
  На основу члана  36. став 1. тачка 64., члана 40. став 2.  и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен 

текст) и члана 24. и 25. Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', брoj 2/22), 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 ОБРАЗОВАЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

     ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I 

 

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница, на период од четири године (у даљем тексту: Изборна комисија). 

 

II 

 

  Изборну комисију чине председник и осам чланова. 

  Изборна комисија има секретара који учествује у раду исте без права 

одлучивања. 

  Председник, чланови и секретар Изборне комисије имају заменике. 

 

III 

 

  У Изборну комисију именују се:  

 

 1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, председник, 

                ИВАНА ПОПОВ, дипломирани правник, заменик председника, 

  

 2. ИВАНА КОЈЧИЋ, члан, 

                ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, заменик члана, 

 

            3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, члан, 

                ЈЕЛЕНА ГОГИЋ, заменик члана, 

 

           4. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, члан, 

               ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ,  заменик члана, 

 

           5. ЉУБИША РИКАЛО, члан, 

               ИВАН ТОДОРОВ,  заменик члана, 

 

           6. ПЕРСИДА ЖИВАНОВ,  члан, 

               БРАНКО ВИДРИЋ,  заменик члана, 

 

           7. САЊА КОНДИЋ,  члан, 

               СЛАВИЦА ЛЕКИЋ,  заменик члана, 

 

           8. ДИЈАНА РИБАР, члан, 

               САРА ДОСТАНИЋ,  заменик члана, 
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           9. САЊА ГАВРАНИЋ,  члан, 

               АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, заменик члана, 

 

         10. СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипломирани правник, секретар, 

               ЂИНА ДАРИЈЕВИЋ, дипломирани правник, заменик секретара.  

 

IV 

 

  Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месних 

заједница врши следеће послове: 

          - стара се о законитости спровођења избора, 

          - одређује бирачка места, 

          - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

          - доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница, 

          - доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове савета месних заједница, 

           - прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора, 

           - утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством, 

           - проглашава пријаву изборних листа, 

           - утврђује збирну изборну листу, 

           - утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка 

места и записнички их предаје бирачким одборима, 

           - утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница и 

           - подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за чланове савета 

месних заједница. 

 

V 

 

            Ово Решење је коначно. 

 

VI 

 

  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.  

  Чланом 40. став 2. Статута регулисано је да Скупштина града може образовати и 

друга стална радна тела у складу са законом и Статутом града.  

  Чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, 

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

  Одредбама члана 24. ст. 1., 2., 3. и 4. Одлуке о месним заједницама на територији 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 2/22), регулисано је да 

Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница чине 

председник и осам чланова, које именује Скупштина града на предлог комисије за 

персонална питања, да Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града 

и који учествује у раду Изборне комисије, без права одлучивања, да председник, 
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чланови и секретар Изборне комисије имају заменике и да се чланови именују на 

период од 4 године и могу бити поново именовани.  

  Надлежност Изборне комисије је утврђена чланом 25. наведене Одлуке.  

            Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина утврдила је 

Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Изборне комисије 

за спровођење  избора за чланове савета месних заједница. 

            На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО О 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 Изборне комисије за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница, 

  2. Одељењу за друштвене делатности, 

  3. Одељењу за друштвене делатности - Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак, 

  4. Одељењу за финансије, 

  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 


