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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског
већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст,
17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 08.06.2022. године
утврдило Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града
Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на
разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Светлана Грујић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура



На основу члана 72. ст. 3. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'', бр. 14/22) и члана 36. тачка 87. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној ________.2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникаЉУБОМИРА ЕРДЕЉАНА.

2.Мандат одборника из тачке 1. диспозитива ове Одлуке почиње да тече од дана
када му је Скупштина потврдила мандат.

3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и на званичној
интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама 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,
47/18 и 111/21 – др.закон), прописано је да Скупштина града, у складу са законом
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Статутом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст) регулисано је у члану 36. тачка 87. да Скупштина града, у складу са
законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Одредбама члана 72. ст. 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС, бр. 14/22) прописано је да мандат који престане одборнику пре него што
истекне време на који је изабран, изборна комисија решењем додељује првом наредном
кандидату са исте изборне листе којем није било додељен мандат одборника у року од
два дана од дана када је констатовано да је престао мандат, да мандат новог одборника
почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат и да мандат може
трајати најдуже до истека времена на који је изабран одборник коме је престао мандат.

Одредбом члана 73. став 1. наведеног Закона прописано је да мандат који
одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена
на које је изабран, додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на
тој изборној листи којем није био додељен мандат одборника.

Скупштина града Зрењанина је дана 20. маја 2022. године донела Одлуку бр. 06-
64-36/22-I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 11/22) којом је констатовала да је
одборнику Скупштине града Зрењанина Дорини Гомбар са коалиционе изборне листе
МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉУ – Зоран Сандић, припадник политичке
странке ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС), престао мандат одборника даном
подношења усмене оставке на седници Скупштине града 20. маја 2022. године, а пре
него што је истекло време на које је изабрана.

Градска изборна комисија је у прописаном року, поступајући по одредби члана
80. став 5. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) о рачунању рокова, донела Решење број 06-70-1/22-I од
23.05.2022. године о додели мандата одборника ради попуне упражњеног одборничког
места у Скупштини града, тако што је наведеним Решењем доделила мандат кандидату
Љубомиру Ердељану, у складу са цитираном одредбом члана 73. Закона о локалним
изборима.
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Градска изборна комисија је у Решењу под горњим бројем утврдила да је
Љубомир Ердељан први следећи кандидат исте политичке странке ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС) на тој коалиционој изборној листи МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА
ВОДУ, ВАЗДУХ, ЗЕМЉУ – Зоран Сандић којем није било додељен мандат одборника.

Сагласно члану 63. Закона о локалним изборима Градска изборна комисија је
наведеном кандидату издала уверење о избору за одборника Скупштине града
Зрењанина број 06-70-2/22-I од 23.05.2022. године.

Према одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о локалним изборима против
одлуке скупштине донете у вези са потврђивањем мандата новог одборника
подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за
одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу у
року од седам дана од дана доношења одлуке и да се жалба подноси преко скупштине,
Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.

На основу изнетог, Скупштина града је донела Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од седам дана
од дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине града Зрењанина.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

1. Љубомиру Ердељану, Зрењанин, ул. Корнела Радуловића бр. 15а,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Заменику секретара Скупштине града Зрењанина,
4. Одељењу за финансије,
5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
6. Архиви.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Чедомир Јањић

ОБРАДИЛА:
Златинка Јефтић,
Руководилац Службе Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа
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СКУПШТИНЕ ГРАДА

Светлана Грујић
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