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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 157. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), предлажем промену 

Пословника Скупштине града Зрењанина и упућујем Предлог Одлуке о измени 

Пословника Скупштине града Зрењанина Скупштини града Зрењанина на 

разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Немања Малинић.                          
 

 

 

       

     ПРЕДСЕДНИК 

                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                     Чедомир Јањић 

 

 

 

ДВ/ 



      На основу чл. 32. став 1. тачка 1. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и 

члана 36. тачка 1. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), а на основу Предлога Одлуке председника 

Скупштине града Зрењанина број 020-1/20-86-I од 16. децембра 2020. године, 

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној _______ 2020. године донела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 

Члан 1. 

 

     У Пословнику Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20-пречишћен текст), у члану 43. став 2. мења се и гласи:  

"Одборничке групе чине групе одборника једне политичке странке, коалиције или 

групе грађана која има најмање три одборника."  

 

У истом члану, став 3. мења се и гласи:  

"Одборничку групу од најмање три члана могу удруживањем да образују и 

одборници политичких странака, других политичких организација или група грађана 

које имају мање од три одборника." 

 

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: ___________ 2020. године  

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 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), утврђено је да скупштина 

општине, у складу са законом доноси статут општине и пословник скупштине, а 

чланом 66. став 3. закона регулисано је да се одредбе Закона које се односе на 

скупштину општине примењују на градску скупштину. 

 

Чланом 36. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 

број 17/20 - пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града у складу са законом 

доноси Статут града и Пословник Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута 

одређено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 

 Дана 16. децембра 2020. године, Председник Скупштине града Зрењанина поднео 

је Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине града Зрењанина Скупштини 

града Зрењанина ради разматрања и доношења исте.  

 

Доношењу Одлуке о измени Пословника Скупштине града Зрењанина приступило 

се из разлога смањења броја чланова одборника група грађана, са четири на три 

одборника.  

 

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

измени Пословника Скупштине града Зрењанина, у датом тексту. 

 

Обрадила: 

Зита Мијатов Давидхази 

 

 

 

   

                                                        НАЧЕЛНИК 

                                     ОДЕЉЕЊА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

                                                  И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                                          
                         Ђина Даријевић 

 

 

 

 

 

                                                         НАЧЕЛНИК 

     ГРАДСКЕ УПРАВЕ   

                         Јасмина Малинић                                         


