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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско 

веће града Зрењанина је дана 06.03.2023. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Статута града Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Милош Королија.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 - пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

06.03.2023. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута 

града Зрењанина и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Статута града Зрењанина, који је утврдило Градско веће.  
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/23-12-II   
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                          Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



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

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

111/21 - др. закон), члана 63. став 1. тачка 1) Закона о родној равноправности 

("Службени гласник РС", број 52/21) и члана 36. тачка 1) и члана 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

У Статуту града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - 

пречишћен текст), у члану 36. у тачки 43) бришу се речи и интерпункцијски знак: 

"утврђује висину боравишне таксе на територији Града;", 

- тачка 68) мења се и гласи: 

"68) даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник Град, а који садрже ценовнике услуга;" 

- после тачке 68) додају се нове тач. 69) и 70) које гласе: 

"69) разматра извештаје о пословању корисника средстава буџета и јавних 

предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник 

Град; 

70) даје сагласност на одлуке надзорних одбора јавних предузећа о начину 

покрића губитка јавних предузећа и о расподели добити јавних предузећа;" 

- тачке под досадашњим бр. 69) - 87) постају тач. 71) - 89). 

  

Члан 2. 

У члану 40. у тачки 7. интерпункцијски знак тачка замењује се зарезом, а после 

тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:    

 

"8. Комисија за родну равноправност." 

 

Члан 3. 

 У члану 51. у тачки 4) бришу се речи и везник: "Службу за буџетску 

инспекцију и", 

 - у истом члану, тачка 28) брише се, а тачке под досадашњим бр. 29) - 33) 

постају тачке под бр. 28) - 32). 

 

Члан 4. 

У члану 52. став 1 мења се и гласи: 

"Градоначелник може да има пет помоћника који обављају послове из 

појединих области од значаја за Град (инвестиције, финансије, 

друштвено-економски развој, урбанизам, просторно планирање, примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, образовање, култура, омладина, 

спорт, туризам, привреда, пољопривреда, комуналне делатности, сарадња са јавним 



предузећима и установама, унапређење рада локалне самоуправе, развој месних 

заједница, дигитализација, родна равноправност и др.)." 

 

Члан 5. 

 У члану 57. тач. 17), 20) и 21) мењају се и гласе: 

"17) подноси Скупштини града тромесечну информацију о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 

јавних предузећа, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа; 

71) подноси Скупштини града анализу пословања јавних предузећа чији је 

оснивач Град са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, ради 

даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа; 

72) одлучује решењем о распореду средстава текуће и сталне буџетске резерве, 

као и о преносу средстава у текућу буџетску резерву;". 

 

 У истом члану, после тачке 34) додаје се нова тачка 35) која гласи: 

  "35) разматра извештаје о извршењу буџета Града и доставља их Скупштини 

града на усвајање;", а тачка под досадашњим бројем 35) постаје тачка 36). 

 

Члан 6. 

 Члан 62. мења се и гласи: 

 "Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по 

сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката 

Скупштине града." 

Члан 7. 

 У члану 69. у тачки 16) интерпункцијски знак тачка замењује се зарезом, а 

после тачке 16) додаје се тачка 17) која гласи: 

"17) врши и друге послове у складу са законом, подзаконским актима и актима 

Града."  

Члан 8.  

У члану 95. број: "15" замењује се бројем: "осам". 

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 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 

 

 

 Чланом 32. тачка 1) и чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

111/21 - др. закон), прописано је да скупштина општине, у складу са законом, 

доноси статут општине, као и да се одредбе наведеног Закона које се односе на 

скупштину општине примењују на градску скупштину. Чланом 63. став 1. тачка 1) 

Закона о родној равноправности ("Службени гласник РС", број 52/21) прописано је 

да се Комисија за родну равноправност образује као стално радно тело Скупштине 

града, да је чине одборници и да све акте који се упућују скупштини разматра из 

родне перспективе. Чланом 36. тачка 1) и чланом 128. став 1. Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), 

одређена је надлежност Скупштине града за доношење Статута, као и да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства. 

 

 Изменама и допунама Статута града Зрењанина, између осталог, приступило се 

из потребе вршења појединих измена у надлежности Скупштине града, 

Градоначелника, Градског већа и Градске управе, предвиђања Комисије за родну 

равноправност као сталног радног тела Скупштине града у складу са Законом о 

родној равноправности, као и проширивања области у којима помоћници 

Градоначелника обављају послове. Један од разлога за измену Статута јесте и 

усаглашавање одредби Статута са Законом о локалној самоуправи у вези са 

извештавањем Градоначелника и Градског већа, као и скраћивање минималног 

рока за спровођење јавне расправе, са 15 на осам дана. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина" из разлога хитности усклађивања Статута града Зрењанина са Законом 

о родној равноправности. 

 

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

о изменама и допунама Статута града Зрењанина у датом тексту. 
 

Припрема: 

Сања Марић 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Ђина Даријевић 

 

Одобрава: 

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 

 

 

 




