
  На основу члана 36. став 1. тачка 64., члана 40. став 2.  и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен 

текст), члана 45. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст и 33/20) и члана 3. Одлуке о градском савету 

за младе (“Службени лист града Зрењанина”, број 28/8 и 12/13), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 

___________2023. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

                                          ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

                                                                          I 

 

            Градски Савет за младе има председника Савета и шест чланова. 

  У Градски савет за младе бирају се:  

 

           ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

 1. Никола Остојић, дизајнер звука, 

 

            ЗА ЧЛАНОВЕ: 

 2. Снежана Пајић, инжењерски менаџмент, 

            3. Лука Добријевић, економски техничар,  

 4. Јована Боровина, дипломирани софтверски инжењер.  

 5. Марина Мојсин, средња стручна спрема, 

            6. Дарио Милутиновић, правно-пословни техничар, 

            7. Јована Делић, студент. 

             

II 

 

            Ово Решење је коначно. 

 

 

III 

                                                                          

            Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 64. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст) прописано је да Скупштина града 

оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности,  а 

чланом 40. став 2. прописано је  да Скупштина града може образовати и друга стална 

радна тела у складу са законом и Статутом. Чланом 128. став 1.  Статута утврђено је да 

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

препоруке и упутства. 

            Чланом 45. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст и 33/20) прописано је, између осталог, да 

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела, ради разматрања и 

решавања одређених питања из своје надлежности.  
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      Чланом 3. Одлуке о Градском савету за младе (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 28/08 и 12/13) прописано је, између осталог, да Савет има 

председника и шест чланова, које бира Скупштина града  на предлог Комисије за 

персонална питања. За члана Савета може бити изабран кандидат који има 

пребивалиште на територији града Зрењанина. Чланови Савета бирају се на период од 

четири године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани. Приликом предлагања 

кандидата за чланове Савета води се рачуна о равноправности полова и заступљености 

припадника националних мањина. Најмање једну половину чланова Савета чине млади. 

            Комисија за персонална питања Скупштине града утврдила је Предлог Решења о 

избору председника и чланова Градског савета за младе. 

   На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.   

      

            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Никола Остојић,  

 2. Снежана Пајић,  

            3. Лука Добријевић, 

 4. Јована Боровина,  

 5. Марина Мојсин,  

            6. Дарио Милутиновић, 

            7. Јована Делић,  

 8. Одељењу за финансије, 

 9. Архиви. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                               Чедомир Јањић 

 

                Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 


