БРOJ: 06-102/20-I
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 3. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 07.11.2020. године у
великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.
Седници је, на почетку, присуствовало 44 одборника.
Одсуство са данашње седнице пријавили су следећи одборници: Данијела
Мићевић, Радмила Марковић Маћешић и Снежана Узелац.
Седници нису присуствовали следећи одборници: Војислав Арсенов, Бојана
Беговић, Мирјана Грујић, Радосав Јоцић, Бојан Костреш, Жељко Малушић, Елеонора
Марјановић, Мирослав Маркуш, Александар Мартон, Милан Миљуш, Зоран Протић и
Дејан Чапо.
У току седнице, након потврђивања мандата, приступили су одборници: Срђан
Барац, Кристина Видрач, Божидар Коњик, Никола Остојић, Синиша Тешић, Горан
Томић, Весна Цвијић, Јасмина Шајбер, Александра Ђукић и Немања Топић.
Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура,
Градоначелник; Јасмина Малинић, начелник Градске управе; Светлана Грујић, секретар
Скупштине града; Немања Малинић, заменик секретара Скупштине града; Саша
Кандић, Дејан Дамјановић, Маринел Мандреа, Драган Гуџев, Драган Вулешевић,
Славиша Влачић и Радован Вишекруна, чланови Градског већа; Златинка Јефтић,
руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца
Службе у Градској управи; Снежана Вучуревић, начелник Средњобанатског управног
округа; Горан Ракић, Јавни правобранилац 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 су између две седнице Скупштине
одборници Милан Миљуш и Зоран Протић поднели председнику Скупштине града
оставке у форми оверених писаних изјава. Оставка Милана Миљуша је поднета дана
19.10.2020. године, а Зорана Протића дана 20.10.2020. године. Према одредби члана 46.
став 4. 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 констатовао да ће на овој седници
Скупштина разматрати и одлучити о истима.
Председник је затим обавестио одборнике да су одборници Жељко Малушић,
Дубравка Краљ, Зоран Шемић, Зоран Протић, Зорица Маринковић, Борис Гладић,
Елеонора Марјановић, Радосав Јоцић, Ружица Омаљев, Елеонора Манојловић и
Здравко Милановић дана 18.09.2020. 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 и заменик председника исте, те је
у складу са чланом 43. став 4. Пословника Скупштине града Зрењанина конституисана
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одборничка група у Скупштини града Зрењанина под називом Одборничка група
''Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија''.
Такође је обавестио одборнике да су одборници Бојан Костреш, Бојана Беговић,
Александар Мартон и Дејан Чапо дана 18.09.2020. 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 ''Војвођански фронт –
Лига социјалдемократа Војводине''.
Председник је обавестио одборнике да су сазив са предлогом материјала за 3.
седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који
приступају преко својих мобилних уређаја – таблета.
Председник је затим обавестио одборнике коме је достављен материјал за
седницу као и да су уз Сазив добили предлог дневног реда, на основу приспелих
предлога Комисије за мандатна питања, Градског већа града Зрењанина,
Градоначелника и Комисије за персонална питања.
С обзиром да је 3. седница Скупштине града сазвана у складу са чланом 22. и
чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина, председник је обавестио
одборнике да ће се у складу са чланом 63. став 7. истог Пословника водити претрес
само о тачкама дневног реда утврђеним у сазиву.
Такође је председник напоменуо да у складу са чланом 73. став 4. Пословника
Скупштине града није могуће подносити предлоге за измену и допуну предложеног
дневног реда за 3. седницу Скупштине града.
Затим је председник ставио на гласање предложени дневни ред у целини и након
гласања констатовао да је већином гласова усвојен следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
- Милана Миљуша
2. Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина
- Зорана Протића
3. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Весне Цвијић
4. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Синише Тешића
5. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Кристине Видрач
6. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Николе Остојића
7. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Горана Томића
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8. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Јасмине Шајбер
9. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Александре Ђукић
10. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Срђана Барац
11. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Божидара Коњик
12. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина - Немање Топића
13. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Пројекта третмана отпадних вода у
Зрењанину
14. Предлог Решења о образовању и постављењу Градског Штаба за ванредне
ситуације

Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.

