


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

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чл. 36. 

тачка 1. и 128. став 1. Статута града Зрењанина ("Сл. лист града Зрењанина бр. 7/19, 

18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној _______ године 

донела је  

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 

Члан 1. 
     У Пословнику Скупштине града Зрењанина-пречишћен текст (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 30/17-пречишћен текст, 18/19 и 32/19) у тексту, речи 

''Верификациона комисија'' замењују се речима ''Верификациони одбор''. 

                                                                     Члан 2. 
         У члану 4. став 1. алинеја  3. брише се.        

  Члан 3.       
        У члану 20. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

        ''Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.'' 

        После досадашњег става 2. који постаје став 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

       ''У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја 

одборника.''. 

         Досадашњи ставови 2-5 постају ставови 3-7.        

                                                                     Члан 4. 
 У члану 22. иза речи: ''потписује акте које доноси Скупштина,'' додају се речи: 

''расписује изборе за Савет месне заједнице,''. 

                                                              Члан 5. 
У члану 38. у ставу 2. иза речи: ''председнику Скупштине'', додају се речи: ''уз 

примену минималног рока за сазивање седнице, из члана 63. став 7. овог Пословника.''.  

                                                              Члан 6. 
 У члану 49. став 1. алинеја 5. мења се тако да гласи: 

 ''Комисија за спровођење конкурса за избор директора,'' 

                                                               Члан 7. 
 У члану 54. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 ''За члана Савета за међунационалне односе не може бити изабран одборник у 

Скупштини града.''. 

  Досадашњи став 2. постаје став 3. 

                                                               Члан 8. 

         У члану 55. у ставу 2. иза речи: ''на предлог националног савета,'' уместо тачке, 

додају се зарез и речи: '', а представнике српског народа предлаже Комисија за 

персонална питања.''.    

                                                               Члан 9. 

   У члану 63. после става 7. додаје се нови став 8. који гласи:  

  ''Минимални рок за сазивање седнице Скупштине града из става 7. овог члана 

Пословника, не односи се на сазивање седнице Скупштине града у условима 

проглашене ванредне ситуације.''.  

   Досадашњи став 8. постаје став 9. 

                                                                      Члан 10. 

          У члану 73. у ставу 4. број члана ''62.'' замењује се бројем ''63.''. 



                                                                      Члан 11. 

        У члану 110. став 1. мења се и гласи: 

     ''Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине 

града имају: сваки одборник Скупштине града, радно тело Скупштине града, 

Градоначелник, Градско веће и грађани путем грађанске иницијативе.''. 

                                                                      Члан 12. 

         У члану 113. број члана ''109.''замењује се бројем ''110.'' 

                                                                       Члан 13. 

        У члану 134. после става 2. додаје се став 3. који гласи:  

       ''Седницама Скупштине града могу присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, 

у складу са овим Пословником.''. 

         После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

      ''У случају да не постоји могућности да сви заинтеровани присуствују седници 

Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство 

седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на 

дневном реду.''. 

                                                                       Члан 14.         
      У члану 149. у ставу 1. иза речи: ''Сталног радног тела Скупштине.'' уместо тачке 

додају се зарез и речи: '', и одборници Скупштине града.''     

                                                                       Члан 15.    
        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         

                                                                                           Оливер Митровић 

                

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  

                                    

  Чланом 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено је да скупштина 

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

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

скупштину општине примењују на градску скупштину. 

    Чланом 36. тачка 1. Статута града Зрењанина ('"Сл. лист града Зрењанина бр. 7/19, 

18/19 и 29/19)), 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. 

     Доношењу Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града 

Зрењанина приступило се из потребе усклађивања његових одредаба са одредбама 

Закона о локалној самоуправи и Статута града Зрењанина. 



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

изменама и допунама  Пословника Скупштине града Зрењанина, у датом тексту. 

 

ОБРАДИЛА:    

Ђина Даријевић 

 НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                                                   

              

                                                                                                                    СЕКРЕТАР 

                                                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                Милан Мркшић 


