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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 46. 

став 1. тачка 1. и став 2. и члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) и члана 36. тачка 87. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) а у 

вези члана 52. Пословника Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 07.11.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
              
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МИЛАНУ 

МИЉУШУ одборнику Скупштине града 

Зрењанина, престао мандат одборника 

подношењем оставке у форми оверене писане 

изјаве.  

 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и 

став 2. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20), прописано је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке и да одборник 

може поднети оставку усмено на седници 

скупштине јединице локалне самоуправе, а 

између две седнице подноси је у форми 

оверене писане изјаве.  

 Одредбама члана 47. истог Закона, 

прописано је да одборник лично подноси 

оставку, оверену код органа надлежног за 

оверу потписа, председнику скупштине 

јединице локалне самоуправе, у року од три 

дана од дана овере и да је председник 

скупштине јединице локалне самоуправе 

дужан да поднету оставку стави на дневни ред 

скупштине на првој наредној седници са 

предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 Одборник Скупштине града Зрењанина 

Милан Миљуш са коалиционе изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

нестраначка припадност, поднео је 

председнику Скупштине града Зрењанина 

дана 19.10.2020. године оставку у форми 

оверене писане изјаве.  

 На основу наведених законских 

одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст) Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-96/20-I од 29.10.2020. 

године утврдила да је оставка одборника 

Милана Миљуша оверена и поднета у 

прописаном року, а између две седнице 

Скупштине, те је утврдила постојање разлога 

за престанак мандата горе наведеног 

одборника и утврдила предлог овог решења. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. Закона о локалним изборима, 

Скупштина одлучује о престанку мандата 

одборника, то је донето решење као у 

диспозитиву.  
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-1/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 
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др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 46. 

став 1. тачка 1. и став 2. и члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) и члана 36. тачка 87. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) а у 

вези члана 52. Пословника Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 07.11.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
               

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЗОРАНУ 

ПРОТИЋУ одборнику Скупштине града 

Зрењанина, престао мандат одборника 

подношењем оставке у форми оверене писане 

изјаве.  

 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и 

став 2. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20), прописано је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке и да одборник 

може поднети оставку усмено на седници 

скупштине јединице локалне самоуправе, а 

између две седнице подноси је у форми 

оверене писане изјаве.  

 Одредбама члана 47. истог Закона, 

прописано је да одборник лично подноси 

оставку, оверену код органа надлежног за 

оверу потписа, председнику скупштине 

јединице локалне самоуправе, у року од три 

дана од дана овере и да је председник 

скупштине јединице локалне самоуправе 

дужан да поднету оставку стави на дневни ред 

скупштине на првој наредној седници са 

предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 Одборник Скупштине града Зрењанина 

Зоран Протић са коалиционе изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - 

Драган Марковић Палма'', као припадник 

политичке странке СПС, поднео је 

председнику Скупштине града Зрењанина 

дана 20.10.2020. године оставку у форми 

оверене писане изјаве.  

 На основу наведених законских 

одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст) Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-96/20-I од 29.10.2020. 

године утврдила да је оставка одборника 

Зорана Протића оверена и поднета у 

прописаном року, а између две седнице 

Скупштине, те је утврдила постојање разлога 

за престанак мандата горе наведеног 

одборника и утврдила предлог овог решења. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. Закона о локалним изборима, 

Скупштина одлучује о престанку мандата 

одборника, то је донето решење као у 

диспозитиву.  
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-2/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

и 56. став 7. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - 

Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20) и члана 36. тачка 87. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина ВЕСНЕ 

ЦВИЈИЋ. 
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2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18) прописано је да одборнику који буде 

изабран за председника општине и заменика 

председника општине избором на ове 

функције престаје мандат одборника у 

Скупштини општине.  

 Одредбом члана 66. став 4. наведеног 

Закона прописано је да се одредбе закона које 

се односе на  председникa општине примењују 

и на градоначелникa.  

 Како је одборник Скупштине града 

Зрењанина Симо Салапура са коалиционе 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ, као припадник политичке 

странке СНС, на седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 18.09.2020. године 

изабран на функцију Градоначелника, то му 

је у складу са наведеним одредбама Закона о 

локалној самоуправи престао мандат 

одборника Скупштине града. 

