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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА  

 

  Са 23. седнице Скупштине града Зрењанина, одржане дана 09.09.2022. године у 

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

 

 Седници је, на почетку, присуствовало 45 одборника.  

 

  Одсуство са данашње седнице пријавили су одборници: Љубомир Ердељан, 

Јована Ердељан, Ненад Дајић, Зоран Сандић, Ненад Домјесков, Славко Шућуревић, 

Ђорђе Будимир и Весна Цвијић. 

 

 Седници нису присуствовали следећи одборници: Бојана Беговић, Светлана 

Вукобратовић Новковић, Марко Дупљановић, Радосав Јоцић, Бојан Костреш, Дубравка 

Краљ, Жељко Малушић, Елеонора Марјановић, Мирослав Маркуш, Александар 

Мартон, Ружица Омаљев, Саша Савић, Љуба Травица и Дејан Чапо. 

 

 Поред одборника седници су такође присуствовали: Симо Салапура, 

Градоначелник; Саша Сантовац, заменик Градоначелника; Рајко Капелан, Снежана 

Вучуревић, Стојанка Вучковић и Марија Дамјановић, помоћници Градоначелника: 

Милош Королија, начелник Градске управе; Светлана Грујић, секретар Скупштине 

града Зрењанина; Дејан Дамјановић, Радован Вишекруна, Драган Вулешевић, Саша 

Кандић, Маринел Мендреа, Стојко Јожеф и Драган Ћапин чланови Градског већа; 

Богослав Симић, Локални омбудсман града Зрењанина; Љиљана Пецељ Лубурић, 

Софија Анђелковић и Милан Јованов, начелници Одељења у Градској управи; Еуђенија 

Бесу, заменик начелника Одељења у Градској управи; Марија Димитријевић, заменик 

руководиоца Службе у Градској управи; Мирјана Малуцков, шеф Одсека у Градској 

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

Немања Милинковић, директор ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин; Александар 

Мартинов, директор ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин; Драгомир Радованац, в.д. 

директора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин; Душан Радишић, 

директор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин; Зоран Љуботина, 

в.д. директора Туристичке организација града Зрењанина; Данијел Шебез, в.д. 

директора Јавне установе ''Спорти објекти'' Зрењанин; Дејан Карлечик, директор 

Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Синиша Оњин, в.д. директора 

Народног музеја града Зрењанина; Милан Бјелогрлић, директор Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин; Горан Маринковић, директор Културног 

центра Зрењанина; Мирјана Баста, директор Историјског архива Зрењанин; Славица 

Богдановић, представник Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра 

Зрењанин; Оливера Лисица, директор Центра за социјални рад града Зрењанина; 

Невена Монтресор, директор 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 23. 

седницу Скупштине града добили електронским путем на свој Goоgle налог, а на који 

приступају преко својих мобилних уређаја – таблета. 



             2  

 

 Председник је обавестио одборнике да су у материјалу уз Сазив за седницу 

добили Изводе из записника са 21. и 22. седнице Скупштине града које су одржане дана 

05.07.2022. и 12.07.2022. године и упитао одборнике да ли имају примедбе на Изводе из 

записника. 

 

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

записника са 21. седнице Скупштине града одржане дана 05.07.2022. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 05.07.2022. ГОДИНЕ 

 

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

записника са 22. седнице Скупштине града одржане дана 12.07.2022. године и након 

гласања констатовао да је већином гласова усвојен 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

СА 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОДРЖАНЕ 12.07.2022. 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, ЈКП 

''Водовод и канализација'' Зрењанин, ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, ЈКП ''Пијаце 

и паркинзи'' Зрењанин, ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, Туристичке 

организације града Зрењанина, Установе ''Резервати природе'' Зрењанин, Јавне установе 

''Спортски објекти'' Зрењанин, Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, 

Народног музеја Зрењанин, Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, 

Историјског архива Зрењанин, Културног центра Зрењанина, Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

Предшколске установе Зрењанин, Центра за социјални рад града Зрењанина, Центра за 

пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост, Геронтолошког центра у 

Зрењанину, Савета за здравље града Зрењанина и Комисије за персонална питања.  

