БРOJ: 06-81/20-I
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 2. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 18.09.2020. године у
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.
Седници је на почетку присуствовао 61 одборник.
Одсуство са данашње седнице пријавио је одборник Синиша Вукић.
У току седнице приступили су одборници: Светлана Вукобратовић Новковић,
Бојан Костреш, Ружица Омаљев и Дејан Чапо.
Седници није присуствовао одборник Горан Кнежевић.
Поред одборника седници су такође присуствовали: Снежана Вучуревић,
начелник Средњобанатског управног округа; Светлана Грујић, секретар Скупштине
града Зрењанина; Душан Куриџа, заменик начелника Одељења у Градској управи;
Златинка Јефтић, руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић,
заменик руководиоца Службе у Градској управи; Весна Алексин, шеф Одсека у
Градској управи и представници средстава јавног информисања.
Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Скупштине Чедомир
Јањић.
Председник је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за
рад и пуноважно одлучивање.
Председник је обавестио одборнике да је између две седнице Скупштине
одборник Горан Кнежевић поднео Скупштини оставку у форми оверене писане изјаве.
Оставка је поднета дана 18.09.2020. године пре почетка седнице. Према одредби члана
46. став 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 –
Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), о оставци коју је
одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној
седници.
У складу са наведеним, председник је обавестио одборнике да ће Скуштина на
текућој седници разматрати и одлучивати о поднетој оставци.
Затим је председник обавестио одборнике да су одборници Демократске странке
Србије, Зоран Сандић, Саша Савић, Мирјана Грујић, Милан Иванић и Дорина Гомбар
дана 15.09.2020. године доставили председнику Скупштине списак чланова одборничке
групе коју чине наведени одборници, а који је потписао сваки члан одборничке групе и
на којем је назначен председник исте, те је у складу са чланом 43. став 4. Пословника
Скупштине града Зрењанина конституисана одборничка група у Скупштини града
Зрењанина под називом ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ''.
Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 2.
седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који
приступају преко својих мобилних уређаја – таблета.
Председник је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за седницу
добили Извод из записника са Конститутивне седнице Скупштине града одржане дана
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21.08.2020. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на достављени Извод из
записника.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из
записника са Конститутивне седнице Скупштине града одржане дана 21.08.2020.
године и након гласања констатовао да је већином гласова усвојен
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДРЖАНЕ 21.08.2020. ГОДИНЕ
Председник је обавестио одборнике коме су све достављени сазиви са
материјалом за седницу, а коме сазиви са напоменом да се материјал налази на сајту
града.
Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили
предлог дневног реда на основу предлога председника Скупштине града и Градског
већа града Зрењанина.
Затим је председник обавестио одборнике да су поднети писани предлози за
допуне предложеног дневног реда и да ће након читања сваког предлога појединачно
одборници одмах гласати о истом.
С тим у вези, обавестио је одборнике да је одборник Александар Коровљев дана
14.09.2020. године доставио три предлога председнику Скупштине града за допуну
предложеног дневног реда насловљених на име председника Скупштине из претходног
сазива Скупштине. Дана 15.09.2020. године наведени одборник је доставио три, по
садржини, идентична предлога за допуну предложеног дневног реда председнику
Скупштине града насловљених на име председника Скупштине новог Скупштинског
сазива.
Констатовао је да ће се, с обзиром да су предлози по садржају идентични, о
истим одлучивати само једном.
1. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Одлука да се отворено објави колико је средстава из буџета града уплаћено
фабрици воде на име субвенција за 2020. годину''
Одборник Александар Коровљев је образложио поднети Предлог.
Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова
није усвојен наведени Предлог.
2. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Одлука да се понови јавна расправа о процени утицаја на животну средину
кинеске фабрике гума Линглонг''
Одборник Александар Коровљев је образложио поднети Предлог.
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Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова
није усвојен наведени Предлог.
3. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се
предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Одлука да се отворено у Скупштини расправља о петицији удружења ''Стоп
кафилерији'' те да се уприличи разговор са представницима тог удружења''
Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова
није усвојен наведени Предлог.
4. Председник је прочитао предлог Одборничке групе ''Демократска странка
Србије'' да се предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Предлог и усвајање Закључка о трајном спречавању загађења ваздуха и
ширења смрада од стране производног погона Фабрике за рециклажу неметалних
отпадака и остатака ''Прекон'' у Зрењанину, Шећеранска бб, његовим престанком рада,
измештањем или уградњом одговарајућих филтера''
У име горе наведене Одборничке групе, Саша Савић је образложио поднети
предлог.
Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова
није усвојен наведени Предлог.
5. Председник је прочитао предлог одборника Светлане Вукобратовић Новковић
да се предложени дневни ред допуни следећом тачком:
- ''Јавно извињење грађанима због дебакла бивше и садашње већине у градском
парламенту и градске власти да реше питања воде, кафилерије и незаконитог издавања
грађевинских дозвола компанији Линглонг''
Одборник Светлана Вукобратовић Новковић је образложила поднети Предлог.
Након образложења председник је ставио на гласање прочитани Предлог за
допуну предложеног дневног реда и након гласања констатовао да већином гласова
није усвојен наведени Предлог.
Пошто више није било предлога за измену или допуну предложеног дневног
реда, председник је ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа
2. Избор заменика председника Скупштине града
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3. Постављење заменика секретара Скупштине града
4. Избор председника и чланова Комисије за мандатна питања
5. Избор председника и чланова Комисије за персонална питања
6. Избор председника и чланова Комисије за прописе
7. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину
8. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2019. годину –
Консолидовани завршни рачун
9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о категоризацији општинских путева и
улица на територији града Зрењанина

