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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

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

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине 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 10.12.2020. године утврдило Предлог Одлуке о допуни 

Одлуке о месним заједницама, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јелена Драгић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст), Градоначелник града Зрењанина је дана 10.12.2020. 

године разматрао Предлог Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама и дао 

следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

допуни Одлуке о месним заједницама, који је утврдило Градско веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. и члана 74. 

став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) и чл 36. и 128. став 1. Статута 

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

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ________________ 2020. године 

донела је 

 

О Д Л У К У  

О 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о месним заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', број 

32/19), после члана 19. додаје се члан 19а који гласи: 

 

''Члан 19а 

 

До конституисања новог Савета месне заједнице, текуће и неодложне 

послове из надлежности месне заједнице обављаће претходни Савет месне 

заједнице.'' 

 

Члан 2. 

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

града Зрењанина". 
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З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                 Чедомир Јањић 
 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

                                    
  Чланом 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 

47/18) прописано је да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте у 

складу са законом, а чланом 66. став 3. да се одредбе овог Закона које се односе на 

скупштину општине примењују на градску скупштину. Чланом 74. став 1. 

наведеног Закона одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са 

статутом општине, односно града, утврђују послови које врши месна заједница, 

органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета 

и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од 

значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. Чланом 

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

17/19-пречишћен текст) прописана је да надлежност Скупштине града, а чланом 

128. став 1. да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 

Доношењу Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама приступило се из 

потребе додавања члана 19а којим се предвиђа да ће до конституисања новог Савета 

месне заједнице текуће и неодложне послове из надлежности месне заједнице 

обављати претходни Савет месне заједнице, с обзиром да је председник Скупштине 

града, услед погоршања епидемиолошке ситуације на територији Града због заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, дана 6. новембра 2020. године 

донео Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за савете и 

надзорне одборе месних заједница на територији града Зрењанина који су расписани 

за 29. новембра 2020. године (''Службени лист града Зрењанина, број 27/20). 

 

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

о допуни Одлуке о месним заједницама, у датом тексту. 
  
Обрадила: 
Сања Марић 

 

      
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                

      ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

              Јелена Драгић 

           
 

   НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

 Јасмина Малинић                                      

                                                                       


