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 На основу члана 52. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) Комисија за мандатна питања је дана 

29.10.2020. године утврдила Предлог Решења о престанку мандата одборника 

Скупштине града Зрењанина – Зорана Протића и исти упућује Скупштини града 

Зрењанина, на разматрање и доношење.  

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Радмила Марковић Маћешић.    
 

 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

                     КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА 

                     Радмила Марковић Маћешић 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 

 

 



   

 

  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 ________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. 
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 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.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

 1. Зорану Протићу, Зрењанин, ул. Сремска бр. 76, 

 2. Секретару Скупштине града Зрењанина, 

 3. Одељењу за финансије, 

 4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

 5. Архиви. 
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З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                Чедомир Јањић 

ЈХ/ 