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и
чланова Градског већа
Председник је обавестио одборнике да према члану 43. став 3. и 4., члану 45.
став 2. и члану 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи, члану 49. Статута града
Зрењанина и члану 31. и 32. Пословника Скупштине града Зрењанина, председник
Скупштине предлаже кандидата за Градоначелника из реда одборника, а кандидат за
Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника и
кандидате за чланове Градског већа.
Затим је упознао одборнике да Скупштина у складу са чланом 45. став 3. и
чланом 66. став 4. и 5. Закона, чланом 55. став 6. Статута и чланом 34. став 1.
Пословника, када одлучује о избору Градоначелника, истовремено и обједињено
одлучује о избору заменика Градоначелника и чланова Градског већа, и исти се бирају
тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Председник је затим предложио да се за Градоначелника изабере Симо Салапура
и прочитао је његову биографију.
Затим је кандидат за Градоначелника, Симо Салапура, предложио кандидата за
заменика Градоначелника и кандидате за 9 чланова Градског већа.
Председник је затим отворио претрес о предложеним кандидатима за
Градоначелника, заменика Градоначелника и чланове Градског већа.
У расправи о предложеним кандидатима учестовали су: Зоран Сандић и
Александар Коровљев.
Пошто се нико више није јавио за реч, председник је закључио претрес.
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Председник је затим у складу са чланом 93. став 1. и 3. Пословника Скупштине
града, предложио три члана Комисије за утврђивање резултата гласања, а председник
Комисије је најстарији одборник из реда чланова и то у следећем саставу:
1. Славко Шућуровић за председника
2. Будимир Будимир за члана
3. Вања Лучић за члана
Председник је ставио предлог на гласање и након гласања констатовао да су
већином гласова у Комисију за утврђивање резултата гласања изабрани:
1. Славко Шућуровић за председника
2. Будимир Будимир за члана
3. Вања Лучић за члана

Председник је затим дао паузу од 15 минута.

