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 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 26.10.2022. године 

утврдило Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града 

Зрењанина, на исту 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 69. 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 ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборнику Скупштине града Зрењанина 

ДОМЈЕСКОВ НЕНАДУ, престао мандат одборника даном подношења оставке у 

писменој форми дана 21. окбора 2022. године.  

 

 2. 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.  

  Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 67. 

став 1. тачка 9. прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које 

је изабран, између осталог и ако поднесе оставку.  

  Одредбама члана 68. наведеног Закона је прописано да се оставка одборника 

подноси у писменој форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у складу са законом 

којим се уређује оверавање потписа, да се оставка лично подноси скупштини, у року од 

три дана од дана овере потписа подносиоца, да је оставка пуноважна само ако је потпис 

одборника оверен након што му је потврђен мандат, да одборник може поднети оставку 

и усмено на седници скупштине, да се оставка не може опозвати и да одборнику мандат 

престаје оног дана када поднесе оставку.  

  Одредбом члана 69. истог Закона је прописано да скупштина доноси одлуку 

којом констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о 

разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току односно на првој 

наредној седници и да се одлука којим се констатује да је одборнику престао мандат 

објављује на веб презентацији. 

  Према члану 70. ст. 1. и 2. наведеног Закона одборник којем је констатован 

престанак мандата може поднети жалбу против одлуке скупштине о престанку мандата 

у року од седам дана од дана доношења те одлуке и да се жалба подноси преко 

скупштине, Управном суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.  

  Одборник Скупштине града Зрењанина Домјесков Ненад са коалиционе изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, припадник политичке странке 

Српске напредне странке (СНС) поднео је Скупштини града Зрењанина дана 21. 

октобра 2022. године оставку у писменој форми, са овереним потписом, а пре него што 

је истекло време на који је изабран.    

  На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 52. Пословника 

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

текст и 33/20) Комисија за мандатна питања је у свом Извештају број: 06-143/22-I од 25. 

октобра 2022. године утврдила да је оставка одборника Домјесков Ненада поднета 

Скупштини града Зрењанина у писменој форми дана 21. октобра 2022. године, да је 
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потпис наведеног одборника оверен дана 20. октобра 2022. године у складу са законом 

којим се уређује оверавање потписа, да је потпис оверен након што му је потврђен 

мандат, да је оставка лично поднета Скупштини у року од три дана од дана овере 

потписа подносиоца и да постоје законски разлози за престанак мандата.  

  На основу изнетог, а у складу са прописаним роковима Скупштина града је 

донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

 Против ове Одлуке одборник којем је констатован престанак мандата може 

поднети жалбу Управном суду у року од седам дана  од дана доношења ове Одлуке, 

преко Скупштине града Зрењанина. 

 

 ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

 

 1. Домјесков Ненаду, Зрењанин, ул. Првомајска бр. 77, 

 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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З Р Е Њ А Н И Н 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                     Чедомир Јањић 

 

ОБРАДИЛА: 

Златинка Јефтић, 

Руководилац Службе Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                              

         СЕКРЕТАР                  

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Светлана Грујић 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 