 

 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: 

 

 - ''Објављивање финансијског извештаја са манифестације Дани пива''  

 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.  
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 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 буџету града Зрењанина за 

2022. годину 

 

 2. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног 

осветљења на територији града Зрењанина 

 

 3. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге на 

територији града Зрењанина 

 

 4. Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града 

Зрењанина  

 

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне 

хигијене 

 

 6. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Југоисток'' у Зрењанину 

 

 7. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Центар'' у Зрењанину 

 

 8. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Доља'' у Зрењанину 

 

 9. Предлог Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације 

насељеног места Елемир 

 

 10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на 

територији града Зрењанина 

 

 11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила 

 

 12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену 

угоститељаких, занатских и трговинских објеката на територији града Зрењанина 

 

 13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног 

реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији града Зрењанина 

 

 14. 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 

 

 15. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама 
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 16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања 

домаћих животиња и кућних љубимаца  

 

  17. Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања 

локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина 

 

  18. Предлог Одлуке о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о 

јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, 

зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним 

услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним 

површинама града Зрењанина 

 

19. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

 

20. 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. јануара до 30. јун 2022. године 

 

 21. Предлог Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у суфинансирању 

обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину у улици Краља Петра бр. 3 

 

 22. 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 2022. годину 

 

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

пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанина за 2022. годину 

 

 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по 

Финансијском извештају ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 

 

 25. Предлог Закључка о давању сагласности на другу измену и допуну Програма 

пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину 

 

 26. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по 

завршном рачуну за 2021. годину ЈКП ''Пијаце и паркинзи'''' Зрењанин 

 

 27. Предлог Закључка о давању сагласности на II измену Програма пословања 

ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину 

 

28. Извештај о реализацији програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' 

Зрењанин за 2021. годину   

 

 29. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма 

пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину 
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  30. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма 

пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2022. годину 

 

  31. Предлог Закључка о усвајању I Ребалансa Програма пословања Јавне 

установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину 

 

 32. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања за 2022. 

годину Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 

 

 33. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Народног 

музеја Зрењанин за 2022. годину 

 

34. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Градске 

народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину 

 

  35. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Историјског 

архива Зрењанин за 2022. годину 

 

  36. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Културног 

центра Зрењанина за 2022. годину 

 

 37. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Савремене 

галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2022. годину 

 

 38. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину 

 

  39. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Финансијског плана 

Предшколске установе Зрењанин за 2022. годину 

 

 40. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад 

града Зрењанина за 2022. годину 

 

 41. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Центра за 

пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2022. годину 

 

  42. Предлог Закључка о усвајању Предлога ребаланса буџета Геронтолошког 

центра у Зрењанину за 2022. годину 

 

43. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину  

 

 44. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Водовод и 

канализација'' Зрењанин 

 

 45. Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Зрењанин по расписаном јавном конкурсу 

 

 46. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Чистоћа и 

зеленило'' Зрењанин 
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 47. Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 

Зрењанин по расписаном јавном конкурсу 

 

 48. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора Туристичке 

организације града Зрењанина 

 

 49. Предлог Решења о именовању в.д. директора Туристичке организације града 

Зрењанина 

 

 

 Затим се прешло на реализацију усвојеног дневног реда. 

 

 

ТАЧКА: 1. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града  

  Зрењанина за 2022. годину 

 

Председник је отворио претрес по овој тачки дневног реда. 

 

 У расправи по овој тачки дневног реда учествовали су: Милан Илић и 

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 од 

укупног броја одборника донета 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

 

 

ТАЧКА: 2. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног  

  осветљења на територији града Зрењанина 

 

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 ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 3. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге  

  на територији града Зрењанина 

 

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 ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 4. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији  

  града Зрењанина  

 

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 ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 5. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне  

  хигијене 

 

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 ОДРЖАВАЊУ  

КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 6. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне  

  регулације ''Југоисток'' 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 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 7. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне  

  регулације ''Центар'' 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 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 8. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна 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 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 Одлука са Изменама и допунама Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 9. 

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

  насељеног места Елемир 

 

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 

 

О Д Л У К А 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЛЕМИР 

 

 Одлука са Изменом и допуном Плана генералне регулације се прилаже Изводу 

из записника и чини његов саставни део.  

 

 

ТАЧКА: 10. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на  

  територији града Зрењанина 

 

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 

 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 11. 

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: Мирјана Грујић.  

 

 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 12. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену  

  угоститељаких, занатских и трговинских објеката 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 РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉАКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 13. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим правилима  

  кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама 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 ОПШТИМ ПРАВИЛИМА 

КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

ТАЧКА: 14. 

