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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 24. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 02.11.2022. године у 

згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.  

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 48 одборника.  

 

  Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Чедомир Јањић и Весна 

Цвијић. 

 

 У току седнице приступио је одборник Срђан Барац.  

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Марко 

Дупљановић, Јаков Кипић, Бојан Костреш, Жељко Малушић, Елеонора Манојловић, 

Елеонора Марјановић, Радмила Марковић Маћешић, Мирослав Маркуш, Александар 

Мартон, Ружица Омаљев, Саша Савић, Немања Топић, Дејан Чапо и Зоран Шемић. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Рајко Капелан, Драгица 

Илић, Снежава Вучуревић и Марија Дамјановић, помоћници Градоначелника; Ненад 

Домјесков, начелник Градске управе; Дејан Дамјановић, Драган Вулешевић, др. Миле 

Ковачевић, Славиша Влачић, Саша Кандић, Радован Вишекруна и Драган Гуџев 

чланови Градског већа; Мила Ратковић Панић, Софија Анђелковић и Јелена Травар 

Миљевић, начелници Одељења у Градској управи; Љиљана Пецељ Лубурић, заменик 

начелника Одељења у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца 

Службе у Градској управи; Виолета Кучанда Багасениева, шеф Одсека у Градској 

управи; Едвард Беновић, испред Одсека за јавне набавке Градске управе града 

Зрењанина; Синиша Оњин, в.д. директора Народног музеја града Зрењанина; Жарко 

Ђуричић, в.д. директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин; Драган Стајић, представник 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин; Милан Бјелогрлић, директор Народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин; Душан Радишић, директор Савремене 

галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Синиша Оњин, в.д. директора 

Народног музеја града Зрењанина и представници средстава јавног информисања. 

 

   Седницу је отворио и њеним радом руководио заменик председника Скупштине 

Оливер Митровић. 

 

 Заменик председника је констатовао да седници присуствује довољан број 

одборника за рад и пуноважно одлучивање.  

 

  Заменик председника је обавестио одборнике да су сазив са предлогом 

материјала за 24. седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle 

налог, а на који приступају преко својих мобилних уређаја – таблета. 

 

 Заменик председника је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за 

седницу добили Извод из записника са 23. седнице Скупштине града која је одржана 

дана 09.09.2022. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Извод из 

записника. 
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Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је ставио на гласање 

Извод из записника са 23. седнице Скупштине града одржане дана 09.09.2022. године и 

након гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 09.09.2022. ГОДИНЕ 

 

 Заменик председника је обавестио одборнике коме је све достављен сазив са 

материјалом за седницу, а коме сазив са напоменом да се материјал налази на сајту 

града. 

 

 Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили 

предлоге дневног реда на основу предлога: Градског већа града Зрењанина, Народног 

музеја Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, ''Јавног предузећа за урбанизам'' 

Зрењанин, Предшколске установе Зрењанин и Комисије за персонална питања. 

 

 Пошто није било предлога за измену или допуну предложеног дневног реда, 

заменик председника је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина 

Домјесков Ненаду 

 

 2. Предлог Одлуке о исправци техничке грешке Одлуке о доношењу Плана 

детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 BAR ГМРС Елемир-

МРС Тараш и ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост 

 

 3. Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина 

за период од 2022 до 2027. године  

 

  4. Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

 

  5. Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за 

праћење реализације Географско информационог система града Зрењанина 

 

 6. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја Зрењанин 

 

 7. Предлог Решења о одређивању Михајла Јакшића из Зрењанина за закупца 

стана на неодређено време 

 

 8. Предлог Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Зрењанина за 2022. годину 

 

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на II измену и допуну Програма 

пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину 
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  10. Предлог Закључка о давању сагласности на измене Програма пословања 

''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2022. годину 

 

  11. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе 

Зрењанин за радну 2021/2022. годину 

 

 12. Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2022/2023 

годину 

 

  13. Предлог Решења о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине  

   града Зрењанина Домјесков Ненаду 

 

 Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес и 

ставио на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова 

донета 

О Д Л У К А 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборнику Скупштине града Зрењанина 

ДОМЈЕСКОВ НЕНАДУ, престао мандат одборника даном подношења оставке у 

писменој форми дана 21. октобра 2022. године.  

 

 2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и на званичној 

интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16- др.закон, 

47/18 и 111/21 – др.закон), прописано је да Скупштина града, у складу са законом 

обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

  Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 67. 

став 1. тачка 9. прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које 

је изабран, између осталог и ако поднесе оставку.  

