
На основу члана 59. став 1. а у вези са чланом 66. став 7. 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) и члана 36. став 1. тачка 9. 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 ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о Градској управи града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17, 7/18 и 29/19), у члану 6. став 3. мења 

се и гласи: 

''Посебне организационе јединице су: Кабинет Градоначелника и Јединица за 

интерну ревизију.'' 

Члан 2. 

Члан 21. са поднасловом: Служба за буџетску инспекцију, брише се, а 

досадашњи чл. 22-61 постају чл. 21-60. 

 

Члан 3.  

У досадашњем члану 32, који постаје члан 31. у ставу 1. алинеја два брише се, а 

алинеја три постаје алинеја два. 

Члан 4. 

У досадашњем члану 33, који постаје члан 32. став 2. брише се, а досадашњи 

став 3. постаје став 2. 

Члан 5.   

Досадашњи члан 55, који постаје члан 54. мења се и гласи: 

''Градска управа доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења и 

закључке.'' 

Члан 6. 

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 изменама Одлуке о Градској управи града 

Зрењанина је члан 59. став 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) којим је 

прописано да акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине на 

предлог општинског већа, као и члан 66. став 7. Закона, којим је одређено да се 

одредбе закона о општинској управи примењују на градску управу. Чланом 36. став 1. 

тачка 9. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града доноси акт о организацији 

Градске управе на предлог Градског већа. 

 

Изменама Одлуке о Градској управи града Зрењанина приступило се пре свега из 

потребе брисања одредби Одлуке које се односе на Службу за буџетску инспекцију 

из разлога што је иста престала да постоји у Градској управи као посебна 

организациона јединица почев од 1. јануара 2023. године на основу Правилника о 

изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској 

управи, Правобранилаштву и Стручној служби Локалног омбудсмана града 

Зрењанина број 06-167-11/22-III од 15. децембра 2022. године, а у у складу са 

Законом о буџетској инспекцији. 

 

 На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Одлуку о изменама Одлуке о Градској управи 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 

 

 


