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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског 

већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 

17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 26.10.2022. године 

утврдило Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању 

Комисије за прећење реализације Географско информационог система града 

Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на 

разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јелена Табачки.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 



На основу члана 4. Одлуке о географском информационом систему града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 9/11) и чл. 36. и 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 17/20 - 

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, дана ____________ 2022. 

године, донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за праћење реализације 

Географско информационог система града Зрењанина број 06-89-22/11-I од 1. 

јула 2011. године тачка I. мења се и гласи:  

 

 "I. Комисија за ГИС има пет чланова. 

 

   У Комисију за ГИС именују се: 

1. Драгица Илић, помоћник Градоначелника града Зрењанина 

2. Ђурђина Грбић, запослена у Градској управи града Зрењанина 

3. Милош Цукић, представник ЈКП "Градска топлана" Зрењанин 

4. Јована Ердељан, представник "ЈП за урбанизам" Зрењанин 

5. Срђан Богарошки, представник ЈКП "Водовод и канализација" 

Зрењанин". 

 

II. У тачки III. реч "Одељење" замењује се речју "Служба". 

 

III. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о изменама Решења о образовању и 

именовању Комисије за праћење реализације Географско информационог 

система града Зрењанина је члан 4. Одлуке о географском информационом 

систему града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj  9/11) којим 

је прописано да Комисију за ГИС образује Скупштина града Зрењанина, да иста 

има пет чланова, од чега су најмање два члана представници Градске управе, а 

остали чланови су из реда запослених у јавним предузећима и установама који у 

професионалном и стручном смислу испуњавају услове за обављање ових 

послова. Такође наведеним чланом је прописано шта се подразумева под 

професионалним и стручним квалитетима, као и да је Комисија за ГИС тело које 

има конститутивну и саветодавну улогу. 

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћен текст) прописана је надлежност Скупштине града, а 

чланом 128. став 1. Статута да Скупштина града доноси одлуке, друге опште 

акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

Доношењу Решења о изменама Решења о образовању и именовању 

Комисије за праћење реализације Географско информационог система града 

Зрењанина приступило се из разлога именовања нових чланова Комисије, као и 

прецизирања која организациона јединица Градске управе ће обављати стручне 

и административне послове за потребе Комисије. 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Решење о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за праћење 

реализације Географско информационог система града Зрењанина, у датом 

тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 

 

 

 