 Одредбама члана 48. став 2., 5. и 6. 

Закона о локалним изборима  (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран, 

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат. 

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020. 

године утврдила да је Весна Цвијић први 

следећи кандидат на наведеној коалиционој 

изборној листи коме није био додељен мандат 

- припадник исте политичке странке – СНС и 

да је дала писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника, те да су испуњени законом 

прописани услови за доделу мандата 

одборника наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Весни Цвијић 

уверење да је изабрана за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Весне Цвијић, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-3/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

и 56. став 7. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - 

Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20) и члана 36. тачка 87. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина  СИНИШЕ 

ТЕШИЋА. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

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

 Одредбом члана 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18) прописано је да одборнику који буде 

изабран за председника општине и заменика 

председника општине избором на ове 

функције престаје мандат одборника у 

Скупштини општине.  

 Одредбом члана 66. став 4. наведеног 

Закона прописано је да се одредбе закона које 

се односе на  председникa општине примењују 

и на градоначелникa.  

 Како је одборник Скупштине града 

Зрењанина Саша Сантовац са коалиционе 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ, као припадник политичке 

странке СНС, на седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 18.09.2020. године 

изабран на функцију заменика 

Градоначелника, то му је у складу са 

наведеним одредбама Закона о локалној 

самоуправи престао мандат одборника 

Скупштине града. 

 Одредбама члана 48. став 2., 5. и 6. 

Закона о локалним изборима  (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран, 

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат. 

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020. 

године утврдила да је Синиша Тешић, по 

утврђеном редоследу, први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник исте 

политичке странке – СНС и да је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Синиши 

Тешићу уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Синише Тешића, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-4/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

и 56. став 7. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - 

Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 

тумачење и 68/20) и члана 36. тачка 87. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина  КРИСТИНЕ 

ВИДРАЧ.  

  2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 45. став 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
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бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 

и 47/18) прописано је да одборнику који буде 

изабран за члана општинског већа престаје 

одборнички мандат.  

 Одредбом члана 66. став 5. наведеног 

Закона прописано је да се одредбе закона које 

се односе на  општинско веће примењују и на 

градско веће.  

 Како је одборник Скупштине града 

Зрењанина Стојко Јожеф са изборне листе 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – 

PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН 

ПАСТОР, на седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 18.09.2020. године 

изабран за члана Градског већа, то му је у 

складу са наведеним одредбама Закона о 

локалној самоуправи престао мандат 

одборника Скупштине града. 

 Одредбом члана 48. став 1., 5. и 6. 

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) прописано је да када одборнику 

престане мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника, да мандат новог 

одборника траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат и да се од кандидата 

пре потврђивања мандата прибавља писмена 

сагласност да прихвата мандат. 

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020. 

године утврдила да је Кристина Видрач први 

следећи кандидат на наведеној изборној листи 

коме није био додељен мандат одборника и 

која је дала писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника, те да су испуњени законом 

прописани услови за доделу мандата 

одборника наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Кристини 

Видрач уверење да је изабрана за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Кристине Видрач, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-5/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина НИКОЛЕ 

ОСТОЈИЋА. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 
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мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

  С обзиром да је Горан Кнежевић, 

коме је престао мандат одборника Скупштине 

града Зрењанина подношењем оставке, са 

коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник 

политичке странке СНС, то се у складу са 

цитираним одредбама члана 48. Закона о 

локалним изборима мандат додељује првом 

следећем кандидату на наведеној изборној 

листи - припаднику исте политичке странке – 

СНС коме није био додељен мандат и који је 

дао писмену сагласност да прихвата мандат 

одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-93/20-I од 14.10.2020. 