ТАЧКА: 1.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Милана Миљуша
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МИЛАНУ МИЉУШУ одборнику Скупштине града
Зрењанина, престао мандат одборника подношењем оставке у форми оверене писане
изјаве.
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 подношењем оставке и да одборник може поднети оставку
усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
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Одредбама члана 47. 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 и да је председник
скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни ред
скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.
Одборник Скупштине града Зрењанина Милан Миљуш са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, поднео је
председнику Скупштине града Зрењанина дана 19.10.2020. 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: 06-96/20-I од 29.10.2020.
године утврдила да је оставка одборника Милана Миљуша оверена и поднета у
прописаном року, а између две седнице Скупштине, те је утврдила постојање разлога за
престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог решења.
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. Милану Миљушу, Зрењанин, ул. Наде Димић бр. 13,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 2.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Зорана Протића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЗОРАНУ ПРОТИЋУ одборнику Скупштине града
Зрењанина, престао мандат одборника подношењем оставке у форми оверене писане
изјаве.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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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 подношењем оставке и да одборник може поднети оставку
усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
Одредбама члана 47. 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 и да је председник
скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни ред
скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.
Одборник Скупштине града Зрењанина Зоран Протић са коалиционе изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС) - Драган Марковић Палма'', као припадник политичке странке СПС, поднео је
председнику Скупштине града Зрењанина дана 20.10.2020. 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: 06-96/20-I од 29.10.2020.
године утврдила да је оставка одборника Зорана Протића оверена и поднета у
прописаном року, а између две седнице Скупштине, те је утврдила постојање разлога за
престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог решења.
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. Зорану Протићу, Зрењанин, ул. Сремска бр. 76,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 3.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Весне Цвијић
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
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РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина ВЕСНЕ
ЦВИЈИЋ.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да одборнику
који буде изабран за председника општине и заменика председника општине избором
на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Одредбом члана 66. став 4. наведеног Закона прописано је да се одредбе закона
које се односе на председникa општине примењују и на градоначелникa.
Како је одборник Скупштине града Зрењанина Симо Салапура са коалиционе
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, као припадник политичке
странке СНС, на седници Скупштине града Зрењанина одржаној дана 18.09.2020.
године изабран на функцију Градоначелника, то му је у складу са наведеним
одредбама Закона о локалној самоуправи престао мандат одборника Скупштине града.
Одредбама члана 48. став 2., 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020.
године утврдила да је Весна Цвијић први следећи кандидат на наведеној коалиционој
изборној листи коме није био додељен мандат - припадник исте политичке странке –
СНС и да је дала писмену сагласност да прихвата мандат одборника, те да су испуњени
законом прописани услови за доделу мандата одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Весни Цвијић уверење да је изабрана за одборника Скупштине града
Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Весне Цвијић, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Весни Цвијић, Јанков Мост, ул. Тудора Владимирескуа бр. 22,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

Председник је обавестио одборнике да ће сви одборници којима се потврди
мандат на текућој седници, читати заједно текст свечане изјаве.

ТАЧКА: 4.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Синише Тешића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ
СИНИШЕ ТЕШИЋА.

СЕ

мандат

одборника Скупштине

града

Зрењанина

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да одборнику
који буде изабран за председника општине и заменика председника општине избором
на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Одредбом члана 66. став 4. наведеног Закона прописано је да се одредбе закона
које се односе на председникa општине примењују и на градоначелникa.
Како је одборник Скупштине града Зрењанина Саша Сантовац са коалиционе
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, као припадник политичке
странке СНС, на седници Скупштине града Зрењанина одржаној дана 18.09.2020.
године изабран на функцију заменика Градоначелника, то му је у складу са
наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи престао мандат одборника
Скупштине града.
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Одредбама члана 48. став 2., 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020.
године утврдила да је Синиша Тешић, по утврђеном редоследу, први следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен мандат припадник исте политичке странке – СНС и да је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу мандата
одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Синиши Тешићу уверење да је изабран за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Синише Тешића, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Синиши Тешићу, Зрењанин, ул. Булевар Вељка Влаховића бр. 43/23,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 5.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Кристине Видрач
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
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РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ
КРИСТИНЕ ВИДРАЧ.