Затим је председник позвао одборнике да редом како буду позивани преузму
гласачки листић ради обављања гласања.
Након гласања, председник је дао паузу од 20 минута како би Комисија
утврдила резултате гласања.
Након паузе, председник је обавестио одборнике да му је Комисија предала
гласачке листиће и потписани записник о резултату гласања и у исти је председник
извршио увид.
Резултати из наведеног Записника су следећи:
- Неупотребљено је 6 гласачких листића,
- Гласао је укупно 61 одборник,
- Неважећих гласачких листића није било,
- ''ЗА'' је гласало 54 одборника,
- ''ПРОТИВ'' је гласало 7 одборника.
Како је предложена јединствена листа кандидата за Градоначелника, заменика
Градоначелника и чланове Градског већа добила већину гласова од укупног броја
одборника, председник је објавио да је тајним гласањем:
- за Градоначелника града Зрењанина изабран Симо Салапура,
- за заменика Градоначелника града Зрењанина изабран Саша Сантовац и
- за чланове Градског већа града Зрењанина изабрани су: Славиша Влачић, др
Миле Ковачевић, Маринел Мендреа, Драган Гуџев, Драган Вулешевић, Јожеф Стојко,
Радован Вишекруна, Дејан Дамјановић и Саша Кандић.
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У вези са наведеним, Скупштина града Зрењанина је донела следећа решења:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
СИМО САЛАПУРА, доктор наука у области физичког васпитања, спорта и
кинезитерапије, бира се за Градоначелника града Зрењанина, на период од 4 године.
II
СИМУ САЛАПУРИ избором на функцију Градоначелника града Зрењанина
престаје мандат одборника у Скупштини града Зрењанина.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
САША САНТОВАЦ, инжењер струковних студија, машинске струке, бира се
за заменика Градоначелника града Зрењанина, на период од 4 године.
II
САШИ САНТОВЦУ, избором на функцију заменика Градоначелника града
Зрењанина престаје мандат одборника у Скупштини града Зрењанина.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
СЛАВИША ВЛАЧИЋ, мастер инжењер машинства и специјалиста струковни
инжењер електротехнике и рачунарства, бира се за члана Градског већа града
Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ДР МИЛЕ КОВАЧЕВИЋ, доктор медицине, специјалиста за плућне болести,
бира се за члана Градског већа града Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
МАРИНЕЛ МЕНДРЕА, предузетник, бира се за члана Градског већа града
Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ДРАГАН ГУЏЕВ, дипломирани инжењер за развој, бира се за члана Градског
већа града Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ДРАГАН ВУЛЕШЕВИЋ, предузетник, бира се за члана Градског већа града
Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

