


На основу члана 32. став 1. 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), 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 

 ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 

бр. 17/20 - пречишћен текст и 33/20), у члану 49. 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 2. 
После члана 57. додаје се члан 57а који гласи: 

 

"Члан 57а 

 

2.2.8. Комисија за родну равноправност  

 

Комисија за родну равноправност, као стално радно тело, све акте који се 

упућују Скупштини града разматра из родне перспективе. 

Комисија се састоји од председника и четири члана. 

Комисију чине одборници Скупштине града. 

Комисија се образује посебним решењем Скупштине града." 

 

Члан 3. 

У члану 155. број: "15" замењује се бројем: "осам". 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број:                                              ПРЕДСЕДНИК 

Дана:                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА                                      

З Р Е Њ А Н И Н                                 Чедомир Јањић 



                       О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 32. став 1. тачка 1. 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) 

утврђено је да скупштина општине, у складу са законом доноси 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 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) Статута града 

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

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 предвиђања Комисије за родну равноправност 

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

равноправности. Комисија за родну равноправност се образује посебним решењем 

Скупштине града, састоји се од председника и четири члана, а чине је одборници 

Скупштине града. Такође, један од разлога за измену Пословника јесте 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 Пословника Скупштине града 

Зрењанина са Законом о родној равноправности. 

 

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

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

 

 

Припрема: 

Сања Марић 

 

 

Одобрава: 

Секретар Скупштине града  

Светлана Грујић 