године утврдила да је Никола Остојић, по 

утврђеном редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник исте 

политичке странке – СНС и да је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Николи 

Остојићу уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Николе Остојића, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-6/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина ГОРАНА 

ТОМИЋА. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

  С обзиром да је, између осталих, 

Ивани Тешић престао мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина подношењем 

оставке, са коалиционе изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

нестраначка припадност, то се у складу са 

цитираним одредбама члана 48. Закона о 

локалним изборима и закљученим 

Коалиционим споразумом Српске напредне 



Страна 562             Број 28               Службени лист града Зрењанина                07. новембар 2020. год. 

 

странке (СНС-а) наведеним у Извештају 

Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I 

од 14.10.2020. године, мандат додељује по 

утврђеном редоследу у истом Извештају, 

првом следећем кандидату на наведеној 

изборној листи - припаднику политичке 

странке – СНС коме није био додељен мандат 

и који је дао писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају под горњим бројем од 14.10.2020. 

године утврдила да је Горан Томић, по 

утврђеном редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник 

политичке странке – СНС и да је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Горану Томићу 

уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Горана Томића, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-7/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина ЈАСМИНЕ 

ШАЈБЕР. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

  С обзиром да је, између осталих, 

Владимиру Арбутинову престао мандат 

одборника Скупштине града Зрењанина 

подношењем оставке, са коалиционе изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу 

са цитираним одредбама члана 48. Закона о 

локалним изборима и закљученим 

Коалиционим споразумом Српске напредне 

странке (СНС-а) наведеним у Извештају 

Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I 

од 14.10.2020. године, мандат додељује по 

утврђеном редоследу у истом Извештају, 

првом следећем кандидату на наведеној 

изборној листи - припаднику политичке 

странке – СНС коме није био додељен мандат 
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и који је дао писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају под горњим бројем од 14.10.2020. 

године утврдила да је Јасмина Шајбер, по 

утврђеном редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник 

политичке странке – СНС и да је дала писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Јасмини 

Шајбер уверење да је изабрана за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Јасмине Шајбер, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-8/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина АЛЕКСАНДРЕ 

ЂУКИЋ. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

  С обзиром да је, између осталих, 

Јасмини Вујанов престао мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина подношењем 

оставке, са коалиционе изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

нестраначка припадност, то се у складу са 

цитираним одредбама члана 48. Закона о 

локалним изборима и закљученим 

Коалиционим споразумом Српске напредне 

странке (СНС-а) наведеним у Извештају 

Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I 

од 14.10.2020. године, мандат додељује по 

утврђеном редоследу у истом Извештају, 

првом следећем кандидату на наведеној 

изборној листи - припаднику политичке 

странке – СНС коме није био додељен мандат 

и који је дао писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају под горњим бројем од 14.10.2020. 

године утврдила да је Александра Ђукић, по 

утврђеном редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник 
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политичке странке – СНС и да је дала писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Александри 

Ђукић уверење да је изабрана за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Александре Ђукић, што је 

и констатовала у свом Извештају број: 06-

94/20-I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-9/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина СРЂАНА 

БАРАЦ. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

  С обзиром да је, између осталих, 

Мирослави Најдановски престао мандат 

одборника Скупштине града Зрењанина 

подношењем оставке, са коалиционе изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ, нестраначка припадност, то се у складу 

са цитираним одредбама члана 48. Закона о 

локалним изборима и закљученим 

Коалиционим споразумом Српске напредне 

странке (СНС-а) наведеним у Извештају 

Комисије за мандатна питања број: 06-93/20-I 

од 14.10.2020. године, мандат додељује по 

утврђеном редоследу у истом Извештају, 

првом следећем кандидату на наведеној 

изборној листи - припаднику политичке 

странке – СНС коме није био додељен мандат 

и који је дао писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају под горњим бројем од 14.10.2020. 

