
На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана ____________ 2021. године доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ АНЕКСА 1. УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

И ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1. 
 

I. Усваја се текст Анекса 1. Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини града Зрењанина који се налази у прилогу Одлуке. 

 

II. На основу ове одлуке, Градоначелник града Зрењанина ће са  Essex Furukawa 

Magnet Wire Balkan d.o.o. Zrenjanin закључити Анекс I Уговора о отуђењу неизграђеног 

/грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина. 

 

III. Одлуку доставити: 

- Essex Furukawa Magnet Wire Balkan d.o.o. Zrenjanin 

- Одељењу за финансије, Одсеку за локални економски развој и инвестиције, 

- Одељењу за имовинско правне послове и управљање имовином, 

- Архиви. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

            ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Чедомир Јањић 

 

 

 
             

 

 

 

                          

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е    

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 

1. Статута одређено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства.  

 

Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 15. новембра 2017. 

године усвојила Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини у Индустријској зони "Југоисток" по цени мањој од тржишне у корист 

компаније Essex Балкан d.o.o. Beograd - Stari grad. Уговор о отуђењу неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини је закључен дана 12. марта 2018. године под 

бројем 464-9/2018-II. 

Пуномоћници Привредног друштва Essex Furukawa Magnet Wire Balkan d.o.o. 

Zrenjanin обратили су се дана 11. августа 2021. године граду Зрењанину са предлогом 

за закључење анекса Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини број 469-9/2018-II од 12. марта 2018. године. У свом предлогу су навели да су 

дана 6. маја 2021. године, са Министарством привреде Републике Србије, закључили 

Анекс 3 Уговора о додели средстава подстицаја. На основу наведеног Анекса Уговора 

закљученим са Министарством пуномоћници Друштва су предложили граду 

Зрењанину закључење Анекса Уговора у делу који се односи на број новозапослених, 

чија ће пуна запосленост бити остварен 2024. године, будући да је због пандемије 

изазване вирусом COVID-19 дошло до промена на тржишту, а које су биле ван 

контроле Привредног друштва.  

На основу изнетог, предлаже се да Скупштина града Зрењанина донесе Одлуку о 

усвајању анекса 1. Уговора  о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта, у јавној 

својини града Зрењанина и давању овлашења Градоначелнику града Зрењанина, за 

закључивање Анекса 1. Уговора у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Ђина Даријевић 

 

Одобрава:  

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 














































