РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 52. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) Комисија за мандатна питања је дана
14.10.2020. године утврдила Предлог Решења о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Весне Цвијић 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 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 ________.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине града Зрењанина ВЕСНЕ
ЦВИЈИЋ.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Образложење
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.

2
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.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Весни Цвијић, Јанков Мост, ул. Тудора Владимирескуа бр. 22,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Одељењу за финансије,
4. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
5. Архиви.
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