
На основу члана 9. ст. 1. и 8. Закона о планском систему Републике Србије 

("Службени гласник Републике Србије", број 30/18), члана 32. и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана ________ 2021. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2028. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради плана развоја града Зрењанина за период од 

2021. до 2028. године (''Службени лист града Зрењанина'', број 33/20) назив Одлуке 

мења се и гласи: ''Одлука о приступању изради плана развоја града Зрењанина за 

период од 2022. до 2030. године''. 

Члан 2. 

У члану 1. Одлуке речи: ''за период од 2021. до 2028. године'' замењују се 

речима: ''за период од 2022. до 2030. године''. 

 

Члан 3. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 

''Рок за израду предлога плана развоја града Зрењанина је 30. април 2022. 

године, а рок за усвајање је 30. јул 2022. године.'' 

 

Члан 4.  

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  

                                Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради 

плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године је члан 9. став 1. 

Закона о планском систему Републике Србије ("Службени гласник Републике 

Србије", број 30/18) којим је прописано да је план развоја јединице локалне 

самоуправе дугорочни документ развојног планирања који за период од најмање 

седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 

надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе, а ставом 8. истог члана 

наведеног закона предвиђено је да поступак припреме и ближу садржину плана 

развоја јединице локалне самоуправе прописује јединица локалне самоуправе у 

складу са прописом Владе којим се утврђују обавезни елементи плана развоја 

јединица локалне самоуправе. 

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) прописана је надлежност 

скупштине општине, а чланом 66. став 3. наведеног закона предвиђено је да се 

одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску 

скупштину. 

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. 

Дана 11. августа 2021. године Покрајинкска влада донела је Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о покретању процеса израде нацрта плана развоја 

Аутономне покрајине Војводине за период 2021-2027. године (''Службени лист 

Аутономне покрајине Војводине'', број 34/21), којом је промењен назив Одлуке и  

период за који се покреће процес израде Плана развоја Аутономне покрајине 

Војводине на период 2022-2030. године. 

Чланом 23. став 5. Закона о планском систему Републике Србије ("Службени 

гласник Републике Србије" број 30/18) прописано је да се приликом израде 

планских докумената јединице локалне самоуправе води рачуна и о њиховој 

усклађености са планским документима донетим на републичком нивоу и нивоу 

аутономне покрајине на чијој се територији налазе, водећи рачуна о изворним 

надлежностима јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине у домену 

планирања, прописаних Уставом и законом. 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и 

локалну самоуправу и Град Зрењанин дана 1. октобра 2021. године закључили су 

Анекс Уговора о суфинансирању ради спровођења пројекта под бројем 

141-401-1031/2021-01-24/1. Уговорне стране су констатовале да су дана 16. априла 

2021. године закључиле Уговор о суфинансирању ради спровођења пројекта под 

бројем 141-401-1031/2021-01-24, којим су регулисале међусобна права и обавезе 

поводом доделе средстава по Јавном конкурсу за суфинансирање израде планова 

развоја као дугорочних докумената развојног планирања јединице локалне 

самоуправе на територији АП Војводине, који је расписан 26. фебруара 2021. 

године од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међународну 

сарадњу и локалну самоуправу на основу Финансијског плана за 2021. годину. 

Наведеним анексом предвиђено је да се пројекат реализује од дана закључивања 

уговора до 30.04.2022. године. 

Доношењу ове Одлуке приступило се ради усклађивања исте са Одлуком 

Покрајинске владе и закљученим Анексом уговора. 



   На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Одлуку о изменама Одлуке о приступању изради плана развоја града Зрењанина за 

период од 2021. до 2028. године у датом тексту. 

 

 

Припрема: 

Бојана Димитријевић Голијанин 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за финансије 

Еуђенија Бесу 

 

Одобрава:  

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