  Одредбама члана 68. наведеног Закона је прописано да се оставка одборника 

подноси у писменој форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у складу са законом 

којим се уређује оверавање потписа, да се оставка лично подноси скупштини, у року од 

три дана од дана овере потписа подносиоца, да је оставка пуноважна само ако је потпис 

одборника оверен након што му је потврђен мандат, да одборник може поднети оставку 

и усмено на седници скупштине, да се оставка не може опозвати и да одборнику мандат 

престаје оног дана када поднесе оставку.  
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  Одредбом члана 69. истог Закона је прописано да скупштина доноси одлуку 

којом констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о 

разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току односно на првој 

наредној седници и да се одлука којим се констатује да је одборнику престао мандат 

објављује на веб презентацији. 

  Према члану 70. ст. 1. и 2. наведеног Закона одборник којем је констатован 

престанак мандата може поднети жалбу против одлуке скупштине о престанку мандата 

у року од седам дана од дана доношења те одлуке и да се жалба подноси преко 

скупштине, Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.  

  Одборник Скупштине града Зрењанина Домјесков Ненад са коалиционе изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке 

Српске напредне странке (СНС) поднео је Скупштини града Зрењанина дана 21. 

октобра 2022. године оставку у писменој форми, са овереним потписом, а пре него што 

је истекло време на који је изабран.    

  На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-143/22-I од 25. 

октобра 2022. године утврдила да је оставка одборника Домјесков Ненада поднета 

Скупштини града Зрењанина у писменој форми дана 21. октобра 2022. године, да је 

потпис наведеног одборника оверен дана 20. октобра 2022. године у складу са законом 

којим се уређује оверавање потписа, да је потпис оверен након што му је потврђен 

мандат, да је оставка лично поднета Скупштини у року од три дана од дана овере 

потписа подносиоца и да постоје законски разлози за престанак мандата.  

  На основу изнетог, а у складу са прописаним роковима Скупштина града је 

донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

 Против ове Одлуке одборник којем је констатован престанак мандата може 

поднети жалбу Управном суду у року од седам дана  од дана доношења ове Одлуке, 

преко Скупштине града Зрењанина. 

 

 ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

 1. Домјесков Ненаду, Зрењанин, ул. Првомајска бр. 77, 

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

  3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина, 

 4. Одељењу за финансије, 

 5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 6. Архиви. 

 

 

ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о исправци техничке грешке Одлуке о доношењу Плана  

   детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 BAR  

   ГМРС Елемир-МРС Тараш и ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова 

од укупног броја одборника донета 
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ОДЛУКА 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ 

ГАСОВОДА МОР 16 BAR ГМРС ЕЛЕМИР-МРС ТАРАШ И ГМРС ЕЛЕМИР – 

МРС ЈАНКОВ МОСТ 

 

  Одлука са исправком техничке грешке Плана детаљне регулације се прилаже 

Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност града  

   Зрењанина за период од 2022 до 2027. године  

 

 Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је Лепа Жељски. 

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, заменик председника је закључио 

претрес, ставио на гласање Предлог Локалног акционог плана и након гласања 

констатовао да је већином гласова донет 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2022 ДО 2027. ГОДИНЕ 

 

  Локални акциони план се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни 

део.  

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за  

   стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене  

   установе и издавање потврде о смрти 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова 

донето 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

  I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број 

06-42-5/21-I од 31. марта 2021. године, са изменом бр. 06-168-22/21-I од 17. децембра 

2021. године, број 06-22-12/22-I од 4. фебруара 2022. године, број 06-64-13/22-I од 20. 

маја 2022. године, број 06-76-87/22-I од 15. јуна 2022. године и број 06-125-19/22-I од 9. 

септембра 2022. године у тачки I. после редног броја 81, додају се редни бројеви 82., 

83., 84. и 85. који гласе: 
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  "82. Јовановић Андрија, доктор медицине, Ниш, Бабичког одреда бр.98 

  83. Станковић Радомир, доктор медицине, Бор, ул. Иве Лоле Рибара 12/1 

  84. Стојиновић Наташа, доктор медицине, Нови Сад, Булевар Ослобођења 

бр.59/6/22 

  85. Матејић Јелена, доктор медицине, Бор, ул. Васе Пелагића бр.208." 

 

  I. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

     1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'', Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31, 

  2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26, 

  3. Именованим лицима из захтева Дома здравља "Др Бошко Вребалов" 

Зрењанин, 

  4. Одељењу за општу управу, 

  5. Одељењу за финансије, 

  6. Одељењу за друштвене делатности, 

  7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и 

  8. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању  

   Комисије за праћење реализације Географско информационог  

   система града Зрењанина 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Известилац по овој тачки дневног реда, Јелена Табачки је указала на техничку 

грешку у тачки I која се односи на број и датум основног Решења о образовању и 

именовању Комисије за праћење реализације Географско информационог система града 

Зрењанина и у тачки II, где уместо римског броја III треба да стоји римски број V.   