8
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор математике, бира се за члана Градског већа града
Зрењанина, на период од 4 године.
II
ЈОЖЕФУ СТОЈКУ, избором на функцију члана Градског већа града
Зрењанина престаје мандат одборника у Скупштини града Зрењанина.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
РАДОВАН ВИШЕКРУНА, дипломирани правник, бира се за члана Градског
већа града Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ДЕЈАН ДАМЈАНОВИЋ, дипломирани инжењер информатике, бира се за члана
Градског већа града Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
САША КАНДИЋ, дипломирани правник, бира се за члана Градског већа града
Зрењанина, на период од 4 године.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Председник Скупштине града је честитао свима на избору и потом позвао
новоизабраног Градоначелника и заменика Градоначелника да приступе давању
свечане изјаве.
Новоизабрани Градоначелник и заменик Градоначелника су дали свечане изјаве
и захвалили се на указаном поверењу.
По давању свечане изјаве Градоначелник се обратио одборницима.
Председник је обавестио одборнике да је Салапура Сими избором на функцију
Градоначелника и Сантовац Саши избором на функцију заменика Градоначелника
престао мандат одборника у Скупштини града, на основу члана 43. став 5., а у вези
члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи и на основу члана 50. Статута града
Зрењанина и члана 36. Пословника Скупштине града Зрењанина.
Такође је обавештио одборнике да је одборнику Стојко Јожефу који је изабран
за члана Градског већа престао мандат одборника у Скупштини града, а на основу
члана 45. став 8., а у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и на основу
члана 56. Статута града Зрењанина и члана 36. Пословника Скупштине града
Зрењанина.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Избор заменика председника Скупштине града
Председник је обавестио одборнике да се у складу са чланом 39. став 2. и
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чланом 45. став 2. Статута града
Зрењанина и чланом 26. став 2. Пословника Скупштине града Зрењанина, заменик
председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник Скуштине.
Сагласно члану 38. став 3. Закона, члану 43. став 1. и став 2. Статута и члану 13. став 1.,
став 2. и став 3. Пословника заменик председника Скупштине града се бира из реда
одборника, а кандидата за заменика председника Скупштине предлаже најмање једна
трећина одборника, а одборник може учествовати у предлагању само једног кандидата.
У складу са наведеним одредбама Закона, Статута и Пословника, заменик
председника Скупштине града се бира тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине града.
Председник је обавестио одборнике да је до почетка седнице примио писани
предлог са потписима 54 одборника којим за заменика председника Скупштине града
предлажу кандидата Оливера Митровића.
Затим је питао одборнике да ли имају још предлога за заменика председника
Скупштине града.
Пошто других предлога за заменика председника Скупштине није било,
председник је обавестио одборнике да известилац предлагача има право да образложи
предлог.
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Пошто се известилац предлагача није јавио за реч, председник је отворио
претрес о предложеном кандидату.
Пошто се нико није јавио за реч, председник је закључио претрес и у складу са
чланом 15. Пословника Скупштине града Зрењанина утврдио листу кандидата за
заменика председника Скупштине града и то:
1. ОЛИВЕР МИТРОВИЋ
Председник је сагласно члану 16. Послованика Скупштине града Зрењанина,
обавестио одборнике да поступком избора заменика председника Скупштине руководи
Комисија за утврђивање резултата гласања. Комисију чине председавајући одборник и
по један представник сваке групе одборника које су предложиле кандидата за заменика
председника Скупштине, а Комисија има најмање 3 члана.
Затим је председник упознао одборнике са предлогом да се у Комисију за
утврђивање резултата гласања изаберу:
1. Славко Шућуровић за председника
2. Будимир Будимир за члана
3. Вања Лучић за члана
Предлог је ставио на гласање и након гласања констатовао да су већином
гласова у Комисију за утврђивање резултата гласова изабрани:
1. Славко Шућуровић за председника
2. Будимир Будимир за члана
3. Вања Лучић за члана
Председник је затим дао паузу од 15 минута.

Након паузе председник је позвао одборнике да редом како буду позивани
преузму гласачки листић ради обављања гласања.
Након гласања, председник је поново дао паузу од 20 минута како би Комисија
утврдила резултате гласања.
Након паузе, председник је обавестио одборнике да му је Комисија предала
гласачке листиће и потписани записник о резултату гласања и у исти је председник
извршио увид.
Резултати из наведеног Записника су следећи:
- Неупотребљено је 12 гласачких листића,
- Гласало је укупно 55 одборника,
- Неважећих гласачких листића није било,
- ''ЗА'' је гласало 50 одборника,
- ''ПРОТИВ'' је гласало 5 одборника.
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Потом је председник констатовао да је већином гласова од укупног браја
одборника за заменика председника Скупштине града Зрењанина тајним гласањем
изабран Оливер Митровић, те је Скупштина града Зрењанина донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
ОЛИВЕР МИТРОВИЋ, инжењер текстилне технологије, бира се за заменика
председника Скупштине града Зрењанина, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Председник Скупштине је честитао Оливеру Митровићу на избору и позвао
новоизабраног заменика председника Скупштине града да приступи давању свечане
изјаве.
Заменик председника Скупштине града је дао свечану изјаву.
Председник је потом позвао заменика председника Скупштине града да преузме
вршење функције.

ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Постављење заменика секретара Скупштине града

Председник је обавестио одборнике да се према члану 40. и члану 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи, члану 46. став 6. Статута града Зрењанина и члану 30.
Пословника Скупштине града Зрењанина, заменик секретара Скупштине града
поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар. Поставља се на
предлог председника Скупштине на 4 године. За заменика секретара Скупштине града
може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области
правне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер акедемским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним
стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Постављење заменика секретара врши се јавним гласањем, а за заменика
секретара је постављен предложени кандидат ако је за њега гласала већина присутних
одборника.
Председник је предложио да се за заменика секретара Скупштине града
Зрењанина постави Немања Малинић.
Председник је отворио претрес.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање предлог и након гласања констатовао да је Немања Малинић већином гласова
присутних одборника постављен за заменика секретара Скупштине града, те је
Скупштина града донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

I
НЕМАЊА МАЛИНИЋ, дипломирани правник, поставља се за заменика
секретара Скупштине града Зрењанина, на период од 4 године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Председник Скупштине је честитао на постављењу за заменика секретара
Скупштине града.