СЕ

мандат

одборника Скупштине

града

Зрењанина

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да одборнику
који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.
Одредбом члана 66. став 5. наведеног Закона прописано је да се одредбе закона
које се односе на општинско веће примењују и на градско веће.
Како је одборник Скупштине града Зрењанина Стојко Јожеф са изборне листе
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, на седници Скупштине града Зрењанина одржаној дана

18.09.2020. године изабран за члана Градског већа, то му је у складу са наведеним
одредбама Закона о локалној самоуправи престао мандат одборника Скупштине града.
Одредбом члана 48. став 1., 5. и 6. 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 када одборнику престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није
био додељен мандат одборника, да мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020.
године утврдила да је Кристина Видрач први следећи кандидат на наведеној изборној
листи коме није био додељен мандат одборника и која је дала писмену сагласност да
прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу
мандата одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Кристини Видрач уверење да је изабрана за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Кристине Видрач, што је
и констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Кристини Видрач, Зрењанин, ул. Кун Беле бр. 13-А,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 6.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Николе Остојића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина НИКОЛЕ
ОСТОЈИЋА.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је Горан Кнежевић, коме је престао мандат одборника Скупштине
града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке СНС, то се у складу са
цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује првом
следећем кандидату на наведеној изборној листи - припаднику исте политичке странке
– СНС коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020.
године утврдила да је Никола Остојић, по утврђеном редоследу први следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен мандат -
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припадник исте политичке странке – СНС и да је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу мандата
одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Николи Остојићу уверење да је изабран за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Николе Остојића, што је
и констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Николи Остојићу, Зрењанин, ул. Јанка Веселиновића бр. 76,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 7.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Горана Томића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина ГОРАНА
ТОМИЋА.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
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исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је, између осталих, Ивани Тешић престао мандат одборника
Скупштине града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу са
цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима и закљученим
Коалиционим споразумом Српске напредне странке (СНС-а) наведеним у Извештају
Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I од 14.10.2020. године, мандат додељује
по утврђеном редоследу у истом Извештају, првом следећем кандидату на наведеној
изборној листи - припаднику политичке странке – СНС коме није био додељен мандат
и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају под горњим бројем од
14.10.2020. године утврдила да је Горан Томић, по утврђеном редоследу први следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен мандат припадник политичке странке – СНС и да је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу мандата
одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Горану Томићу уверење да је изабран за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Горана Томића, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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 Томићу, Зрењанин, ул. Здравка Челара бр. 25А,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 8.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Јасмине Шајбер
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
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РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ
ЈАСМИНЕ ШАЈБЕР.

СЕ

мандат

одборника Скупштине

града

Зрењанина

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је, између осталих, Владимиру Арбутинову престао мандат
одборника Скупштине града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу
са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима и закљученим
Коалиционим споразумом Српске напредне странке (СНС-а) наведеним у Извештају
Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I од 14.10.2020. године, мандат додељује
по утврђеном редоследу у истом Извештају, првом следећем кандидату на наведеној
изборној листи - припаднику политичке странке – СНС коме није био додељен мандат
и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају под горњим бројем од
14.10.2020. године утврдила да је Јасмина Шајбер, по утврђеном редоследу први
следећи кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен
мандат - припадник политичке странке – СНС и да је дала писмену сагласност да
прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу
мандата одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Јасмини Шајбер уверење да је изабрана за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Јасмине Шајбер, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Шајбер, Зрењанин, ул. Тоше Јовановића бр. 19,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 9.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Александре Ђукић
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ
АЛЕКСАНДРЕ ЂУКИЋ.

мандат

одборника Скупштине

града

Зрењанина

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је, између осталих, Јасмини Вујанов престао мандат одборника
Скупштине града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу са
цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима и закљученим
Коалиционим споразумом Српске напредне странке (СНС-а) наведеним у Извештају
Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I од 14.10.2020. године, мандат додељује
по утврђеном редоследу у истом Извештају, првом следећем кандидату на наведеној
изборној листи - припаднику политичке странке – СНС коме није био додељен мандат
и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају под горњим бројем од
14.10.2020. године утврдила да је Александра Ђукић, по утврђеном редоследу први
следећи кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен
мандат - припадник политичке странке – СНС и да је дала писмену сагласност да
прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу
мандата одборника наведеном кандидату.
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На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Александри Ђукић уверење да је изабрана за одборника Скупштине
града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Александре Ђукић, што
је и констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Александри Ђукић, Зрењанин, ул. Врањевачка бр. 23,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 10.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Срђана Барац
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина СРЂАНА
БАРАЦ.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
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С обзиром да је, између осталих, Мирослави Најдановски престао мандат
одборника Скупштине града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу
са цитираним одредбама члана 48. Закона о локалним изборима и закљученим
Коалиционим споразумом Српске напредне странке (СНС-а) наведеним у Извештају
Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I од 14.10.2020. године, мандат додељује
по утврђеном редоследу у истом Извештају, првом следећем кандидату на наведеној
изборној листи - припаднику политичке странке – СНС коме није био додељен мандат
и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају под горњим бројем од
14.10.2020. године утврдила да је Срђан Барац, по утврђеном редоследу први следећи
кандидат на наведеној коалиционој изборној листи коме није био додељен мандат припадник политичке странке – СНС и да је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника, те да су испуњени законом прописани услови за доделу мандата
одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
14.10.2020. године Срђану Барац уверење да је изабран за одборника Скупштине града
Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 14.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Срђана Барац, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-94/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Срђану Барац, Зрењанин, ул. др Емила Гаврила бр. ББ/л4/4,
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 потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Божидара Коњик
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
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РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ
БОЖИДАРА КОЊИК.