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, заменик председника је закључио 

претрес, ставио на гласање Предлог Решења са исправљеном техничком грешком и 

након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

  I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за праћење реализације 

Географско информационог система града Зрењанина број 06-114-23/16-I од 13. 

септембра 2016. године тачка III. мења се и гласи:  

 

 "III. Комисија за ГИС има пет чланова. 

 

  У Комисију за ГИС именују се: 

  1. Драгица Илић, помоћник Градоначелника града Зрењанина 

  2. Ђурђина Грбић, запослена у Градској управи града Зрењанина 

  3. Милош Цукић, представник ЈКП "Градска топлана" Зрењанин 

  4. Јована Ердељан, представник "ЈП за урбанизам" Зрењанин 

  5. Срђан Богарошки, представник ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин". 
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  II. У тачки V. реч "Одељење" замењује се речју "Служба". 

 

  III. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 

 

 

ТАЧКА: 6. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Статут  

   Народног музеја Зрењанин 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

  

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова 

донето 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народног музеја Зрењанин број 01-1026 који је 

донет на седници Управног одбора Народног музеја Зрењанин одржаној дана 6. 

октобра 2022. године.  

II 

 

  Решење и Статут Народног музеја Зрењанин објавити у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 

 

  Статут се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 7. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о одређивању Михајла Јакшића из Зрењанина  

   за закупца стана на неодређено време 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова 

донето 

РЕШЕЊЕ 
 

  1.  ОДРЕЂУЈЕ СЕ Михајло Јакшић из Зрењанина, ул. Патријарха Павла бр. 

20/17, ЈМБГ 2305951850023, за закупца стана на неодређено време и то: 
  - двособног стана – посебног дела бр. 17, који се налази у оквиру зграде бр. 2 - 

стамбене зграде за колективно становање, саграђене на кататстарској парцели бр. 

4533/1, уписаној у лист непокретности бр. 21374, к.о. Зрењанин I, који се налази у 

Зрењанину, ул. Патријарха Павла бр. 20. 
  2. Михајло Јакшић ће стан из тачке 1. овог решења, користити заједно са 

супругом, Душанком Јакшић из Зрењанина, ул. Патријарха Павла бр. 20/17, ЈМБГ 

1406953855046. 
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  3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јакшић Михајло да са ЈП „Градска стамбена агенција“ 

Зрењанин, ул. Гимназијска бр. 7, у року од 30 дана од дана доношења овог решења, 

закључи уговор о закупу стана из тачке 1. овог решења на неодређено време. 
    4. Решење ступа на снагу даном доношења. 

   5. Решење доставити: 

  - Јакшић Михајлу, Зрењанин, ул. Патријарха Павла бр. 20/17, 

         - ЈП „ Градска стамбена агенција“ Зрењанин, ул. Гимназијска бр. 7, 
        - Одељењу за имовинско - правне послове и управљање имовином, 
       - Архиви. 
 

 

ТАЧКА: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта  

   у јавној својини града Зрењанина за 2022. годину 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Измена и допуна Програма и након гласања констатовао да 

је већином гласова донета 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

  Измена и допуна Програма се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 9. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на II измену и допуну Програма  

   пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину 

 

 Заменик председника  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Љубомир Ердељан. 

 

 Пошто се нико више није јављао за реч, заменик председника је закључио 

претрес, ставио на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је 

већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на II измену и допуну Програма пословања ЈКП 

“Градска топлана” Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 20.09.2022. године Одлуком број: 6932/1. 

 

  2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Градска топлана” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП “Градска топлана”  Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

  II измена и допуна Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на измене Програма пословања  

   ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2022. годину 

 

 Заменик председника  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

  

  1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма пословања „Јавног предузећа за 

урбанизам“ Зрењанин за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 18.10.2022. године Одлуком број: 8/10. 

 

  2. НАЛАЖЕ СЕ “Јавном предузећу за урбанизам” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - “Јавно предузеће за урбанизам”  Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Измене Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 11. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе  

   Зрењанин за радну 2021/2022. годину 

 

 Заменик председника  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

  1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске 

установе Зрењанин за радну 2021/2022 годину, у датом тексту, који је усвојио Управни 

одбор Предшколске установе Зрењанин на седници одржаној дана 14.09.2022. године, 

под бројем 5226/2. 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Предшколској установи Зрењанин,   

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије, 

  - Архиви. 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 12. 

ПРЕДМЕТ:  Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина  

   за радну 2022/2023 годину 

 

 Заменик председника  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином 

гласова донет 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за 

радну 2022/2023. годину, у датом тексту, којe је усвојио Управни одбор Предшколске 

установе из Зрењанина, на седници одржаној дана 14.09.2022. године, под бројем 5252. 

 

2. Финансирање програмa рада Предшколске установе Зрењанин, за 2022/2023. 