године утврдила да је Срђан Барац, по 

утврђеном редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник 

политичке странке – СНС и да је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 
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 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 14.10.2020. године Срђану Барац 

уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 14.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Срђана Барац, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-94/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-10/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина БОЖИДАРА 

КОЊИК. 
2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

 С обзиром да је Милан Миљуш, коме 

престаје мандат одборника Скупштине града 

Зрењанина подношењем оставке, са 

коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, нестраначка 

припадност, то се у складу са цитираним 

одредбама члана 48. Закона о локалним 

изборима и закљученим Коалиционим 

споразумом Српске напредне странке (СНС-а) 

наведеним у Извештају Комисије за мандатна 

питања број: 06-96/20-I од 29.10.2020. године, 

мандат додељује првом следећем кандидату на 

наведеној изборној листи - припаднику 

политичке странке – СНС коме није био 

додељен мандат и који је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају под горњим бројем утврдила да је 

Божидар Коњик, у складу са Извештајем 

Комисије број: 06-94/20-I од 14.10.2020. 

године, по редоследу први следећи кандидат 

на наведеној коалиционој изборној листи коме 

није био додељен мандат - припадник 

политичке странке – СНС и да је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника, те 

да су испуњени законом прописани услови за 

доделу мандата одборника наведеном 

кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије број: 06-96/20-I од 

29.10.2020. године, Градска изборна комисија 

је у складу са чланом 45. Закона о локалним 

изборима издала дана 29.10.2020. године 

Божидару Коњик уверење да је изабран за 

одборника Скупштине града Зрењанина. 
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 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 29.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Божидара Коњик, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-98/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-11/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 49. 

став 1. и члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10 - Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 

аутентично тумачење и 68/20) и члана 36. 

тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), а у вези члана 52. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина, на 

седници одржаној 07.11.2020. године, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина ЊЕМАЊЕ 

ТОПИЋА. 
2. Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 48. став 2, 5. и 6.  

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20), прописано је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је изабран,  

мандат се додељује првом следећем кандидату 

на изборној листи коме није био додељен 

мандат – припаднику исте политичке странке, 

да мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат и 

да се од кандидата пре потврђивања мандата 

прибавља писмена сагласност да прихвата 

мандат.  

 С обзиром да је Зоран Протић, коме 

престаје мандат одборника Скупштине града 

Зрењанина подношењем оставке, са 

коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

''Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић 

Палма'', као припадник политичке странке 

СПС, то се у складу са цитираним одредбама 

члана 48. Закона о локалним изборима мандат 

додељује првом следећем кандидату на 

наведеној изборној листи - припаднику исте 

политичке странке – СПС коме није био 

додељен мандат и који је дао писмену 

сагласност да прихвата мандат одборника.  

 Комисија за мандатна питања је у свом 

Извештају број: 06-96/20-I од 29.10.2020. 

године утврдила да је Немања Топић први 

следећи кандидат на наведеној коалиционој 

изборној листи коме није био додељен мандат 

- припадник исте политичке странке – СПС и 

да је дао писмену сагласност да прихвата 

мандат одборника, те да су испуњени законом 

прописани услови за доделу мандата 

одборника наведеном кандидату. 

 На основу напред наведеног и 

Извештаја Комисије под горњим бројем, 

Градска изборна комисија је у складу са 

чланом 45. Закона о локалним изборима 

издала дана 29.10.2020. године Немањи Топић 

уверење да је изабран за одборника 

Скупштине града Зрењанина. 

 Комисија за мандатна питања је на 

седници одржаној дана 29.10.2020. године 

утврдила Предлог Решења о потврђивању 

мандата одборника Немање Топића, што је и 

констатовала у свом Извештају број:06-98/20-

I. 

 С обзиром да, сагласно одредбама 

члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 

изборима Скупштина одлучује о потврђивању 

мандата нових одборника, то је донето решење 

као у диспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења Решења.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-102-12/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу Закона о потврђивању 

споразума о сарадњи између Владе Републике 

Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 

(''Службени гласник РС – Међународни 

уговори'', број 3/13), Меморандума о 

разумевању између Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије и компаније Metito Utilities 

LTD. из Уједињених Арапских Емирата у вези 

са развојем и спровођењем пројеката третмана 

вода и отпадних вода у Републици Србији 

(''Службени гласник РС – Међународни 

уговори број 3/19), члана 24. став 3. Закона о 

водама (''Службени гласник РС''. бр. 30/10, 

93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др.закон), члана 

9. став 7. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 и 

95/18), те члана 3. тачка 2. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 

104/16) и мишљења Министарства привреде 

број 011-00-00038/2020-12 од 19. маја 2020. 

године, Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана 07.11.2020. године, 

донела је  

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА У 

ЗРЕЊАНИНУ  
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Предлог Пројекта 

третмана отпадних вода у Зрењанину на бази 

инжењеринга, набавке, изградње, 

финансирања, управљања, одржавања и 

преноса, који  који ће реализовати компанија 

Metito Utilities Limited из Уједињених 

Арапских Емирата. 

 Предлог пројекта из става 1. овог члана 

чине две књиге и то: нацрт Уговора о 

реализацији наведеног пројекта и Прилог 2. 
 

Члан 2. 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 

града Зрењанина да са представником Metito 

Utilities Limited, закључи Уговор о реализацији 

пројекта третмана отпадних вода у Зрењанину 

на бази инжењеринга, набавке, изградње, 

финансирања, управљања, одржавања и 

преноса. 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-102-13/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 41. став 1. тачка 4. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС”, број 87/18), члана 

36. став 1. тачка 64., члана 40. став 1. тачка 6. и 

став 4. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', брoj 17/20 – пречишћен текст), 

члана 49. став 1. тачка 6. и члана 53б  

Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 

– пречишћен текст), а на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 

07.11.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

I 
 

  ОБРАЗУЈЕ СЕ Градски Штаб за 

ванредне ситуације, као стално радно тело.   
 

II 
 

 Градски Штаб за ванредне ситуације (у 

даљем тексту: Штаб) чине командант Штаба, 

заменик команданта, начелник Штаба и 

двадесет чланова Штаба: 
 



Страна 568             Број 28               Службени лист града Зрењанина                07. новембар 2020. год. 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА: Симо Салапура, 

Градоначелник. 
 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА: Саша 

Сантовац, заменик Градоначелника. 
   
НАЧЕЛНИК ШТАБА: Рада Јованов 

Вуковић, шеф Одсека за управљање ризицима 

и цивилном заштитом МУП-а Републике 

Србије. 
 

            ЧЛАНОВИ ШТАБА:  

1. Јасмина Малинић, начелник Градске 

управе града Зрењанина, 

2. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник 

Одељења за урбанизам у Градској управи, 

3. Зоран Протић, директор ЈКП “Чистоћа и 

зеленило” Зрењанин,  

4. Лидија Крчмаров, кабинет 

Градоначелника, 

5. Миодраг Пјешчић, директор ВДП 

“Средњи Банат” Зрењанин, 

6. Др Миле Ковачевић, члан Градског већа 

задужен за здравство,  

7. Оливера Лисица, директор Центра за 

социјални рад Зрењанин, 

8. Милош Крајновић, капетан, представник 

Војске Србије, 

9. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин, 

10. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за 

одбрану и ванредне ситуације у Градској 

управи, 

11. Дарко Бошњак, директор Ветеринарског 

специјалистичког института, 

12. Александра Танасијевић, секретар 

Црвеног крста Зрењанин, 

13. Предраг Бодирога, в. д. директора ЈКП 

“Водовод и канализација” Зрењанин, 

14. Горан Краварушић, начелник Одељења за 

привреду у Градској управи, 

15. Игор Виријевић, начелник Одељења 

комуналне милиције, одбране, ванредних 

ситуација и заједничких послова у 

Градској управи, 

16. Звонко Ракић, секретар Ватрогасног савеза 

Зрењанин, 

17. Јован Цветић, директор “ЈП за урбанизам 

Зрењанин”, 

18. Бојан Мијатов, директор Јавне установе 

“Спортски објекти” Зрењанин, 

19. Милан Радаковић, Актив директора 

средњих школа, 

20. Драгана Богојевић, Актив директора 

основних школа. 
 

III 
 

            Штаб прати активности на смањењу 

ризика од катастрофа, координира и руководи 

у ванредним ситуацујама и обавља  друге 

послове у складу са законом и другим 

прописима. 

IV 
 

             Стручне и административно - техничке 

послове за потребе Штаба обављаће Градска 

управа - Oдсек за одбрану и ванредне 

ситуације.  

