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 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – други закон 

и 47/18), а сходно члану 15. став 1. тачка 10. 

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 на основу члана 36. тачка 87. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, разматрала је 

Извештај Градске изборне комисије Зрењанин 

о спроведеним изборима за одборнике 

Скупштине града Зрењанина одржаним дана 

21. јуна 2020. године, број: 020-10/20-74-2-I од 

08.07.2020. године и донела следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

  1. ПРИХВАТА СЕ Извештај Градске 

изборне комисије Зрењанин о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине града 

Зрењанина одржаним дана 21. јуна 2020. 

године, број: 020-10/20-74-2-I од 08.07.2020. 

године. 
 

 2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:  

 - Градској изборној комисији Зрењанин, 

 - Верификационом одбору и 

            - А р х и в и. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-1/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу члана 56. став 2. и 5. 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), члана 

36. тачка 87. Статута града Зрењанина 

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

пречишћен текст), члана 5. став 2. и члана 8. 

Пословника Скупштине града Зрењанина 

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

пречишћен текст)  и Извештаја о раду 

Верификационог одбора од 21.08.2020. године, 

Скупштина града Зрењанина, на седници 

одржаној  21.08.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 
 

I 
 

  УТВРЂУЈЕ СЕ да су уверења о избору 

за одборника Скупштине града Зрењанина у 

сагласности са Извештајем Градске изборне 

комисије Зрењанин о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине града Зрењанина 

одржаним дана 21. јуна 2020. године, бр. 020-

10/20-74-2-I од 08.07.2020. године и да су 

издата од стране Градске изборне комисије 

Зрењанин као надлежног органа. 
 

II 
 

  ПОТВРЂУЈЕ се мандат следећим 

одборницима: 
 

1. ГОРАН КНЕЖЕВИЋ 

2. ИВАНА ТЕШИЋ 

3. МИРОСЛАВА НАЈДАНОВСКИ  

4. ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ 

5. САША САНТОВАЦ 

6. ОЛИВЕР МИТРОВИЋ 

7. ДАНИЈЕЛА МИЋЕВИЋ 

8. ЈАСМИНА ВУЈАНОВ  

9. МИЛАН МИЉУШ 

10. СИМО САЛАПУРА 

11. ВЛАДИМИР АРБУТИНОВ 

12. ЉУБА ТРАВИЦА 

13. ЗОРИЦА ВУЧКОВИЋ 
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14. СЛАВКО ШУЋУРОВИЋ 

