
На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 

дана ____________ 2020. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 5/17, 37/17, 8/19 и 32/19), у члану 2. после тачке 7. додаје се 

нова тачка 8. која гласи:  

 

''8. Спортске игре младих Србије  - у месецу мају;'' 

 

У истом члану, досадашње тач. 8-17, постају тачке 9-18. 

 

Члан 2.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА  

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                                                                                                                     

                                               ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА  
                             Оливер Митровић       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама 

од посебног значаја за град Зрењанин су чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) којима је одређена  

надлежност Скупштине града, као и да Скупштина града доноси одлуке, друге опште 

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

 

Доношењу Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног 

значаја за град Зрењанин приступило се из потребе додавања нове манифестације од 

значаја за Град у месецу мају под називом ''Спортске игре младих Србије'', а у циљу 

окупљања већег броја деце и младих, такмичења и дружења као и сузбијања 

вршњачког насиља. 

 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин у 

датом тексту. 

 

ОБРАДИЛА: 

Јелена Табачки                                                                           

 

 

 

 

     СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Милан Мркшић 

 

 

 


