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На основу члана 74. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон 

и 47/18), члана 105. став 4. Статута града 

Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина“ 

број 17/20 - пречишћени текст), члана 16. став 

1. Одлуке о месним заједницама (“Службени 

лист града Зрењанина“, број 32/19 и 33/20) 

председник Скупштине града Зрењанина дана 

29.04.2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПИСИВАЊУ 

ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ И НАДЗОРНЕ 

ОДБОРЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
1. У Решењу о расписивању избора за Савете 

и Надзорне одборе Месних заједница на 

територији градаа Зрењанина (“Службени 

лист града Зрењанина“, број 26/20) у тачки 

4. речи: “29. новембра 2020. године 

замењују се речима: “23. маја 2021. 

године”. 

2. Тачка 5.мења се и гласи: “Рокови за вршење 

изборних радњи настављају да теку  дана 

02. маја 2021. године”.  

3. Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Зрењанина“ 

4. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 
- Месним заједницима на територији града 

Зрењанина у којим су расписани избори 

за Савете и Надзорне одборе  

- Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак, 

- Служби Скупштине града, Градоначел-

ника и Градског већа, 

- Градској изборној комисији и  

- Архиви 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:020-3/21-21-I 

Дана: 29.04.2021.године 

З Р Е Њ А Н И Н             

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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  На основу Закључка Градског штаба за 

ванредне ситуације града Зрењанина бр. 06-55-

2/21-II-10-02 од дана 27.04.2021.године, 

председник Скупштине града Зрењанина дана 

29.04.2021.године, доноси : 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ 

РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 

САВЕТЕ И НАДЗОРНЕ ОДБОРЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА     ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 

29.11.2020. ГОДИНЕ 

 

1. Наставља се спровођење изборних радњи у 

поступку избора за Савете и Надзорне 

одборе месних заједница на територији 

града Зрењанина који су расписани за 

29.11.2020. године. 

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 

23. маја 2021. године. 

3. Дана 02. маја 2021. године настављају да 

теку сви рокови за вршење изборних радњи 

у поступку спровођења избора из тачке 1. 

овог решења, утврђени Одлуком о месним 

заједницама (“Службени лист града 

Зрењанина“, број 32/19 и 33/20) и 

Роковником за обављање изборних радњи у 

поступку избора за Савете и Надзорне 

одборе месних заједница. 

4. Комисијe ће посебним актом дефинисати 

истек рокова из тачке 3. овог решења у 

складу са новим датумом одржавања 

избора из тачке 2. овог решења. 

5. Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

  Председник Скупштине града 

Зрењанина је дана 29. октобра 2020. године 

донео Решењу о расписивању избора за Савете 

и Надзорне одборе Месних заједница на 

територији града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина“, број 26/20) којим је 

утврђено да ће се избори одржати 29. новембра 

2020. године. У складу са тим  Решењем 

Комисије за спровођење избора у месним 

заједницама спроводиле су изборне радње 

прописане Одлуком о месним заједницама. 

Услед погоршања епидемиолошке 

ситуацијеу изазване вирусом COVID - 19 

председник Скупштине града Зрењанина је 

дана 06.11.2020. године донео Решење о 

прекиду свих изборних радњи у спровођењу 

избора за Савете и Надзорне одборе месних 

заједница на терииторији града Зрењанина који 

су расписани за 29.11.2020. године, док су 

Комисије за спровођење избора у месним 

заједницама такође донела одговарајућа акта у 

кладу са напред наведеним решењем. 

С обзиром на то да је епидемиолошка 

ситуација на територији града Зрењанина 

стабилна и у односу на претходни период 

знатно побољшана, председник Скупштине 

града доноси решење о наставку изборних 

радњи, уз обавезу Комисија за спровођење 

избора у месним заједницама, да доснесу 

одговарајућа акта. 

Изборни процес, укључујући и рокове 

за вршење изборних радњи,  наставља да тече 

се у складу са одредбама Одлуке о месним 

заједницама (“Службени лист града 

Зрењанина“ ,број 32/19 и 33/20) и Роковником 

за обављање изборних радњи у поступку 

избора за Савете и Надзорне одборе месних 

заједница, који ће бити донети од стране 

Комисија за спровођење избора у месним 

заједницама. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

- Месним заједницима на територији града 

Зрењанина у којим су расписани избори за 

Савете и Надорне одборе  

- Председницима Комисија за спровођење 

избора на територији месних заједница у 

којима су расписани избори за Савете и 

Надзорне одборе  

- Одсеку за месне заједнице и бирачки 

списак, 

- Служби Скупштине града, Градоначелника 

и Градског већа, 

- Градској изборној комисији и  

- Архиви 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:020-3/21-22-I 

Дана: 29.04.2021.године 

З Р Е Њ А Н И Н             

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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