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.  
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ТАЧКА: 15. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама 

 

 

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 ПИЈАЦАМА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 16. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину  

  држања домаћих животиња и кућних љубимаца  

 

 

 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 УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 17. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без  

  елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и  

  одржавања локалне путне инфраструктуре 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 УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАЊА, 

ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Одлука се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део.  
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ТАЧКА: 18. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Одлуке о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о  

  јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне  

  делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и  

  дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија  

  и емерзних корова на јавним површинама 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О 

ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗООХИГИЈЕНЕ (СПРОВОЂЕЊА МЕРА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ) СА СРОДНИМ 

УСЛУГАМА СУЗБИЈАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА И ЕМЕРЗНИХ 

КОРОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

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

 

 

ТАЧКА: 19. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за  

  стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене  

  установе и издавање потврде о смрти 

 

 

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  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

 

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена 

и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број 

06-42-5/21-I од 31. марта 2021. године, са изменом бр. 06-168-22/21-I од 17. децембра 

2021. године, број 06-22-12/22-I од 4. фебруара 2022. године, број 06-64-13/22-I од 20. 

маја 2022. године и број 06-76-87/22-I од 15. јуна 2022. године тачка I. мења се и гласи: 

 

"I. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то: 

   1. Поповић-Чордаш др Младенка, спец.опште медицине, Зрењанин, Руварчева 

14 
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  2. Копривица др Јованка, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Жарка Туринског 

50 

  3. Лазаревић др Живорад, спец. ургентне медицине, Лукићево, Чичина 50 

  4. Лазаревић др Мирјана, спец. опште медицине, Лукићево, Чичина 50 

  5. Пиперски др Милош, спец. ургентне медицине, Зрењанин, Кумановска 2 

  6. Станков др Олгица, доктор медицине, Зрењанин, Данила Киша 25 

  7. Папић др Михајло, доктор медицине, Зрењанин, Михајловачка 28 

  8. Петровић др Смиља, доктор медицине, Кумане, Партизанска 47 

  9. Чанчар др Вела, доктор медицине, Зрењанин, Бачка 117 

  10. Кецман др Јасмина, спец. опште медицине, Елемир, Крајишка 27 

  11. Новаковић др Тамара, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 

30/16 

  12. Антић др Душица, доктор медицине,Тараш, Жарка Зрењанина 5  

  13. Тасић др Тамара, доктор медицине, Ниш, Цара Душана 97/2/6 

  14. Хрубик-Комлоши др Мара, доктор медицине, Томашевац, Трг Слободе 10 

  15. Бечејац др Драгана, спец. опште медицине, Чента, Тозе Марковића 66 

  16. Вукајловић др Олга, доктор медицине, Зрењанин, Бул. Вељка Влаховића 45/7 

  17. Бибу-Барна др Отилиа, доктор медицине, Михајлово, Киђ Ференца 87 

  18. Банч др Јелена, доктор медицине, Зрењанин, Војвођанска 12/а 

  19. Петровић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Ивана Милутиновића 

2 

  20. Сремац др Ивана, доктор медицине, Ботош, Жарка Зрењанина 75 

  21. Кречев др Зоран, доктор медицине, Зрењанин, Наде Димић 99 

  22. Живановић др Александар, доктор медицине, Зрењанин, Раде Кончара 5 

  23. Вујадиновић др Сенка, доктор медицине, Лукићево, Мајевичка 28 

  24. Комарица др Горинка, доктор медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 1/28 

  25. Пајић др Радосна, Зрењанин, Нушићева 10 

  26. Лазић др Александар, Зрењанин, Гимназијска 6 

  27. Скопљак др Сабина, Зрењанин, Косовска 17 

  28. Трпески др Ивана, доктор медицине, Зрењанин, Цара Душана 24 

  29. Штефкић др Невена, доктор медицине, Зрењанин, Жабаљска 18 

  30. Маљковић-Паскаш др Љубица, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка 

Влаховића 65/12 

  31. Јовић др Драгиша, доктор медицине, Книћанин, Партизанска бб 

  32. Маринков др Ана, доктор медицине, Војвода Степа, Змај Јовина 42 

  33. Перичин др Јелена, доктор медицине, Елемир, Др Лазе Мијатова 9/ц 

 34. Митровић др Виолета, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман 15/16 

 35. Староста – Ковач др Александра, доктор медицине, Зрењанин, Мите 

Ђорђевића 4 

 36. Перичин др Бранислав, доктор медицине, Зрењанин, Уроша Предића 56 

 37. Зорић – Николић др Биљана, доктор медицине, Томашевац, Иве Лоле Рибара 

25 

    38. Гороња др Ана, доктор медицине, Зрењанин, 6. маја 73 

    39. Мартин др Маријана, доктор медицине, 23232 Торак, Иве Лоле Рибара 64  

    40. Ољача др Здравка, доктор медицине, 23260 Перлез, Ђуре Јакшића 1 

    41. Тасић др Тамара, доктор медицине, 18000 Ниш, Цара Душана 97/6 

   42. Вишњић др Драгана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Елемирски ред 6/a 

