
 

БРOJ: 06-141/21-I 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 14. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане 13.10.2021. године у 

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

 

 Седници је на почетку  присуствовало 47 одборника.  

 

 Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Снежана Узелац, 

Олгица Станков, Марко Мишкељин, Радован Јазић и Марко Дупљановић.  

 

 У току седнице приступили су одборници: Радосав Јоцић, Кристијан Кадарјан, 

Ружица Омаљев и Срђан Барац. 

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Александар 

Коровљев, Бојан Костреш, Дубравка Краљ, Жељко Малушић, Елеонора Манојловић, 

Зорица Маринковић, Александар Мартон, Немања Топић, Дејан Чапо и Зоран Шемић. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Светлана Грујић, секретар 

Скупштине града; Сања Бурсаћ, заменик секретара града; Саша Кандић, Маринел 

Мендреа, Драган Ћапин, Војислав Арсенов, Драган Вулешевић, Драган Гуџев, Радован 

Вишекруна и Стојко Јожеф, чланови Градског већа; Еуђенија Бесу и Милутин 

Ђуришић, заменици начелника Одељења у Градској управи; Златинка Јефтић, 

руководилац Службе у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик руководиоца 

Службе у Градској управи; Снежана Вучуревић, начелник Средњобанатског управног 

округа; Јелена Говедарица, представник ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин; 

Александар Мартинов, в.д. директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; Драгомир 

Радованац, в.д. директора и Милица Вуковић, представник ЈП ''Градска стамбена 

агенција'' Зрењанин; Милан Бјелогрлић, директор градске Народне библиотеке ''Жарко 

Зрењанин'' Зрењанин; Ванда Мицова Војводић, представник Историјског архива града 

Зрењанина; Душан Радишић, директор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-

Зрењанин; Габриела Тот Сакал, представник Предшколске установе 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 14. 

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 Изводе из записника са 12. и 13. седнице Скупштине града које су одржане дана 

19.08.2021. и 21.09.2021. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Изводе из 

записника. 
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Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 

записника са 12. седнице Скупштине града одржане дана 19.08.2021. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 19.08.2021. ГОДИНЕ 

 

Пошто се нико није јављао за реч, председник је ставио на гласање Извод из 

записника са 13. седнице Скупштине града одржане дана 21.09.2021. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 21.09.2021. 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. 

 

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

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

народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин и Предшколске установе 

Зрењанин. 

 

 Затим је председник обавестио одборнике да је поднет писани предлози за 

допуну предложеног дневног реда и да ће након читања предлога појединачно 

одборници одмах гласати о истом. 

 

  Председник је прочитао предлог Одборничка група ДСС да се предложени 

дневни ред допуни следећом тачком: 

  

 - ''Предлог Одлуке о субвенционисању вакцинације деце узраста од 12 - 18 

година против ХПВ вируса који је главни узрочник рака грлића материце код жена''  

 

 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 изменама и допунама Одлуке о паркирању возила 
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 2. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Народног музеја 

Зрењанин 

 

 3. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града Зрењанина за 2021. годину 

 

 4. Предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина 

 

 5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

  6. 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 

 

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

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

 

  8. Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈП 

''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 

 

  9. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе 

Зрењанин за радну 2020/2021. годину 

 

  10. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2021/2022. 

годину 

 

 11. Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, 

друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним 

предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.06.2021. године 

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда.  

 

 

ТАЧКА: 1. 

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

 

 

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 ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању  

  Народног музеја Зрењанин 

 

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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН 

 

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

 

 

ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у  

  јавној својини града Зрењанина за 2021. годину 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је Светлана Вукобратовић. 

 

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

на гласање Предлог Измене и допуне Програма и након гласања констатовао да је 

већином гласова донета  

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  Измена и допуна Програма се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп неизграђеног  

  грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Светлана Вукобрадовић 

и 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  

 

О Д Л У К А 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

  Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин 

 

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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске 

народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин број 399 која је донета на седници 

Управног одбора  Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин одржаној 

дана 6. септембра 2021. године.  

 

II 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

  Одлука о изменама и допунама Статута се прилаже Изводу из записника и чини 

његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 6. 