15. ЈАКОВ КИПИЋ 

16. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ 

17. РАДМИЛА МАРКОВИЋ МАЋЕШИЋ 

18. СНЕЖАНА УЗЕЛАЦ 

19. НЕМАЊА МИЛИНКОВИЋ 

20. ВОЈИСЛАВ АРСЕНОВ 

21. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ 

22. ЈОВАНА ЕРДЕЉАН 

23. БОЈАНА ЖМИРИЋ 

24. БУДИМИР БУДИМИР 

25. ДРАГАН ПЕТРИН 

26. СИНИША ВУКИЋ 

27. КРИСТИНА ЋИРИШАН 

28. ЛЕПА ЖЕЉСКИ 

29. МИРОСЛАВ МАРКУШ 

30. ЗОРАН ИЛИЋ 

31. НЕНАД  ДАЈИЋ 

32. ДАНИЈЕЛА РАКИЋ 

33. ВАЊА ЛУЧИЋ 

34. РАДОВАН ЈАЗИЋ 

35. МИРОСЛАВ КИРИЛОВИЋ 

36. МАРКО МИШКЕЉИН 

37. ОЛГИЦА СТАНКОВ 

38. БОСИЉКА БОЖИЋ 

39. ЂОРЂЕ БУДИМИР 

40. ДАНКО ЂОКИЋ 

41. КРИСТИЈАН КАДАРЈАН 

42. ЉИЉАНА НОВАКОВИЋ 

43. ЖЕЉКО МАЛУШИЋ 

44. ДУБРАВКА КРАЉ 

45. ЗОРАН ШЕМИЋ 

46. ЗОРАН ПРОТИЋ 

47. ЗОРИЦА МАРИНКОВИЋ 

48. БОРИС ГЛАДИЋ 

49. ЕЛЕОНОРА МАРЈАНОВИЋ 

50. РАДОСАВ ЈОЦИЋ 

51. РУЖИЦА ОМАЉЕВ  

52. ЕЛЕОНОРА МАНОЈЛОВИЋ 

53. ЗДРАВКО МИЛАНОВИЋ 

54. ЗОРАН САНДИЋ 

55. САША САВИЋ 

56. МИРЈАНА ГРУЈИЋ 

57. МИЛАН ИВАНИЋ 

58. ДОРИНА ГОМБАР 

59. БОЈАН КОСТРЕШ 

60. ДЕЈАН ЧАПО 

61. АЛЕКСАНДАР МАРТОН 

62. БОЈАНА БЕГОВИЋ 

63. JОЖЕФ СТОЈКО 

64. ЈАНОШ ПУШКАШ 

65. ДИАНА КОВАЧ 

66. АЛЕКСАНДАР КОРОВЉЕВ 

67. СВЕТЛАНА ВУКОБРАТОВИЋ 

НОВКОВИЋ 
 

 

III 
 

  Мандат одборника траје четири године 

и почиње да тече даном потврђивања мандата. 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Одредбама члана 2. и члана 56. ст. 1., 

ст. 2. и ст.5. 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 се 

одборници бирају на четири године, да мандат 

одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да о потврђивању мандата одборника 

одлучује скупштина на конститутивној 

седници, јавним гласањем, на основу извештаја 

Верификационог одбора. 

  У складу са чланом 7. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

Верификациони одбор је поднео Извештај 

Скупштини на конститутивној седници 

одржаној дана 21.08.2020. године.  

  Верификациони одбор је у свом 

Извештају утврдио да су сва уверења о избору 

за одборника Скупштине града Зрењанина у 

сагласности са Извештајем Градске изборне 

комисије Зрењанин о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине града Зрењанина 

одржаним дана 21. јуна 2020. године, бр. 020-

10/20-74-2-I од 08.07.2020. године и да су 

издата од стране Градске изборне комисије 

Зрењанин као надлежног органа, у складу са 

чланом 45. Законом о локалним изборима. У 

извештају је навео да је претходно извршио 

увид у уверења о избору за одборника и горе 

наведени извештај Градске изборне комисије.  

 На основу изнетог, донето је 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.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-66-3/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу члана 36. тачка 13. и члана 

47. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

и члана 12. став 2. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ОЛИВЕРУ МИТРОВИЋУ, инг. 

технологије, престаје функција председника 

Скупштине града Зрењанина. 
  

II 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. тачка 13. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

регулисано је да Скупштина града, у складу са 

законом бира и разрешава председника 

Скупштине и заменика председника 

Скупштине града, а одредбaмa члана 47. је 

регулисано, између осталог, да се Пословником 

Скупштине града уређују и друга питања 

везана за рад Скупштине.   

 Одредбама члана 12. став 1. и 2. 

Пословника Скупштине града Зрењанина 

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

пречишћен текст), регулисано је да даном 

потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине, престаје мандат одборника 

претходног сазива и да самим престанком 

мандата одборника Скупштине претходног 

сазива престају и функције председнику 

Скупштине и заменику председника 

Скупштине претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године.  

 Са наведеним даном потврђивања 

мандата нових одборника Скупштине, престао 

је и мандат одборника Скупштине претходног 

сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама Статута и 

Пословника, Оливеру Митровићу престаје 

функција председника Скупштине претходног 

сазива.  