годину  из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2022.годину и 2023. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

  - Предшколској установи из Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије  и 

  - Архиви. 

 

Годишњи план рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

 Заменик председника је предложио да се на основу члана 73. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина донесе закључак о измени утврђеног дневног реда тако да 

се утврђени дневни ред допуни следећoм тачком:  
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 - ''Предлог Одлуке о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора за 

Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства за финансирање и извођење радова на потпуној санацији-ремедијацији и 

затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и 

изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем'' и да то буде последња тачка утврђеног 

дневног реда 

 

 Заменик председника је затим у складу са чланом 73. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина ставио на гласање Предлог закључка о измени утврђеног 

дневног реда, тако да се утврђени дневни ред допуни тачком: ''Предлог Одлуке о 

давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора за Поступак избора приватног 

партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање и 

извођење радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске 

депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, са 

јавним плаћањем'' и да то буде последња тачка утврђеног дневног реда и након гласања 

констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог 

Одлуке о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора за Поступак избора 

приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за 

финансирање и извођење радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању 

постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу 

санитарне касете, са јавним плаћањем'' и то је последња тачка утврђеног дневног реда. 

 

 Затим се наставило са радом по тачки 13. утврђеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 13. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата председника Надзорног  

   одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин  

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, заменик председника је закључио претрес, 

ставио на гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова 

донето 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

  ВЛАДУ СЕКУЛИЋУ, мастер менаџер инд. економ. менаџмента, ПРЕСТАЈЕ 

МАНДАТ председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.  

 

II 

 

 Ово Решење је коначно. 
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III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 15/16 и 

88/19) регулисано је, између осталог, да мандат председнику и члановима надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

  Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом 

128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

       Чланом 15. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) прописано је, између осталог, 

да председника и чланове Надзорног одбора од којих је један члан Надзорног одбора из 

реда запослених, а два члана су представници Оснивача, именује и разрешава Оснивач, 

а да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

       Владо Секулић именован је за председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и 

канализација” Зрењанин, решењем Скупштине града Зрењанина број 06-107-32/21-I, 

дана 19.08.2021. године, (“Службени лист града Зрењанина”, број 22/21). 

       Како је именовани поднео писану оставку на ову функцију, потребно га је 

разрешити. 

       Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата  председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

       Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

   РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
  1. Владу Секулићу, 
  2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

  3. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 14.  Предлог Одлуке о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора  

   за Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно- 

   приватног партнерства за финансирање и извођење радова на потпуној  

   санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније- 

   сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете,  

   са јавним плаћањем 

 

Заменик председника је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Зоран Сандић и Едвард 

Беновић. 
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 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 

на гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 

 

ОДЛУКА 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА 

ЗА ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОТПУНОЈ САНАЦИЈИ-РЕМЕДИЈАЦИЈИ И 

ЗАТВАРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ КАСЕТЕ, 

СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

  Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања. 

 

 Постављена су следећа одборничка питања:  

 

 МИРЈАНА ГРУЈИЋ  
 

     Шта је са реализацијом пројекта аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад и 

зашто се не изводе радови? 

 

 МИЛАН ИВАНИЋ  
 

     Знамо да је покрајинска влада на прошлонедељној седници издвојила 50 

милиона динара као помоћ за набавку енергената и да су поједине општине у 

Војводини недавно почеле са доделом енергетских ваучера социјално угроженом 

становништву. 

 Да ли се поменута одлука односи и на град Зрењанин и да ли ће град издвојити 

средства за доделу субвенција у виду енергетских ваучера најугроженијим 

домаћинствима на територији општине Зрењанин? 

 

 ЗОРАН САНДИЋ  

 

  У МЗ ''4. Јули'' извршена је реконструкција улице Марка Орешковића у којој је 

дошло до замене бехатон плоча. Дошло је до сече стабала на тој локацији. Неколико 

месеци након радова, јавили су се грађани да кажу да је 80-90% стабала јавора 

осушено. Исто се десило и у улици Прилепски ред на потезу према ''Универу'' до 

пружног прелаза. 

 Питање је: 

  Да ли ће се, нешто предузети по том питању осушених стабала у наведеним 

улицама, да ли ће се иста заменити новим садницама? 

 

 САША САВИЋ  
 

     Поштовани, молио бих да ми доставите списак свих просторија у власништву 

града које су издате у закуп као и информације коме су издате и која је висина дуга 

сваког од закупаца према Градској стамбеној агенцији по категоријама дуга. 
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 Такође ме занима план сређивања просторија које нису у адекватном стању за 

издавање. 

 Информације можете проследити и у електронској форми на е-mail: 

odbornik55@grad.zrenjanin.rs јер предпостављам да је лакше него штампати све.  

 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 10,50 часова. 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 

 

 

 

 

ЈХ/ 