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Избор председника и чланова Комисије за мандатна питања

Председник је обавестио одборнике да према члану 40. став 1. тачка 3. и став 4.
Статута града Зрењанина и члану 49. став 1. тачка 3. и члану 52. став 3. Пословника
Скупштине града Зрењанина Скупштина образује Комисију за мандатна питања,
Комисију чине председник и 6 чланова, а председник се бира из реда оборника.
Затим је председник обавестио одборнике да је добио предлог да се у Комисију
за мандатна питања имаберу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Радмила Марковић Маћешић, за председника
Ненад Јоксимовић, за члана
Данко Ђокић, за члана
Ненад Дајић, за члана
Лепа Жаљски, за члана
Бојана Ћургуз, за члана
Ивана Кузмановић, за члана

Председник је упитао одборнике да ли има других предлога за чланове Комисије
за мандатна питања и пошто се нико није јавио за реч ставио је напред наведени
предлог на гласање.
Након гласања председник је констатовао да је већином гласова донето
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
I
Комисију за мандатна питања чине председник и шест чланова. Председник се
бира из реда одборника.
У Комисију за мандатна питања бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. Радмила Марковић Маћешић, одборник.

ЗА ЧЛАНОВЕ
2. Ненад Јоксимовић, одборник,
3. Данко Ђокић, одборник,
4. Ненад Дајић, одборник,
5. Лепа Жељски, одборник,
6. Бојана Ћургуз, средња стручна спрема,
7. Ивана Кузмановић, пољопривредни техничар.

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Председник је честитао председнику и члановима Комисије за мандатна питања
на избору.

ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Избор председника и чланова Комисије за персонална питања

Председник је обавестио одборнике да према члану 40. став 1. тачка 2. и став 4.
Статута града Зрењанина и члану 49. став 1. тачка 2. и члану 51. став 4. Пословника
Скупштине града Зрењанина Скупштина образује Комисију за персонална питања,
Комисију чине председник и 4 члана, а председник се бира из реда оборника.
Затим је председник обавестио одборнике да је добио предлог да се у Комисију
за персонална питања изаберу:
1.
2.
3.
4.
5.

Кристина Ћиришан, за председника
Олгица Станков, за члана
Зоран Илић, за члана
Марко Мишкељин, за члана
Милан Мркшић, за члана

14
Председник је упитао одборнике да ли има других предлога за чланове Комисије
за персонална питања и пошто се нико није јавио за реч ставио је напред наведени
предлог на гласање.
Након гласања председник је констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
I
Комисију за персонална питања чине председник и четири члана. Председник се
бира из реда одборника.
У Комисију за персонална питања бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. Кристина Ћиришан, одборник.
ЗА ЧЛАНОВЕ
2. Олгица Станков, одборник,
3. Зоран Илић, одборник,
4. Марко Мишкељин, одборник,
5. Милан Мркшић, дипломирани правник.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Председник је честитао председнику и члановима Комисије за персонална
питања на избору.

ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Избор председника и чланова Комисије за прописе
Председник је обавестио одборнике да према члану 40. став 1. тачка 1. и став 4.
Статута града Зрењанина и члану 49. став 1. тачка 1. и члану 50. став 4. Пословника
Скупштине града Зрењанина Скупштина образује Комисију за прописе, Комисију чине
председник и 4 члана, а председник се бира из реда оборника.
Затим је председник обавестио одборнике да је добио предлог да се у Комисију
за прописе изаберу:
1.
2.
3.
4.
5.

