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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 6. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 19.02.2021. године у 

великој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 10,00 часова.  

 

 Седници је на почетку  присуствовало  58 одборника.  

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Светлана 

Вукобратовић Новковић, Бојан Костреш, Жељко Малушић, Елеонора Манојловић, 

Мирослав Маркуш, Александар Мартон, Немања Топић и Дејан Чапо.   

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Јелена Травар Миљевић, 

помоћник Градоначелника; Светлана Грујић, секретар Скупштине; Немања Малинић, 

заменик секретара Скупштине; Јожеф Стојко, Саша Кандић, Дејан Дамјановић, 

Маринел Мендреа, Драган Гуџев, Драган Вулешевић и Славиша Влачић, чланови 

Градског већа; Јелена Драгић, мр Игор Виријевић и Љиљана Пецељ Лубурић, 

начелници Одељења у Градској управи; Еуђенија Бесу, заменик начелника Одељења у 

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

Снежана Вучуревић, начелник Средњобанатског управног округа; Богослав Симић, 

локални омбудсман града Зрењанина; Дарко Данкулов, представник ЈКП ''Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин; Горан Миливојев, представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин; Снежана Ђорђевић, представник ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин; 

Невена Монтресор, в.д. директора Центра за пружање услуга социјалне заштите  града 

Зрењанина – Мост 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 сазив са предлогом материјала за 6. 

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 5. седнице Скупштине града одржане дана 29.01.2021. 

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 5. седнице Скупштине града одржане дана 29.01.2021. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 29.01.2021. 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. 
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Такође је обавестио одборнике да су уз Сазив за данашњу седницу добили 

предлоге дневног реда на основу предлога Градског већа града Зрењанина, ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин и ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин. 

 

 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. 

 

 1. Председник је прочитао предлог одборника Александра Коровљева да се 

предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

  

 - ''Одлука да се на скупштини расправља о Студији о утицају на животну 

средину пројекта за изградњу миксера за производњу гуме у склопу комплекса 

Линлонг.'' 

 

 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 Одборничке  групе  Демократске странке 

Србије да се предложени дневни ред допуни следећом тачком: 

 

 - ''Усвајање Закључка о неопходности одржавања јавне расправе о процени 

утицаја на животну средину компаније Шандонг линглонг у Зрењанину.'' 

 

 У име горе наведене Одборничке групе, Мирјана Грујић 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 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 1. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације 

''Доља'' у Зрењанину 

 

2. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанина 

 

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина 

 

 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила 
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 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању 

мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на 

територији града Зрењанина 

 

6. Предлог Одлуке о приступању града Зрењанина у чланство Удружења ''Три 

плус'' из Чачка 

 

 7. Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капитал FULL PROTEKT 

д.о.о. Београд 

 

 8. Предлог Одлуке о конверзији потраживања у трајни улог у капитал и отпису 

потраживања према субјекту приватизације – предузеће за водне путеве ''Иван 

Милутиновић'' ПИМ А.Д. 

 

 9. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града 

Зрењанина за 2021. годину 

 

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног 

програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 12. Предлог Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања ЈКП 

''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 

 

13. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 

2020. годину 

 

14. План рада Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за 2021. 

годину 

 

15. План рада Комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину 

 

 16. Предлог Закључка о доношењу Плана  набавки Скупштине града Зрењанина 

за 2021. годину 

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације  

  ''Доља'' у Зрењанину 

 

 

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 



 4

 

О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног  

  предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанина 

 

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  

 

О Д Л У К А 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга  

  социјалне заштите града Зрењанина 

 

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  

 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила 

 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Милан Иванић. 

 

 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  
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О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и  

  уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и  

  друге намене на територији града Зрењанина 

 

 

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  

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И 

УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ И  ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

ТАЧКА: 6. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о приступању града Зрењанина у чланство Удружења  

  ''Три плус'' из Чачка 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Образложење по овој тачки дневног реда дала је Јелена Драгић. 

 

 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  

 

О Д Л У К А 

О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА 

''ТРИ ПЛУС'' ИЗ ЧАЧКА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 7. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капитал  

  FULL PROTEKT д.о.о. Београд 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Александар Коровљев.  
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 Пошто се нико више није јављао за реч, председник је закључио претрес, ставио 

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

 

О Д Л У К А 

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛ 

FULL PROTEKT Д.О.О. БЕОГРАД 

 

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

 

 

ТАЧКА: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о конверзији потраживања у трајни улог у капитал и  

  отпису потраживања према субјекту приватизације – предузеће за водне  

  путеве ''Иван Милутиновић'' ПИМ А.Д. 