    43. Дивјак др Сања, доктор медицине, 23217 Александрово, Бранка Радичевића 

48 

    44. Недовић др Гордана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Камендинска 3/4 

    45. Исаковић др Марија, Београд, Др Драге Љочић 19 
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    46. Грозданић др Дајана, доктор медицине, 23000 Зрењанин, Првомајска 39 

    47. Исаков др Марија, доктор медицине, 11000 Београд (Звездара), др. Драге 

Љочић 19 

    48. Радојичић др Драгана, Викториа, доктор медицине, 21410 Футог, Жарка 

Зрењанина 12 

    49. Сладојевић др Александра, доктор медицине, 21238 Чуруг, Светозара 

Марковића 59 

    50. Веселиновић др Марко, доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 13/33 

    51. Ковачевић др Ивана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Југ Богдана 29/2/12 

    52. Бењоцки Катарина, доктор медицине, Зрењанин, Саве Текелије бр. 2/Б 

    53. Беновић Бранка, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кајмакчаланска 

бр.14 

    54. Детки Светлана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Авалска бр.15 

    55. Грозданов Доброслав, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Кумановска 

бр.24 

    56. Иван Марија, доктор медицине, Жабаљ, Змај Јовина бр. 22 а 

    57. Јовићевић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Коче Коларова 

бр. 45 

    58. Којић Милена, доктор медицине, Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића 

бр. 10/3/9 

    59. Ковачевић Ивана, доктор медицине, Нови Сад, Југ Богдана бр.29 

    60. Маринковић Барачков Оливера, доктор медицине, Зрењанин, 4. јули бр. 16 

    61. Мијатовић Симо, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.15 

    62. Мићић Маринков Радмила, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Јосифа 

Панчића бр.  18 

    63. Папић Биљана, специјалиста опште медицине, Зрењанин, Бригадира Ристића 

бр. Ц-9 

    64. Радосављевић Олга, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 

Призренска бр. 13 

    65. Станковић Драган, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр. 

47 

    66. Стојичић Светлана, доктор медицине, Зрењанин, Сутјеска бр. 26 

    67. Сударски Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Милана Ракића бр. 17 

    68. Танкосић Олга, доктор медицине, Зрењанин, ул. XII Војвођанске бригаде 

бр.12 

    69. Тепавчевић Душанка, доктор медицине, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.49 

    70. Трифунагић Нела, доктор медицине, Зрењанин, Руже Шулман бр.3 

    71. Тртица Ђулија, доктор медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.22 

    72. Ћурчић Снежана, доктор медицине, Зрењанин, ул. Станоја Главаша бр.24 

    73. Чомагић Бојан, специјалиста опште медицине, Зрењанин, ул. 4. јули бр.43 

    74. Хармати Клара, доктор медицине, Зрењанин, Коче Коларова бр.43 

    75. Ђорђев Олгица, доктор медицине, Београд, (Раковица), Суседградска бр. 

55/21 

    76. Белић Ксенија, доктор медицине, Нови Сад, Љермонтова 2/2/4 

    77. Игић Ђурђија, доктор медицине, Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића 

бр.44/4 

    78. Илић Кристина, доктор медицине, Ниш, Булевар Немањића бр. 3/77 

    79. Рекић Ивана, доктор медицине, Нови Сад, Бате Бркића бр. 2а/3/23 

    80. Трајковић Немања, доктор медицине, Врање, Александра Младеновића бр.6 

    81. Живковић Нина, доктор медицине, Пирот, Царибродска бр.6."       
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 II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

    1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'', Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31, 

 2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26, 

 3. Именованим лицима из захтева Дома здравља "Др Бошко Вребалов" 

Зрењанин, 

 4. Одељењу за општу управу, 

 5. Одељењу за финансије, 

 6. Одељењу за друштвене делатности, 

 7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и 

 8. А р х и в и. 

 

 

ТАЧКА: 20. 

ПРЕДМЕТ:  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. јануара  

  до 30. јун 2022. 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. јануара до 30. јуна 2022. 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. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 21. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у  

  суфинансирању обнове крова и кровне конструкције на објекту  

  у Зрењанину у улици Краља Петра бр. 3 

 

 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 

 



             16  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. ОДОБРАВА СЕ учешће града Зрењанина у суфинансирању обнове крова и 

кровне конструкције на објекту у Зрењанину, у улици Краља Петра број 3 (Српска 

задружна банка) у износу од 11.500.000,00 динара. 