Јована Ердељан, за председника
Драган Петрин, за члана
Љиљана Новаковић, за члана
Бојана Жмирић, за члана
Борис Гладић, за члана
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Председник је упитао одборнике да ли има других предлога за чланове
Комисије за прописе и пошто се нико није јавио за реч ставио је напред наведени
предлог на гласање.
Након гласања председник је констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
I
Комисију за прописе чине председник и четири члана. Председник се бира из
реда одборника.
У Комисију за прописе бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
1. Јована Ердељан, одборник.
ЗА ЧЛАНОВЕ
2. Драган Петрин, одборник,
3. Љиљана Новаковић, одборник,
4. Бојана Жмирић, одборник,
5. Борис Гладић, одборник.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Председник је честитао председнику и члановима Комисије за прописе на
избору.

ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета
ОДЛУКА
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина
за 2019. годину – Консолидовани завршни рачун
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова од укупног
броја одборника донета
ОДЛУКА
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2019. ГОДИНУ – КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
Пошто је одборник Горан Кнежевић поднео писану оставку, а одборници Ивана
Тешић, Владимир Арбутинов, Јасмина Вујанов и Мирослава Најдановски усмене
оставке на мандат одборника Скупштине града, председник је дао паузу од 10 минута.
После паузе, председник је констатовао да је присутно 48 одборника што је
довољно за рад и пуноважно одлучивање.
Затим је председник 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 следећим тачкама:
- ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Горана Кнежевића'' и да то буде тачка 10. утврђеног дневног реда
- ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Иване Тешић'' и да то буде тачка 11. утврђеног дневног реда
- ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Владимира Арбутинова'' и да то буде тачка 12. утврђеног дневног реда
- ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Јасмине Вујанов'' и да то буде тачка 13. утврђеног дневног реда
- ''Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
Мирославе Најдановски'' и да то буде тачка 14. утврђеног дневног реда

Председник 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 Решења о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Горана Кнежевића'' и да то буде тачка 10.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Горана
Кнежевића'' и то је тачка 10. утврђеног дневног реда.
Председник 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 Решења о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Иване Тешић'' и да то буде тачка 11. утврђеног
дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Иване Тешић'' и
то је тачка 11. утврђеног дневног реда.

Председник 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 Решења о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Владимира Арбутинова'' и да то буде тачка 12.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Владимира
Арбутинова'' и то је тачка 12. утврђеног дневног реда.

Председник 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 Решења о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Јасмине Вујанов'' и да то буде тачка 13.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Јасмине Вујанов''
и то је тачка 13. утврђеног дневног реда.

Председник 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 Решења о престанку мандата
одборника Скупштине града Зрењанина Мирославе Најдановски'' и да то буде тачка 14.
утврђеног дневног реда и након гласања констатовао да је већином гласова донет
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ЗАКЉУЧАК
О измени утврђеног дневног реда тако да је исти допуњен тачком ''Предлог
Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Мирославе
Најдановски'' и то је тачка 14. утврђеног дневног реда.

Затим се наставило са радом по тачки 9. утврђеног дневног реда.

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о измени Одлуке о категоризацији општинских путева
и улица на територији града Зрењанина
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
У расправи по овој тачки дневног реда учестовали су: Александар Коровљев,
Мирјана Грујић и Светлана Вукобратовић Новковић.
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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина Горана Кнежевића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Радмила Марковић Маћешић, председник Комисије за мандатна питања је
прочитала Извештај наведене Комисије.
Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио
на гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ГОРАНУ КНЕЖЕВИЋУ одборнику Скупштине града
Зрењанина, престао мандат одборника подношењем оставке у форми оверене писане
изјаве.
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2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке и да одборник може
поднети оставку, између осталог и између две седнице скупштине јединице локалне
самоуправе у форми оверене писане изјаве.
Одредбама члана 47. став 1. истог Закона, прописано је да одборник лично
подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа, председнику
скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана овере.
Одборник Скупштине града Зрењанина Горан Кнежевић са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, као припадник политичке странке СНС,
поднео је председнику Скупштине града Зрењанина дана 18.09.2020. године оставку у
форми оверене писане изјаве.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-84/20-I од 18.09.2020.
године утврдила да је оставка одборника Горана Кнежевића оверена и поднета у
прописаном року, а између две седнице Скупштине, те је утврдила постојање разлога за
престанак мандата горе наведеног одборника и предложила Скупштини града да донесе
решење о престанку мандата истог одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Горану Кнежевићу, Зрењанин, ул. Саве Текелије бр. 28/4,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 11.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина Иване Тешић