СЕ

мандат

одборника Скупштине

града

Зрењанина

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је Милан Миљуш, коме престаје мандат одборника Скупштине
града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу са цитираним
одредбама члана 48. Закона о локалним изборима и закљученим Коалиционим
споразумом Српске напредне странке (СНС-а) наведеним у Извештају Комисије за
мандатна питања број: 06-96/20-I од 29.10.2020. године, мандат додељује првом
следећем кандидату на наведеној изборној листи - припаднику политичке странке –
СНС коме није био додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата
мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају под горњим бројем утврдила
да је Божидар Коњик, у складу са Извештајем Комисије број: 06-94/20-I од 14.10.2020.
године, по редоследу први следећи кандидат на наведеној коалиционој изборној листи
коме није био додељен мандат - припадник политичке странке – СНС и да је дао
писмену сагласност да прихвата мандат одборника, те да су испуњени законом
прописани услови за доделу мандата одборника наведеном кандидату.
На основу напред наведеног и Извештаја Комисије број: 06-96/20-I од
29.10.2020. године, Градска изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о
локалним изборима издала дана 29.10.2020. године Божидару Коњик уверење да је
изабран за одборника Скупштине града Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 29.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Божидара Коњик, што је
и констатовала у свом Извештају број: 06-98/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Божидару Коњик, Банатски Деспотовац, ул. Карађорђева бр. 28,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

ТАЧКА: 12.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине
града Зрењанина - Немање Топића
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Пошто се нико није јављао за реч, председник је закључио претрес и ставио на
гласање Предлог Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донетo
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина ЊЕМАЊЕ
ТОПИЋА.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6. 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 када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику
исте политичке странке, да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат и да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља
писмена сагласност да прихвата мандат.
С обзиром да је Зоран Протић, коме престаје мандат одборника Скупштине
града Зрењанина подношењем оставке, са коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић
Палма'', као припадник политичке странке СПС, то се у складу са цитираним одредбама
члана 48. Закона о локалним изборима мандат додељује првом следећем кандидату на
наведеној изборној листи - припаднику исте политичке странке – СПС коме није био
додељен мандат и који је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника.
Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-96/20-I од 29.10.2020.
године утврдила да је Немања Топић први следећи кандидат на наведеној коалиционој
изборној листи коме није био додељен мандат - припадник исте политичке странке –
СПС и да је дао писмену сагласност да прихвата мандат одборника, те да су испуњени
законом прописани услови за доделу мандата одборника наведеном кандидату.
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На основу напред наведеног и Извештаја Комисије под горњим бројем, Градска
изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима издала дана
29.10.2020. године Немањи Топић уверење да је изабран за одборника Скупштине града
Зрењанина.
Комисија за мандатна питања је на седници одржаној дана 29.10.2020. године
утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Немање Топића, што је и
констатовала у свом Извештају број: 06-98/20-I.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним
изборима Скупштина одлучује о потврђивању мандата нових 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. Немањи Топић, Зрењанин, ул. Барањска бр. 126Б,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.

Затим су новоизабрани одборници дали свечане изјаве.

ТАЧКА: 13.
ПРЕДМЕТ: Предлог Одлуке о усвајању Предлога Пројекта третмана
отпадних вода у Зрењанину
Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда.
Образложење по овој тачки дневног реда дао је: Горан Ракић.
У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Александар Коровљев,
Милан Иванић 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 УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА У
ЗРЕЊАНИНУ
Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.
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ТАЧКА: 14.
ПРЕДМЕТ: Предлог Решења о образовању и постављењу Градског
Штаба за ванредне ситуације
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 ОБРАЗОВАЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Градски Штаб за ванредне ситуације, као стално радно тело.
II
Градски Штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) чине командант
Штаба, заменик команданта, начелник Штаба и двадесет чланова Штаба:
КОМАНДАНТ ШТАБА: Симо Салапура, Градоначелник.
ЗАМЕНИК
Градоначелника.

