
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЗРЕЊАНИНА  ЧЕДОМИРУ ЈАЊИЋУ 

Господне градоначелниче 

Будући да по сада важећим градским прописима није обезбеђена довољна 

укљученост грађана  приликом утврђивања назива улица и тргова,  предлажемо да 

на основу чл. 133 ст 1 Статута  града Зрењанина упутите Скупштини предлог за 

промену Статута. Достављамо вам предлог са образложењем. 

 

Име, презиме и адреса  

_____________________ 

У Зрењанину 

______________ 

Датум 

______________ 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1 

У члану 11 став 1 Статута града Зрењанина  ("Службени лист града 

Зрењањина", бр. 7/2019, 18/2019) после рачи: „самоуправе“ брише се тачка и додају 

се речи „и након одржаног референдума на делу територије Града - улици, тргу, 

градској четврти, засеоку и другом делу насељеног места чији се назив утврђује, ако 

се за предлог назива изјаснила већина грађана са бирачким правом на територији 

Града на којој је референдум одржан.“ 

 

(Уколико измена буде прихваћена, чл. 11 ст. 1 гласиће: „Град утврђује називе улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој 

територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе и након одржаног референдума на делу територије 

Града - улици, тргу, градској четврти, засеоку и другом делу насељеног места чији се 

назив утврђује, ако се за предлог назива изјаснила већина грађана са бирачким 

правом на територији Града на којој је референдум одржан.“) 

 

Члан 2 

У члану 90 после става 1 додаје се став 2 који гласи: 

„Скупштина града дужна је да распише референдум на делу територије Града у 

поступку доношења одлуке о утврђивању назива дела насељеног места“. 



( После допуне чл . 90 гласиће: „Скупштина града дужна је да распише референдум 

на делу територије Града о питању које се односи на потребе, односно интересе 

становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за расписивање 

референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% 

бирача са пребивалиштем на делу територије Града за који се тражи расписивање 

референдума. 

Скупштина града дужна је да распише референдум на делу територије Града у 

поступку доношења одлуке о утврђивању назива дела насељеног места“.) 

 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Зрењанина“. 

 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У последње две године капиталисти у Зрењанину настоје да монополишу доношење 

одлука о идентитетским питањима. Они су покушали током 2018. да промене назив 

града без сагласности његових становника у чему, због одлучног отпора грађана, 

нису успели. На иницијативу Зрењанинског социјалног форума у Статут je уврштена 

одредба по којој се иницијатива за промену назива постојећег насељеног места не 

може покренути без референдума. 

Међутим, промена назива улица и тргова и даље се врши без ефикасног 

учествовања грађана у процесу одлучивања. Постојећим градским прописима није 

предвиђено обавезно претходно изјашњавање становника улице или трга чији назив 

се мења. Такав недостатак у процедури омогућава власницима капитала да своје 

класне интересе намећу обичним грађанима који нису у могућности да утичу на 

доношење одлука које се њих непосредно тичу. 

Сматрам да је постојећа процедура недемократска и да је треба допунити обавезом 

одржавања  референдума у конкретној улици или делу насеља. 

Основно демократско правило је да грађани морају имати могућност да ефикасно 

учествују у процесу доношења по њих важних одлука. Називи улица и тргова чине 

значајан аспект идентитета људи у некој средини. Постоји оправдана бојазан да ће 

капиталисти, због њихове економске и политичке моћи, настојати да одлучујуће утичу 

на скупштинске одлуке о овим питањима, што се већ и дешавало. 

Постојећа процедура омогућава честе промене назива, свака власт настоји да 

друштвену симболику уподоби својим идеолошким погледима. Улице и тргови 

припадају свим грађанима, не сме се дозволити да се одлуке о њиховим називима 

доносе без сагласности становника. Неопходно је да се створе чврста правна 

ограничења како у тим поступцима не би и даље доминирале  различите партијске и 

приватне клике.  

Због тога сматрам да је неопходно приступити изменама и допунама Статута којима 

би било омoгућено остваривање уставног начела о једнакости свих грађана, без 

обзира на њихов социјални статус. 


