
На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана ____________ 2023. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

 ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

У Одлуци о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 5/17, 37/17, 8/19, 32/19, 2/20, 2/22 и 11/22), члан 2. мења се и 

гласи:  

"Члан 2. 

Манифестације од посебног значаја за град Зрењанин су:  

1. Прослава српске Нове године - у месецу јануару;  

2. Богојављање, пливање за часни крст - у месецу јануару;  

3. Фестивал кобасица и домаће ракије у Белом Блату - у месецу фебруару; 

4. Буђење пролећа - у месецу марту;  

5. Песничка штафета - у месецу марту и априлу;  

6. Digitalk - у месецу априлу; 

7. Читалачка значка - у месецу мају;  

8. Европско село - у месецу мају;  

9. Плес матураната - у месецу мају;  

10. Ритам Европе - од месеца маја до октобра; 

11. Банатске вредне руке - у месецу јуну;  

12. Плес предшколаца - у месецу јуну;  

13. Хорски фестивал "Слободан Бурсаћ" - у месецу јуну;  

14. Корзо фест - у месецу јулу и августу;  

15. Дани породице - у месецу августу; 

16. Дани пива - у месецу августу и септембру;   

17. Дечија недеља - у месецу октобру;   

18. Инклузивне игре без граница - у месецу децембру;  

19. Прослава Нове године - у месецу децембру." 

 

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:  

З Р Е Њ А Н И Н  

                                                                 

         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА  
                                       Чедомир Јањић         



 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама од 

посебног значаја за град Зрењанин су чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

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

надлежност Скупштине града, као и да Скупштина града доноси одлуке, друге опште 

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

 

Доношењу Одлуке о измени Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за 

град Зрењанин приступило се из потребе додавања нове манифестације под називом 

Digitalk која ће се одржавати у априлу месецу и Ритам Европе која ће се одржати 

почевши од месеца маја па до октобра месеца. Наведеном Одлуком бришу се 

манифестације: Спортска олимпијада школске омладине Војводине (9. СОШОВ), 

Спортске игре младих Србије и ЗР-БизНет.  

 

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

измени Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин у датом 

тексту. 

 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 

 