 

  2. Налаже се Одељењу за финансије Градске управе града Зрењанина да у 

Одлуци о буџету града Зрењанина за 2022.годину планира средства за обнову крова и 

кровне конструкције на објекту у Зрењанину, у улици Краља Петра број 3 (Српска 

задружна банка), у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.01 – Установе културе, 

функционална класификација 820, Установе културе, Програм 1201 Развој културе и 

информисања. 

 

  3. Овај закључак доставити: 

  - Одељењу за финансије, 

  - Заводу за заштиту споменика културе, Зрењанин и  

  - Архиви. 

 

 

ТАЧКА: 22. 

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 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. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу 

субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП „Водовод и канализација”  Зрењанин за 

2022. годину, које је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 

24.08.2022. године Одлуком број: 2629/1. 

 

 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 Посебног програма се прилажу Изводу из записника и чине 

његов саставни део. 
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ТАЧКА: 23. 

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

  пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанина за 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. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод 

и канализација”  Зрењанин за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 24.08.2022. године Одлуком број: 2629/2. 

 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: 24. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по  

  Финансијском извештају 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по Финансијском 

извештају за 2021. годину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин,  коју је донео  

Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 22.08.2022. године под бројем 01-

16/25-4. 

 2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин да: 

 - 100% нето добити у износу 6.793.154,70 динара уложи у инвестиције предузећа 

(набавку опреме). 

 

 3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 
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4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 25. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на другу измену и допуну  

  Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 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. ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену и допуну Програма пословања ЈKП 

“Чистоћа и зеленило”  Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог 

предузећа на седници одржаној дана 22.08.2022. године Одлуком број: 01-16/25-3. 

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

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Чистоћа и зеленило”  Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Друга измена и допуна Програма пословања се прилаже Изводу из записника и 

чине његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 26. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по  

  завршном рачуну за 2021. годину ЈКП ''Пијаце и паркинзи'''' 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 

 

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 

2021. годину ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин,  коју је донео  Надзорни одбор 

предузећа на седници одржаној дана 26.08.2022. године под бројем 9/14-1. 
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 2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин да нето добит у износу 

од 8.953.432,02 динара расподели на следећи начин: 

 - износ од 1.201.588,92 динара да искористи за покриће дела губитка из 2020. 

године  

 - најмање 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном 

рачуну за 2021. годину, у износу од 4.476.716,01 динара коју је требало уплатити граду 

Зрењанину на прописан рачун, да употреби за финансирање инвестиција предузећа 

(постављање соларних панела на крову млечно месне сале на централној пијаци, замена 

теголе на крову локала на централној пијаци, као и поправку крова на „Багљашкој 

пијаци“) 

 - износ од 3.275.127,09 динара да остане предузећу као нераспоређена добит у 

оквиру капитала предузећа, која би у будућем периоду могла бити искоришћена за 

евентуално покриће губитка уз сагласност оснивача. 

 3. Одлука о расподели добити коју је донео Надзорни одбор предузећа налази се 

у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 

 

4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

                - ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

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

 

 

ТАЧКА: 27. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о давању сагласности на II измену Програма  

  пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 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. ДАЈЕ СЕ сагласност на II измену Програма пословања ЈKП “Пијаце и 

паркинзи”  Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на 

седници одржаној дана 26.07.2022. године Одлуком број: 9/11-2. 

 2. НАЛАЖЕ СЕ ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин да Градоначелнику града 

Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију 

Програма. 

 

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - ЈKП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

II измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чине његов 

саставни део. 
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ТАЧКА: 28. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о реализацији програма пословања ЈП ''Градска стамбена  

  агенција'' 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. ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији програма пословања ЈП „Градска 

стамбена агенција“ Зрењанин за 2021. годину  који је усвојио Надзорни одбор 

предузећа на седници одржаној дана 22.07.2022. године, Одлуком заведеном под 

бројем: 120/25. 

 

 2. 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. 

 

 

Извештај о реализацији програма пословања се прилаже Изводу из записника и 

чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 29. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене  

  Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 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. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања 

Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину, коју је усвојио Управни  

одбор ове организације на 64. седници одржаној дана 24.08.2022. године под бројем: 

835. 

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

3. НАЛАЖЕ СЕ Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 
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4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Туристичкој организацији града  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

  

ТАЧКА: 30. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене  

  Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 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. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања 

Установе “Резервати природе” Зрењанин за 2022. годину коју је усвојио Управни  

одбор ове Установе на седници одржаној дана 24.08.2022. године под бројем: I-3-

35/2022-1386. 

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

3. НАЛАЖЕ СЕ Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику 

града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на 

реализацији Програма. 