КОМАНДАНТА

ШТАБА:

Саша

Сантовац,

заменик

НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов Вуковић, шеф Одсека за управљање
ризицима и цивилном заштитом МУП-а Републике Србије.
ЧЛАНОВИ ШТАБА:
1. Јасмина Малинић, начелник Градске управе града Зрењанина,
2. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник Одељења за урбанизам у Градској управи,
3. Зоран Протић, директор ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин,
4. Лидија Крчмаров, кабинет Градоначелника,
5. Миодраг Пјешчић, директор ВДП “Средњи Банат” Зрењанин,
6. Др Миле Ковачевић, члан Градског већа задужен за здравство,
7. Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад Зрењанин,
8. Милош Крајновић, капетан, представник Војске Србије,
9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин,
10. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације у
Градској управи,
11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског специјалистичког института,
12. Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанин,
13. Предраг Бодирога, в. д. директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
14. Горан Краварушић, начелник Одељења за привреду у Градској управи,
15. Игор Виријевић, начелник Одељења комуналне милиције, одбране, ванредних
ситуација и заједничких послова у Градској управи,
16. Звонко Ракић, секретар Ватрогасног савеза Зрењанин,
17. Јован Цветић, директор “ЈП за урбанизам Зрењанин”,
18. Бојан Мијатов, директор Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин,
19. Милан Радаковић, Актив директора средњих школа,
20. Драгана Богојевић, Актив директора основних школа.
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III
Штаб прати активности на смањењу ризика од катастрофа, координира и
руководи у ванредним ситуацујама и обавља друге послове у складу са законом и
другим прописима.
IV
Стручне и административно - техничке послове за потребе Штаба обављаће
Градска управа - Oдсек за одбрану и ванредне ситуације.
V
Ово Решење је коначно.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 41. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/18) прописано је,
између осталог, да се за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и
координацију и руковођење у ванредним ситуацујама образују штабови за ванредне
ситуације и то за територију града - градски штаб за ванредне ситуације, који образује
надлежни орган града.
Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) прописано је да Скупштина града
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 40. став 1. тачка 6. прописано је да Скупштина града образује стална радна
тела, међу којима и Градски Штаб за ванредне ситуације, а ставом 4. истог члана
прописано је, да се надлежност и број чланова, начин избора и разрешења, као и начин
рада сталних радних тела утврђује Пословником Скупштине града Зрењанина, а
надлежност и број чланова других радних тела утврђују се одлуком о њиховом
образовању. Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 49. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) прописано је да Скупштина
образује стална радна тела, између осталих и Градски Штаб за ванредне ситуације, а
чланом 53б прописано је, између осталог, да Градски Штаб чине командант, заменик
команданта, начелник и чланови Штаба. Командант Градског Штаба за ванредне
ситуације је Градоначелник, по положају, а заменик команданта Градског Штаба је
заменик Градоначелника или члан Градског већа. Начелника, заменика и чланове
Градског штаба за ванредне ситуације, поставља и разрешава Скупштина, на предлог
Градоначелника.
Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о
образовању и постављењу Градског штаба за ванредне ситуације.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Симу Салапури, Градоначелнику,
2. Саши Сантовцу, заменику Градоначелника,
3. Ради Јованову Вуковићу,
4. Јасмини Малинић,
5. Љиљани Пецељ Лубурић,
6. Зорану Протићу,
7. Лидији Крчмаров
8. Миодрагу Пјешчићу,
9. Милу Ковачевићу,
10. Оливери Лисица,
11. Милошу Крајновићу,
12. Зорану Јарићу,
13. Мирославу Сладојевићу,
14. Дарку Бошњаку,
15. Александри Танасијевић,
16. Предрагу Бодироги,
17. Горану Краварушићу,
18. Игору Виријевићу,
19. Звонку Ракићу,
20. Јовану Цветићу,
21. Бојану Мијатову,
22. Милану Радаковићу,
23. Драгани Богојевић,
24. Одељењу за финансије,
25. Архиви.
Овим је дневни ред седнице исцрпљен.
Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања.
Постављено је следеће одборничко питање:
ЗОРАН САНДИЋ
Да ли ће бити одложени избори за Савете месних заједница, с обзиром на
епидемиолошку ситуацију?
На горе наведено одборничко питање, председник је одговорио да је дана
06.11.2020. године донето Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу
избора за Савете и Надзорне одборе месних заједница на територији града Зрењанина
који су расписани за 29.11.2020. године, те да је исто објављено у ''Службеном листу
града Зрењанина, бр. 27/20''.
Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 10,37 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Светлана Грујић

ЈХ/

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