V 
 

            Ово Решење је коначно. 
 

VI 

                                                                        

            Решење објавити у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

            Одредбом члана 41. став 1. тачка 4. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС”, број 87/18) 

прописано је, између осталог, да се за праћење 

активности на смањењу ризика од катастрофа 

и координацију и руковођење у ванредним 

ситуацујама образују штабови за ванредне 

ситуације и то за територију града - градски 

штаб за ванредне ситуације, који образује 

надлежни орган града. 

 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.  

Чланом 40. став 1. тачка 6. прописано је да 

Скупштина града образује стална радна тела, 

међу којима и Градски Штаб за ванредне 

ситуације, а ставом 4. истог члана прописано 

је, да се надлежност и број чланова, начин 

избора и разрешења, као и начин рада сталних 

радних тела утврђује Пословником Скупштине 

града Зрењанина, а надлежност и број чланова 

других радних тела утврђују се одлуком о 

њиховом образовању. Чланом 128. став 1. 

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

  Чланом 49. став 1. тачка 6. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) прописано је да Скупштина образује 

стална радна тела, између осталих и Градски 

Штаб за ванредне ситуације, а чланом 53б 

прописано је, између осталог, да Градски 

Штаб чине командант, заменик команданта, 

начелник и чланови Штаба. Командант 
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Градског Штаба за ванредне ситуације је 

Градоначелник, по положају, а заменик 

команданта Градског Штаба је заменик 

Градоначелника или члан Градског већа. 

Начелника, заменика и чланове Градског 

штаба за ванредне ситуације, поставља и 

разрешава Скупштина, на предлог 

Градоначелника. 

            Комисија за персонална питања 

Скупштине града утврдила је Предлог Решења 

о образовању и постављењу Градског штаба за 

ванредне ситуације. 

  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.   
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2. Саши Сантовцу, заменику 

Градоначелника, 

3. Ради Јованову Вуковићу, 

4. Јасмини Малинић, 

5. Љиљани Пецељ Лубурић, 

6. Зорану Протићу, 

7. Лидији Крчмаров 

8. Миодрагу Пјешчићу, 

9. Милу Ковачевићу, 

10. Оливери Лисица, 

11. Милошу Крајновићу, 

12. Зорану Јарићу, 

13. Мирославу Сладојевићу, 

14. Дарку Бошњаку, 

15. Александри Танасијевић, 

16. Предрагу Бодироги, 

17. Горану Краварушићу, 

18. Игору Виријевићу, 

19. Звонку Ракићу, 

20. Јовану Цветићу, 

21. Бојану Мијатову, 

22. Милану Радаковићу, 

23. Драгани Богојевић, 

24. Одељењу за финансије, 

25. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-102-14/20-I 

Дана: 07.11.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 
 

99. Решење о престанку мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Милана 

Миљуша ..........................................................556      
 

100. Решење о престанку мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Зорана 

Протића .......................................................... 556 
 

101. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Весне Цвијић 

.......................................................................... 557 
 

102. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Синише 

Тешића ............................................................558 
  
103. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Кристине 

Видрач .............................................................559 
 

104. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Николе 

Остојића ......................................................... 560 

105. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Горана Томића 

.......................................................................... 561 
 

106. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Јасмине 

Шајбер .............................................................562 
 

107. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Александре 

Ђукић ............................................................. 563 

 

108. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Срђана Барац 

.......................................................................... 564 
 

109. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Божидара 

Коњик ............................................................. 565 
 

110. Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина - Немање 

Топића ............................................................ 566     



Страна 570             Број 28               Службени лист града Зрењанина                07. новембар 2020. год. 

 

111. Одлука о усвајању Предлога Пројекта 

третмана отпадних вода у Зрењанину 

...........................................................................567 

112. Решење о образовању и постављењу 

Градског Штаба за ванредне ситуације 

...........................................................................567 
 

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 

Главни и одговорни уредник: Светлана Грујић, секретар Скупштине града Зрењанина 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби 
Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  – Зрењанин, Трг слободе  бр. 10 

 