 

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

                - Установи „Резервати природе“  Зрењанина 

                - Одељењу за финансије 

                - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

                - А р х и в и. 

 

Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања се прилаже Изводу из 

записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 31. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању I Ребалансa Програма пословања Јавне  

  установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. 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 I Ребаланс Програма пословања Јавне установе “Спортски 

објекти” Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне 

установе “Спортски објекти” Зрењанин, на седници одржаној дана 22.08.2022. године, 

под бројем 591/1. 

  2. Финансирање програма пословања Јавне установе “Спортски објекти” 

Зрењанин, за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 
  - Јавној установи “Спортски објекти” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

I Ребаланс Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 32. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања за 2022.  

  годину Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 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 Закључка и након гласања констатовао да је већином гласова донет 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ Прва измена Програма пословања за 2022. годину НП “Тоша 

Јовановић” Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор НП “Тоша 

Јовановић” Зрењанин, на седници одржаној дана 24.08.2022. године, под бројем 410. 

  2. Финансирање програма пословања НП “Тоша Јовановић” Зрењанин, за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 
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ТАЧКА: 33. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања  

  Народног музеја Зрењанин за 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 Прва измена Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 

2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народног музеја Зрењанин, 

на седници одржаној дана 22.08.2022. године, под бројем 01 - 863. 

  2. Финансирање Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Народном музеју Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 34. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Градске  

  народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 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 Прва измена програма пословања Градске народне библиотеке 

“Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни 

одбор Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на седници одржаној 

дана 22.08.2022. године, под бројем 404. 

  2. Финансирање програма пословања Градске народне библиотеке “Жарко 

Зрењанин” Зрењанин, за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 
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  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 35. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања  

  Историјског архива Зрењанин за 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 Прва измена програма пословања Историјског архива Зрењанин 

за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Историјског архива 

Зрењанин, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 695/2022. 

  2. Финансирање програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Историјском архиву Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 36. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања  

  Културног центра Зрењанина за 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 Прва измена Програма пословања Културног центра Зрењанина 

за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Културног центра 

Зрењанина, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 329/22. 

  2. Финансирање програма пословања Културног центра Зрењанина, за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 
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  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Културном центру Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 37. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања  

  Савремене галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 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 Прва измена Програма пословања Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио 

Управни одбор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, на седници 

одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 273. 

  2. Финансирање програма пословања Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка - Зрењанин за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Савременој галерији Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 38. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Завода за  

  заштиту споменика културе Зрењанин за 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 
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З А К Љ У Ч А К  

 

 1. УСВАЈА СЕ Прва измена програма пословања Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 23.08.2022. 

године, под бројем 1-38/22. 

  2. Финансирање програма пословања Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим 

средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 39. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Финансијског плана  

  Предшколске установе Зрењанин за 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 Прва измена Финансијског плана Предшколске установе 

Зрењанин за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Предшколске 

установе Зрењанин, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 4493/3. 

  2. Финансирање програма пословања Предшколске установе Зрењанин, за 2022. 

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

Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Предшколској установи Зрењанин, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

 

Прва измена Финансијског плана се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 
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ТАЧКА: 40. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад  

  града Зрењанина за 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 Ребаланс буџета Центра за социјални рад града Зрењанина за 

2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 

града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 55100-

116/2022. 

  2. Финансирање програма пословања Центра за социјални рад града Зрењанина, 

за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима 

буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Центру за социјални рад града Зрењанина, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Ребаланс буџета се прилаже Изводу из записника и чини његов саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 41. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Центра  

  за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост  

  за 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 Прва измена Програма пословања Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2022. годину, у датом тексту, који је 

усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - 

Мост, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 550-238/2022-1. 

  2. Финансирање програма пословања Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина-Мост, за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према 

расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина-Мост у 

Зрењанину, 
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  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Прва измена Програма пословања се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

ТАЧКА: 42. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Закључка о усвајању Предлога ребаланса буџета Геронтолошког  

  центра у Зрењанину за 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 Предлог ребаланса буџета Геронтолошког центра у Зрењанину 

за 2022. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Геронтолошког центра у 

Зрењанину, на седници одржаној дана 23.08.2022. године, под бројем 3699. 

  2. Финансирање програма пословања Геронтолошког центра у Зрењанину, за 

2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета 

града Зрењанина за 2022. годину. 

 

  3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

  - Геронтолошком центру у Зрењанину, 

  - Одељењу за друштвене делатности, 

  - Одељењу за финансије и 

  - Архиви. 

 

Предлог ребаланса буџета се прилаже Изводу из записника и чини његов 

саставни део. 

 

 

ТАЧКА: 43. 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Савета за здравље 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 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I  

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. 

