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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 02.09.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији града 
Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на 
разматрање и доношење                                   
 
 За известиоца по овој тачки одређује се Светлана Грујић.                           
 
 
 
       

  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 02.09.2022. године разматрао 
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији 
града Зрењанина и дао следеће: 
 
 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
 
 
 
 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији града 
Зрењанина, који је утврдило Градско веће.  
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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  
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На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3., чл. 72. и 74. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други 
закон, 47/18 и 111/21) и 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 ____________ 2022. године доноси  

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци о месним заједницама на територији Града Зрењанина ("Службени лист 

града Зрењанина", бр. 2/22) у члану 9. у ставу 1, у тачки 2) алинеја пета мења се и гласи: 
"- Месна заједница "Војвода Стеван Книћанин", са седиштем у Книћанину, ул. 

Карађорђева бр. 12". 
 

Члан 2. 
 

У члану 15. став 5. Одлуке бришу се речи и зарез "тајним гласањем,". 
 

Члан 3. 
 

У члану 20. став 2. Одлуке мења се и гласи; 
"На свакој изборној листи мора бити онолико кандидата колико се чланова Савета 

у месној заједници бира." 
 

Члан 4. 
 

У члану 21. став 10. Одлуке  брише се. 
 

Члан 5. 
 

У члану 37. став 2. Одлуке реч "кандидату" замењује се речима "носиоцу изборне 
листе". 
 

Члан 6. 
 

У члану 38. став 1. Одлуке мења се и гласи: 
"У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице не поднесе ниједна 

изборна листа, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова 
Савета месне заједнице." 
 
 
 



Члан 7. 
 
У члану 39. став 3. Одлуке  брише се. 
Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4. и 5. 

 
Члан 8. 

 
У члану 69. Одлуке, после става 1.,  додаје се нови став 2. који гласи: 
"Мандат који престане члану Савета месне заједнице пре него што истекне време 

на које је изабран додељује се првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није 
био додељен мандат." 
 

Члан 9. 
 

У члану 72. Одлуке, после става 1., додаје се нови став 2. који гласи: 
"Начин на који ће средства из става 1. овог члана бити остварена ближе се одређује 

Одлуком о буџету града." 
 

Члан 10. 
 

У члану 73. став 1. Одлуке мења се и гласи: 
"Савет месне заједнице доноси финансијски план односно измене и допуне 

финансијског плана који морају бити у складу са буџетом Града." 
 

Члан 11. 
 

Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 
Зрењанина." 
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О б р а з л о ж е њ е      
                  

  Чланом 32. став 1. тачка 6. а у вези са 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 доноси прописе и друге опште 
акте у складу са законом, а чланом 66. став 3. да се одредбе овог Закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску скупштину. Чланом 72. наведеног Закона 
утврђено је да се ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима 
оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе, као и да се исте могу 
образовати и у градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл) и да се месна заједница може 
оснивати и за два или више села, а чланом 74. став 1. истог Закона да се актом о оснивању 
месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују послови које 
врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и 
поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и 
друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 
  Чланом 36. Статута града Зрењанина  (''Службени лист града Зрењанина, број 17/20 
- пречишћен текст) прописана је да надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке 
и упутства. 
 Доношењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама 
приступило се из потребе бољег рада и функционисања месних самоуправа. Наведеним 
изменама и допунама Одлуке промењен је назив и седиште Месне заједнице Војвода 
Стеван Книћанин. Такође наведеним изменама и допунама је ближе прецизиран поступак 
избора чланова Савета месне заједнице, начин достављања одлуке о избору кандидата, 
поступак обустављања избора, као и избор члана Савета услед престанка мандата неком 
од чланова. Одлуком је прописано и да средства за рад месне заједнице морају бити 
предвиђена и у складу са буџетом града Зрењанина. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања из разлога хитности. 
На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о месним заједницама, у датом тексту. 
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