
 На основу члана 14. 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), чл. 36. и 

128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћени текст) и чл. 48. став 1., 2. и 3. Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20), а на основу 

предлога Комисије за персонална питања,  Скупштина града Зрењанина, на седници 

одржаној ______________2021.  године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности заменика члана  Градске изборне комисије у 

сталном саставу у Зрењанину. 

  

-  САЊА БУРСАЋ, дипл. правник, именована на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., 

-   ГОРАН ВАШАШ, дипл. инжењер индустр. менаџмента, именован на 

предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ. 

    

  

II 

 

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

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 14. 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) утврђено је, 

између осталог, да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 

шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 

одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју 

одборника. 

              Одредбом члана 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђена је надлежност Скупштине града,  а 

чланом 128. став 1. регулисано је да Скупштина доноси одлуке, друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

  Одредбом члана 48. став 1., 2. и 3. Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) регулисано 

је  да Скупштина може разрешити  члана радног тела и пре истека његовог мандата  и 

изабрати новог члана радног тела. Предлог за разрешење члана радног тела може 

поднети председник Скупштине, Комисија за персонална питања, одборничка група за 

члана радног тела који је из реда чланова те одборничке групе или 10 одборника 

Скупштине. Скупштина одлучује о разрешењу и избору новог члана радног тела на 

истој, а најкасније на наредној седници. Члан радног тела може бити разрешен и пре 

истека мандата ако поднесе оставку. 
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          Сања Бурсаћ је именована за заменика члана Градске изборне комисије у 

сталном саставу у Зрењанину,  на предлог одборничке групе “AЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ”,  решењем Скупштине града Зрењанина број 06-99-9/21-I, дана 

31.07.2021. године (''Службени лист града Зрењанина'', број 20/21), а Горан Вашаш 

истим решењем, на предлог одборничке групе ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ. 

            Како је Сања Бурсаћ поднела писану оставку на место заменика члана ове 

Комисије, из личних разлога, а одборничка група ДСС предлаже замену заменика члана 

ове Комисије, потребно је разрешити их ове дужности. 

  Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Сање 

Бурсаћ и Горана Вашаша дужности заменика члана Градске изборне комисије у 

сталном саставу у Зрењанину. 

 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 изјавити жалба Управном суду  у року од 24 часа 

од доношења Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Сањи Бурсаћ, Зрењанин, 

            2. Горану Вашашу, Зрењанин, 

  3. Одељењу за финансије, 

            4. ГИК-у, 

  5. Служби за послове Скупштине града,  Градоначелника и Градског већа, 

6. 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 