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 учествовао је 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 

01.10.2021. године Одлуком број: 2917. 

 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. 
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 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: 7. 

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. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је Светлана Вукобрадовић. 

 

 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 Програма пословања ЈKП “Водовод 

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

предузећа на седници одржаној дана 01.10.2021. године Одлуком број: 2916. 

  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: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања  

  ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 
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 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. ПРИХВАТА СЕ  Друга измена Програма пословања JП “Градска стамбена 

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

седници   одржаној дана  01.10.2021. године  Одлуком број: 160/319.  

 2. НАЛАЖЕ СЕ ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацију Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
         - ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин 

           - Одељењу за финансије 

           - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

          - А р х и в и. 

 

 

Друга измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 9. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе  

  Зрењанин за радну 2020/2021. годину 

 

  Председник  је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовала је Светлана Вукобрадовић. 

 

 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. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске 

установе из Зрењанина за радну 2020/2021. годину, у датом тексту, који је усвојио 

Управни одбор Предшколске установе из Зрењанина на седници одржаној дана 

15.09.2021. године, под бројем 4557. 

 

 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 - Предшколској установи из Зрењанина,   

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије, 

 - Архиви. 

 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 
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ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2021/2022.  

  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 Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за 

радну 2021/2022. годину, у датом тексту, којe је усвојио Управни одбор Предшколске 

установе из Зрењанина, на седници одржаној дана 15.09.2021. године, под бројем 4545. 

2. Финансирање програмa рада Предшколске установе Зрењанин, за 2021/2022. 

годину  из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града 

Зрењанина за 2022. годину. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 - Предшколској установи из Зрењанина, 

 - Одељењу за друштвене делатности, 

 - Одељењу за финансије  и 

 - Архиви. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 11. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености  

  планираних и реализованих активности из програма пословања јавних  

  предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се  

  примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин,  

  за период од 01.01. до 30.06.2021. године 

 

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. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и 

других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је 

оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.03.2021. године. 

 

 

  2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Министарству привреде Републике Србије 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 
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   Информација 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. 

 

Постављена су следећа одборничка питања:  

 

Светлана Вукобратовић 

 Због узнемирења јавности поводом снимка драња животиње од стране радника у 

оквиру градилишта Линглонг дужна сам као одборница и као неко ко се бори за права 

животиња да поставим питање да ли ће неко из градске власти упутити протест 

компанији која је добила одрешене руке да гради како јој одговара, да ради што год јој 

одговара, комплетно земљиште и инфраструктуру. И да ли ће мо видети транспарентно 

и на који начин ће бити кажењени ти страни држављани јер је чин убиства и мучења 

животиње у нашој земљи кривично дело? 

  Зоран Сандић 

   Пре две недеље требало је да се у Културном центру Зрењанина одржи трибина 

на којој је требало да  гост буде професор Синиша Атлагић, наш суграђанин. Он је 

професор  на Факултету политичких наука у Београду, професор на Факултету 

политичких наука у Бањалуци, професор  на факултету у Москви и директор је Центра 

руских студија. Частан је и поштен човек који има добре везе у Москви, много помаже 

овој држави и члан је Председништва Демократске странке Србије. Тема трибине је 

била политички маркетинг, дакле тема није била политичка. Трибина је напрасно 

отказана и забрањена, чиме је  нанета велика штета Граду и сматрам да је ово један 

непромишљени потез. 

             Волео бих да ми се одговори, писаним путем, ко је донео одлуку да се ова 

трибина забрани? 

  Мирјана Грујић 

 Шта се званично и стварно догодило у Линг Лонгу а везано за убиство 

животиње?  

 Које су неправилности уочене и које казнене мере одређене? 

 Да ли можемо да очекујемо да се градом прошири зараза јер ти људи нису 

издвојени него живе у нашем окружењу и са нама, улазе у продавнице, кафиће, 

спортске објекте? 
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 Шта ће град и локална власт предузети да се овакве и сличне ствари не понове 

као и да се осећамо безбедно и достојанствено као и поштовање закона Републике 

Србије од стране кинеских грађана? 

 

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

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                   Чедомир Јањић 

 

 

 

ДВ/ 