годину. 
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II 

 

 Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину је саставни 

део овог закључка. 

III 

 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зрењанина“. 

 

 

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

 

 

ТАЧКА: 44. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Водовод и  

  канализација'' 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 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ПРЕДРАГУ БОДИРОГИ, дипл. ецц, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ вршиоца дужности 

директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.  

 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 15/16 и 

88/19), регулисано је, између осталог, да се вршилац дужности директора може 

именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има 

директор јавног предузећа и мора да испуњава све услове за именовање директора 

јавног предузећа. 

      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом 

128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
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      Чланом 22. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) прописано је, између осталог, 

да Оснивач може до именовања директора Јавног предузећа да именује вршиоца 

дужности директора који мора да испуњава услове за именовање директора јавног 

предузећа. 

      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата  директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

      Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Предрагу Бодироги, Зрењанин, 
 2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

 3. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 45. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Водовод и канализација''  

  Зрењанин по расписаном јавном конкурсу 

 

 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 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  ПРЕДРАГ БОДИРОГА, дипл. економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора ЈКП 

“Водовод и канализација” Зрењанин, на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса.  

II 

 

       Именовани  је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

  

III 

       Ово Решење је коначно. 

IV 

 

   Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објавити у 

“Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу града Зрењанина” . 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 

15/16 и 88/19), регулисано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом 

128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

      Чланом 22. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 17/13, 11/14, 29/16, 34/16 и 11/21) прописано је, између осталог, 

да директора Предузећа именује и разрешава оснивач а на основу спроведеног јавног 

конкурса, у складу са Законом о јавним предузећима. Директор се именује на период од 

четири године. Истим чланом утврђено је које услове мора да испуњава директор 

Предузећа. 

      Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 

расписан је Одлуком Скупштине града Зрењанина број 06-76-93/22-I, дана 15.06.2022. 

године (“Службени лист града Зрењанина”, број 14/22). Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора, по истеку рока за подношење пријава, констатовала је да 

је на Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин 

поднета једна пријава, која је благовремена и разумљива,   и уз коју су приложени сви 

потребни докази предвиђени конкурсом. Након што је Комисија утврдила да кандидат 

Предраг Бодирога испуњава услове конкурса, спровден је изборни поступак и Комисија 

је оценила стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, према Уредби о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС”, број 

65/16). Дана 15.08.2022. године, Комисија је обавила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата, разговором са кандидатом, по областима 

дефинисаним у Одлуци Скупштине града, број 06-76-93/22-I, од 15.06.2022. године. На 

седници одржаној дана 22.08.2022. године Комисија је дала мишљење и оцену 

кандидата за директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин и оценила је 

кандидата оценом “задовољава”. 

      Чланом 41. Закона о предузећима предвиђено је да Комисија саставља ранг листу 

са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за 

именовање директора јавног предузећа. Комисија је констатовала да не може да утврди 

листу кандидата, јер се на конкурс јавио само један кандидат. Комисија је Записник о 

спроведеном изборном поступку доставила Скупштини града Зрењанина - Комисији за 

персонална питања, ради припреме предлога акта о именовању директора Предузећа.  

      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

директора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Предрагу Бодироги, Зрењанин, 
 2. ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин, 



             32  

 3. “Службеном гласнику Републике Србије”, 

 4. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 46. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Чистоћа и  

  зеленило'' 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 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  НЕМАЊИ МИЛИНКОВИЋУ, дипл. инг. грађевинарства, ПРЕСТАЈЕ 

МАНДАТ вршиоца дужности директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин.  

 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 15/16 и 

88/19), регулисано је, између осталог, да се вршилац дужности директора може 

именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има 

директор јавног предузећа и мора да испуњава све услове за именовање директора 

јавног предузећа. 

      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом 

128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

      Чланом 44. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 29/16, 5/17 и 7/18) прописано је, између осталог, да Скупштина града 

Зрењанина, може до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу, 

да именује вршиоца дужности директора на период који не може бити дужи од једне 

године. 

      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата  директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 
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     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Немањи Милинковићу, Зрењанин, 
 2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

 3. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 47. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''  

  Зрењанин по расписаном јавном конкурсу 

 

 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 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН 

 

I 

 

  НЕМАЊА МИЛИНКОВИЋ, дипл. инг. грађевинарства, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса.  

II 

 

       Именовани кандидат је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

  

III 

       Ово Решење је коначно. 

