
 

  На основу члана 36. став 1. тачка 64., члана 40. став 1. тачка 4. и став 4. и члана 

128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 17/20 – 

пречишћен текст) и члана 49. став 1. тачка 4. и члана 53. Пословника Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20),а 

на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној _________ 2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О OБРАЗОВАЊУ И  ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ  

 

 

I 

 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за представке и предлоге. 

    

                                                                II 

 

            Комисију за представке и предлоге чине председник и четири члана. Председник 

се бира из реда одборника.  

 У Комисију за представке  и предлоге бирају се:  

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

 

 1. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ, ОДБОРНИК. 

 

 ЗА ЧЛАНОВЕ 

 

 2. ВАЊА ЛУЧИЋ,  

 3. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ,  

 4. НИКОЛА ОСТОЈИЋ,  

 5. АЛЕКСАНДАР ШАЛАМОН. 

  

 

III 

 

            Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

  Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града, у 

складу са законом оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности.  

  Према одредби члана 40. став 1. тачка 4. Скупштина града образује стална радна 

тела, међу којима и Комисију за представке и предлоге, а према одредби става 4. 
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надлежност и број чланова, начин избора и разрешења, као и начин рада сталних 

радних тела утврђује се Пословником Скупштине града.  

  Одредбом члана 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

  Пословником Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) у члану 49. став 1. тачка 4. одређена су стална 

радна тела која образује Скупштина, међу којима и Комисија за представке и предлоге.  

  Према одредби члана 53. став 3. наведеног Пословника комисију чине 

председник и четири члана, а  председник се бира из реда одборника.  

            Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

образовању и избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге. 

   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.   

      

            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

  1. Именованим члановима Комисије за представке и предлоге,  

 2. Запосленој Бранки Милановић, 

 3. Одељењу за финансије, 

  4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

5. Архиви. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                               Чедомир Јањић 

 

                Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 