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ИВАНИ ТЕШИЋ одборнику Скупштине града
Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може
поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Одборник Скупштине града Зрењанина Ивана Тешић са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, поднела је
оставку усмено на седници Скупштине града одржаној дана 18.09.2020. године.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-84/20-I од 18.09.2020.
године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и
предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата истог одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Ивани Тешић, Зрењанин, ул. Јунака Милана Тепића бр. 10/15,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

Председник је замолио Ивану Тешић којој је престао мандат одборника да
напусти одборничко место.
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ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина Владимира Арбутинова
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ВЛАДИМИРУ АРБУТИНОВУ одборнику Скупштине
града Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може
поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Одборник Скупштине града Зрењанина Владимир Арбутинов са коалиционе
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност,
поднео је оставку усмено на седници Скупштине града одржаној дана 18.09.2020.
године.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-84/20-I од 18.09.2020.
године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и
предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата истог одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Владимиру Арбутинову, Зрењанин, ул. Вукашинова бр. 8ц,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
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4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

Председник је замолио Владимира Арбутинова којем је престао мандат
одборника да напусти одборничко место.

ТАЧКА: 13.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина Јасмине Вујанов
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈАСМИНИ ВУЈАНОВ одборнику Скупштине града
Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може
поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Одборник Скупштине града Зрењанина Јасмина Вујанов са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, поднела је
оставку усмено на седници Скупштине града одржаној дана 18.09.2020. године.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-84/20-I од 18.09.2020.
године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и
предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата истог одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Вујанов, Зрењанин, ул. Жарка Зрењанина бр. 127,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.
Председник је замолио Јасмину Вујанов којој је престао мандат одборника да
напусти одборничко место.

ТАЧКА: 14.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина Мирославе Најдановски
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МИРОСЛАВИ НАЈДАНОВСКИ одборнику
Скупштине града Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може
поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Одборник Скупштине града Зрењанина Мирослава Најдановски са коалиционе
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност,
поднела је оставку усмено на седници Скупштине града одржаној дана 18.09.2020.
године.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-84/20-I од 18.09.2020.
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године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и
предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата истог одборника.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Мирослави Најдановски, Зрењанин, ул. Трг Зорана Ђинђића бр. 5,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

Председник је замолио Мирославу Најдановски којој је престао мандат
одборника да напусти одборничко место.
Овим је дневни ред седнице исцрпљен.
Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања.
Постављена су следећа одборничка питања:

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ''ДСС''
1. Колики су укупни издаци и преузете обавезе буџета током осам месеци 2020.?
2. Када ће бити објављена пројекција очекиваног дефицита у текућој години и
како ће се обезбедити средства за покривање дефицита?
3. Зашто се касни са ребаланском буџета за ову годину?
4. Како теку припреме за планирање буџета за наредну годину, пошто су ту
могући бројни проблеми, јер је тешко предвидети будућа економска кретања због
овогодишње епидемиолошке ситуације у земљи и свету?
Према подацима објављеним у Билтену јавних финансија, публикацији
Министарства финансија, укупна буџетска примања свих градова и општина у другом
кварталу 2020. забележила су пад од 18,24% у поређењу са истим периодом прошле
године.
По основним изворима буџетских примања смањења су следећа: порез на
доходак -21,13%, порез на имовину -18%, донације и трансфери са виших нивоа власти
-8,5%.
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Конкретних података за град Зрењанин нема, али се може претпоставити да је
ситуација слична, као и у читавој Србији. Очекујемо да се што пре објаве информације
о стању у градском буџету.
Пошто се нико више није јављао за реч, седница је завршена у 13,50 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Светлана Грујић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

