РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/20-64-III
Дана: 10.12.2020. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског
већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст,
17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2020. године
утврдило Предлог Закључка о опредељивању зграде пословних услуга – зграда
број 1 у Зрењанину, ул. Пупинова 14, у јавној својини града Зрењанина за
реализацију пројекта ''(SCHOLAR SME)'' у оквиру програма прекограничне
сарадње Мађарска – Србија (Повећање економске конкуретности и иновативни
развој МСП кроз стипендије младим људима у програму Морахалом – Зрењанин),
на исти нема примедби и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и
доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Ана Будаи.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ЈХ/

На основу члана 36. став 1. тачка 87) и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/2020 - пречишћени текст),
Скупштина града Зрењанина на седници одржаној _____________2020. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

1. ОПРЕДЕЉУЈE СЕ зграда пословних услуга - зграда бр. 1 (По+Пр+1),
површине у основи 201,00 м2, која је изграђена на катастарској парцели бр. 4849/2,
уписаној у лист непокретности бр. 22545, к.о. Зрењанин I, која се у природи налази
у Зрењанину, ул. Пупинова 14 и која је у јавној својини града Зрењанина, за
реализацију пројекта “Increasing the Economic Competitiveness and Innovative
development of SMEs through Young People`s Scholarships in Morohalom-Zrenjanin
Program (SCHOLAR SME)”, који се реализује у оквиру програма прекограничне
сарадње IPA CBC HUNGARY- SERBIA.
2. Основ за доношење овог Закључка представља Партнерски споразум
прекограничне сарадње Мађарска - Србија (Повећање економске конкуретности и
иновативни развој МСП кроз стипендије младим људима у програму Морахалом Зрењанин) потписан од стране града Зрењанина 23. 09. 2020. године.
3. О реализацији пројекта из тачке 1. овог Закључка, стараће се Градска управа
града Зрењанина - Одељење за финансије - Одсек за локални економски развој и
Одељење за привреду.
4. Закључак ступа на снагу даном доношења.
5. Закључак доставити:
- Одељењу за привреду,
- Одељењу за финансије - Одсеку за локални економски развој,
- Одељењу за имовинско - правне послове и управљање имовином,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
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Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 7) и чланом 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/2020), прописано је да Скупштина града
обавља и друге послове утврђене законом и статутом, као и да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.
Граду Зрењанину је, као партнеру, одобрен пројекат “Increasing the Economic
Competitiveness and Innovative development of SMEs through Young People`s
Scholarships in Morohalom-Zrenjanin Program (SCHOLAR SME)” у оквиру програма
прекограничне сарадње IPA CBC HUNGARY- SERBIA. Пројекат је одобрен у
укупном износу 882.352,94 евра, од чега средства за град Зрењанин износе
436.176,47 евро. Реализација пројекта је отпочела 23.09.2020. године,
потписивањем Партнерског споразума прекограничне сарадње Мађарска - Србија
(Повећање економске конкуретности и иновативни развој МСП кроз стипендије
младим људима у програму Морахалом - Зрењанин).
Свеобухватни циљ пројекта је успостављање студијског програма стручне
праксе у партнерским општинама, како би студенти могли са стекну стручну
праксу у компанијама у прекограничном подручју, у оквиру ког стичу искуство,
знање, и контакте. Специфичан циљ пројекта јесте реконструкција адекватног
простора за смештај судената у прекограничном простору.
Као одговарајући простор за ове потребе идентификована је зграда у
Зрењанину, у улици Пупинова број 14, која се налази у власништву града
Зрењанина на катастарској парцели бр. 4849/2 и која својим капацитетом у
потпуности одговара намени вишемесечног смештаја, а локацијом олакшава
решавање питања исхране студената и омогућава њихову повезаност са
институцијама и актерима економског живота у Зрењанину.
Зграда је тренутно у таквом стању да њено коришћење за било које намене није
упутно без обимније реконструкције.
Имајући у виду да је наведеним Споразумом предвиђено да град Зрењанин
обезбеди, тј. буде власник простора у коме ће бити студентски центар, предлаже се
Скупштини града Зрењанина, да донесе закључак као у датом тексту.
Обрадила:
Милица Самарџија
Начелник Одељења:
Мила Ратковић Панић
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