 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовао је Александар Коровљев.  

 

 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  

 

О Д Л У К А 

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛ И 

ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ – 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ  ПУТЕВЕ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ'' ПИМ А.Д. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 9. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  

  града Зрењанина за 2021. годину 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 Известилац по овој тачки дневног реда, Виолета Кучанда Богасенијева је указала 

на техничку грешку која је настала у процесу форматирања табеле из члана 2. Предлога 

Програма о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина, те је 

потребно исту исправити тако што ће се у чл. 2. у табели, ред под редним бројем 37., са 

свим својим подацима избрисати, и сходно томе ће се исправити наредни редни бројеви 

у табели.” 

 

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

на гласање Предлог Програма са исправљеном техничком грешком и након гласања 

констатовао да је већином гласова донет 

 

ПРОГРАМ  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  Програм се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног  

  програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  

  ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Александар Коровљев и 

Зоран Сандић.  

 

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

на гласање Предлог Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебaног програма о коришћењу 

субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација”  Зрењанин за 

2021. годину, који је  усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 

10.02.2021. године Одлуком број: 424. 

 2. Финансирање Измена и допуна Посебног програма о коришћењу субвенција 

из буџета града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација”  Зрењанин за 2021. 

годину из тачке 1. Закључка вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина 

за 2021. годину, а према расположивим средствима у буџету града Зрењанина за 

2021.годину. 

 3. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Одељењу за 

финансије Градске управе града Зрењанина достави Извештај о средствима утрошеним 

на основу Измена и допуна Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета 

града Зрењанина за  ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину у року од 

7 (седам) дана од дана преноса средстава из буџета града Зрењанина. 

 

 4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

         - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 

           - Одељењу за финансије 

         - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

          - А р х и в и. 

 

 

 Измене и допуне Посебног програма се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 11. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма  

  пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  
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З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈKП “Водовод 

и канализација”  Зрењанин за 2021. годину, који је  усвојио Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 10.02.2021. године Одлуком број: 423. 

 

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Водовод и канализација” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

 Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

ТАЧКА: 12. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Измена и допуна Програма пословања  

  ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. ПРИХВАТАJУ СЕ  измене и допуне Програма пословања JKП “Чистоћа и 

зеленило'' Зрењанин за 2021. годину - коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 09.02.2021. године Одлуком број: 1-19/3-3.  

 

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП“Чистоћа и зеленило” Зрењанин 

                -Одељењу за финансије 

                -Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                -А р х и в и. 

 

 Измене и допуне Програма пословања се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 13. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина  

  за 2020. годину 

 

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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града 

Зрењанина  за  2020. годину.  

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

    - Команданту Градског штаба 

    - Начелнику Градског штаба  

    - Архиви 

 

 Извештај о раду се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 14. 

ПРЕДМЕТ:  План рада Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина за  

  2021. 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

   1. УСВАЈА  СЕ  План  рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину 

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
     
    - Команданту Градског штаба  

    - Начелнику Градског штаба  

    - Архиви 

 

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

 

 

ТАЧКА: 15. 

ПРЕДМЕТ:  План рада Комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 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  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада комуналне милиције града Зрењанина за 2021. 

годину број 352-2/21-39-IV-10-01 од 9. фебруара 2021. године, који је усвојило Градско 

веће града Зрењанина на седници одржаној дана 12.02.2021. године. 

 

II. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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 План  рада се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 16. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о доношењу Плана  набавки Скупштине града  

  Зрењанина за 2021. 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

                   ДОНОСИ СЕ План набавки Скупштине града Зрењанина за 2021. годину. 

 

            ЗАКЉУЧАК СА ПЛАНОМ ДОСТАВИТИ: 

- Председнику Скупштине града, 

- Градоначелнику града, 

- Секретару Скупштине града, 

- Начелнику Градске управе, 

- Одељењу за финансије, 

- Одсеку за јавне набавке, 

- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа   

- Архиви 

 

 План набавки се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

 

 Пошто се нико  више није јављао за реч, седница је завршена у 10,45 часова. 

 

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

    Светлана Грујић                                   Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

ДВ/ 