IV 

 

   Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објавити у 

“Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу града Зрењанина”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 

РС, број 15/16 и 88/19), регулисано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом 

128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 
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      Чланом 44. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 29/16, 5/17 и 7/18) прописано је, између осталог, да директора 

Предузећа именује и разрешава оснивач а на основу спроведеног јавног конкурса, у 

складу са Законом о јавним предузећима. Директор се именује на период од четири 

године и по истеку мандата може бити поново именован. Истим чланом утврђено је које 

услове мора да испуњава директор Предузећа. 

      Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, расписан 

је Одлуком Скупштине града Зрењанина број 06-76-94/22-I, дана 15.06.2022. године 

(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/22). Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора, по истеку рока за подношење пријава, констатовала је да је на Јавни 

конкурс за избор директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин поднета једна пријава, 

која је благовремена и разумљива, и уз коју су приложени сви потребни докази 

предвиђени конкурсом. Након што је Комисија утврдила да кандидат Немања 

Милинковић испуњава услове конкурса, спроведен је изборни поступак и Комисија је 

оценила стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, према Уредби о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС”, број 

65/16). Дана 15.08.2022. године, Комисија је обавила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата, разговором са кандидатом, по областима 

дефинисаним у Одлуци Скупштине града, број 06-76-94/22-I, од 15.06.2022. године. На 

седници одржаној дана 22.08.2022. године Комисија је дала мишљење и оцену 

кандидата за директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин и оценила је кандидата 

оценом “задовољава”. 

      Чланом 41. Закона о предузећима предвиђено је да Комисија саставља ранг листу 

са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за 

именовање директора јавног предузећа. Комисија није могла да утврди листу кандидата, 

јер се на конкурс јавио само један кандидат. Комисија је Записник о спроведеном 

изборном поступку доставила Скупштини града Зрењанина - Комисији за персонална 

питања, ради припреме предлога акта о именовању директора Предузећа.  

      Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, на период од четири године. 

  На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

  

     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

      Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Немањи Милинковићу, Зрењанин, 
 2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, 

 3. “Службеном гласнику Републике Србије”, 

 4. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 48. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора Туристичке  

  организације 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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

  ЗОРАНУ ЉУБОТИНИ, дипл. економисти, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ вршиоца 

дужности директора Туристичке организације града Зрењанина. 

 

II 

 Ово Решење је коначно. 

III 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

     Чланом 33. Статута Туристичке организације града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 31/16, 34/16 и 14/22), регулисано је, између осталог, да орган 

надлежан за именовање директора Туристичке организације именује вршиоца дужности 

директора у одређеним случајевима, на перод који не може бити дужи од шест месеци.  

     Зоран Љуботина именован је за вршиоца дужности директора Туристичке 

организације града Зрењанина, решењем Скупштине града број 06-168-98/21-I 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 34/21). 
     Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина. 
 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Зорану Љуботини, Зрењанин, 

 2. Туристичкој организацији града Зрењанина, Зрењанин, 
 3. А р х и в и.  
 

 

ТАЧКА: 49. 

ПРЕДМЕТ:  Предлог Решења о именовању в.д. директора Туристичке организације  

  града Зрењанина 

 

  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 Решења и након гласања констатовао да је већином гласова донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 

 

  САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани географ туризмолог у хотелијерству, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Туристичке организације града 

Зрењанина. 

II 
 Ово Решење је коначно. 

III 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

     Чланом 33. Статута Туристичке организације града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 31/16, 34/16 и 14/22) регулисано је, између осталог, да орган 

надлежан за именовање вршиоца дужности директора Туристичке рганизације именује 

вршиоца дужности директора у одређеним случајевима и да вршилац дужности 

директора може бити именован на период који није дужи од шест месеци. За именовање 

вршиоца дужности директора важе исти услови као за именовање директора. Вршилац 

дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. У нарочито 

оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, орган 

надлежан за именовање директора  може донети одлуку о именовању вршиоца 

дужности директора на још један период од шест месеци. 

     Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

вршиоца дужности директора Туристичке организације града Зрењанина. 
 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

     УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

     Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Сањи Петровић, Зрењанин, 

 2. Туристичкој организацији града Зрењанина, 
 3. А р х и в и.  
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 Овим је дневни ред седнице исцрпљен. 

 

 

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

 

 

 Постављено је следеће одборничко питање:  

 

 

  МИРЈАНА ГРУЈИЋ 

 

  Да ли је могуће и којa је процедура за постављање покретног мамографа у 

Месној заједници Перлез?  

 

 

 Пошто се нико није јављао за реч, седница је завршена у 11,10 часова. 

 

 

 

         СЕКРЕТАР                         ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА       СКУПШТИНЕ ГРАДА  

     Светлана Грујић                                    Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВ/ 


