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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 25. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 01.12.2022. године у 

згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.  

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 42. одборника.  

 

  Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Данијела Мићевић, 

Александра Ђукић и Горан Томић. 

 

 У току седнице приступио је заменик председника Скупштине Оливер 

Митровић  

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Срђан Барац, Бојана Беговић, 

Светлана Вукобратовић Новковић, Марко Дупљановић, Данко Ђокић, Милан Иванић, 

Зоран Илић, Радосав Јоцић, Александар Коровљев, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, 

Жељко Малушић, Елеонора Манојловић, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш, 

Александар Мартон, Ружица Омаљев, Саша Савић, Немања Топић и Дејан Чапо. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Рајко Капелан и Драгица 

Илић помоћници Градоначелника; Ненад Домјесков, начелник Градске управе; 

Светлана Грујић, секретар Скупштине града; Саша Кандић, Дејан Дамјановић, Маринел 

Мендреа, Славиша Влачић,  Радован Вишекруна, Војислав Арсенов, чланови Градског 

већа; Предраг Рађеновић начелник Средњобанатског управног округа; Љиљана Пецељ 

Лубурић, заменик начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, 

руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца 

Службе 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 су сазив са предлогом материјала за 25. 

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 Градског већа града Зрењанина. 

 

 С обзиром да је 25. 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 9. 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 25. седницу Скупштине града. 



             2  

 

 Затим је председник 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 потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Зрењанина Радмиле Петров 

 

 2. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице око 

Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до 

раскрснице државног пута IIА реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко 

реке Тамиш, у дужини од 1,6 км 

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине  

   града Зрењанина Радмиле Петров 

 

 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 Одлуке и након гласања констатовао да је већином гласова донета 

 

О Д Л У К А 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника РАДМИЛЕ ПЕТРОВ.  

 

  2. Мандат одборника из тачке 1. диспозитива ове Одлуке почиње да тече од дана 

када јој је Скупштина потврдила мандат. 

 

 3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и на званичној 

интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16- др.закон, 

47/18 и 111/21 – др.закон), прописано је да Скупштина града, у складу са законом 

обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

  Статутом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – 

пречишћен текст) регулисано је у члану 36. тачка 87. да Скупштина града, у складу са 

законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 Одредбама члана 72. ст. 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС, бр. 14/22) прописано је да мандат који престане одборнику пре него што 

истекне време на који је изабран, изборна комисија решењем додељује првом наредном 

кандидату са исте изборне листе којем није било додељен мандат одборника у року од 

два дана од дана када је констатовано да је престао мандат, да мандат новог одборника 
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почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат и да мандат може 

трајати најдуже до истека времена на који је изабран одборник коме је престао мандат. 

 Одредбом члана 73. став 1. наведеног Закона прописано је да мандат који 

одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена 

на које је изабран, додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на 

тој изборној листи којем није био додељен мандат одборника. 

  Скупштина града Зрењанина је дана 02. новембра 2022. године донела Одлуку 

бр. 06-145-1/22-I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 25/22) којом је констатовала да 

је одборнику Скупштине града Зрењанина Домјесков Ненаду са коалиционе изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке СРПСКЕ 

НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ (СНС) престао мандат одборника даном подношења оставке у 

писменој форми Скупштини града 21. октобра 2022. године, а пре него што је истекло 

време на које је изабран. 

 Градска изборна комисија је у прописаном року донела Решење број 06-150-

2/22-I од 03. новембра 2022. године о додели мандата одборника ради попуне 

упражњеног одборничког места у Скупштини града, тако што је наведеним Решењем 

доделила мандат кандидату Радмили Петров, у складу са цитираном одредбом члана 

73. Закона о локалним изборима. 

  Градска изборна комисија је у Решењу под горњим бројем утврдила да је 

Радмила Петров први следећи кандидат исте политичке странке СРПСКЕ НАПРЕДНЕ 

СТРАНКЕ (СНС) на тој коалиционој изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, којем није било додељен мандат одборника.   

  Сагласно члану 63. Закона о локалним изборима, Градска изборна комисија је 

дана 03. новембра 2022. године издала наведеном кандидату уверење о избору за 

одборника Скупштине града Зрењанина број 06-150-3/22-I. 

 Према одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о локалним изборима против 

одлуке скупштине донете у вези са потврђивањем мандата новог одборника 

подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за 

одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу у 

року од седам дана од дана доношења одлуке и да се жалба подноси преко скупштине, 

Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.  

 На основу изнетог, Скупштина града је донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

 Против ове Одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од седам дана  

од дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине града Зрењанина. 

 

 ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

 

 1. Радмили Петров, Зрењанин, ул. Вишњићева бр. 23, 

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

  3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина, 

 4. Одељењу за финансије, 

 5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 6. Архиви. 

 

  Председник је позвао новоизабрану одборницу да прочита текст свечане изјаве 

што је иста и учинила. 
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ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице  

   око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле  

   Рибара, до раскрснице државног пута IIА реда бр. 130 за Томашевац, са  

   друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 км 

 

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 ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОБИЛАЗНИЦЕ 

ОКО ОРЛОВАТА, ДЕОНИЦА ОД РАСКРСНИЦЕ УЛИЦЕ БОТОШКИ ДРУМ И 

ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА, ДО РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 130 

ЗА ТОМАШЕВАЦ, СА ДРУМСКИМ МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ ТАМИШ, У 

ДУЖИНИ ОД 1,6 КМ 

 

  Одлука са Планом детаљне регулације се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  

 

 

 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

Председник је питао одборнике да ли желе да поставе одборничка питања. 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 10,15 часова. 

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 

 

 

 

 

ЈХ/ 