 У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-1/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу члана 36. тачка 13. и члана 

47. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

и члана 12. став 2. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ЉУБИ ТРАВИЦИ, професор 

филозофије и социологије, престаје функција 

заменика председника Скупштине града 

Зрењанина.  

II 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. тачка 13. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

регулисано је да Скупштина града, у складу са 

законом бира и разрешава председника 

Скупштине и заменика председника 

Скупштине града, а одредбaмa члана 47. је 

регулисано, између осталог, да се Пословником 

Скупштине града уређују и друга питања 

везана за рад Скупштине.   

 Одредбама члана 12. став 1. и 2. 

Пословника Скупштине града Зрењанина 

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

пречишћен текст), регулисано је да даном 

потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине, престаје мандат одборника 

претходног сазива и да самим престанком 

мандата одборника Скупштине претходног 

сазива престају и функције председнику 

Скупштине и заменику председника 

Скупштине претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године.  

 Са наведеним даном потврђивања 

мандата нових одборника Скупштине, престао 

је и мандат одборника Скупштине претходног 

сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама Статута и 

Пословника, Љуби Травици престаје функција 

заменика председника Скупштине претходног 

сазива.  

 У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-2/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 

 

58 

 На основу чл. 51. и чл. 66. став 4. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ЧЕДОМИРУ ЈАЊИЋУ, дипл. 

економиста, престаје функција Градоначелника 

града Зрењанина.  

II 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама чл. 51. и чл. 66. став 4. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и одредбом члана 

67. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), регулисано је, између осталог, да 

престанком мандата Скупштине града престаје 

мандат извршних органа града: 

Градоначелнику и Градском већу.  

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 Престанком мандата Скуштине града 

претходног сазива престаје и мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу.  

 У складу са наведеним одредбама чл. 

51. и чл. 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи, чланом 36. Статута којим је 



Страна 512                Број 24             Службени лист града Зрењанина                      21. август 2020. год.                       

 

 

утврђена надлежност Скупштине града и 

чланом 67. Статута, Чедомиру Јањићу  

престанком мандата, престаје функција 

Градоначелника града Зрењанина. 

 Чедомиру Јањићу је на конститутивној 

седници Скупштине града Зрењанина одржаној 

наведеног дана потврђен мандат одборника 

Скупштине града Зрењанина новог сазива, а 

потом је изабран за председника Скупштине 

града Зрењанина.  

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-3/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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  На основу чл. 51. и чл. 66. став 4. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

и члана 12. став 3. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 САШИ САНТОВЦУ, машински 

инжењер, престаје функција заменика 

Градоначелника града Зрењанина. 
 

II 
 

  САША САНТОВАЦ врши текуће 

послове из надлежности заменика 

Градоначелника града Зрењанина до ступања 

на дужност новог Градоначелника и Градског 

већа. 

III 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама чл. 51. и чл. 66. став 4. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и одредбом члана 

67. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), регулисано је, између осталог, да 

престанком мандата Скупштине града престаје 

мандат извршних органа града, с тим да они 

врше текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градоначелника и 

Градског већа.   

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбама члана 12. став 1. и 3. 

Пословника регулисано је да даном 

потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива и да престанком мандата 

Скупштине престаје мандат, између осталих и 

извршних органа града: Градоначелника, 

заменика Градоначелника и чланова Градског 

већа и да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност нових 

извршних органа. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 Престанком мандата Скуштине града 

претходног сазива престаје и мандат, између 

осталих, и заменика Градоначелника града 

Зрењанина.   

 У складу са наведеним одредбама чл. 

51. и чл. 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи, чланом 36. Статута којим је 

утврђена надлежност Скупштине града,  

чланом 67. Статута и наведеним одредбама 

члана 12. ст. 1. и ст. 3. Пословника, Саши 

Сантовцу престанком мандата, престаје 

функција заменика Градоначелника града 

Зрењанина, стим да врши текуће послове из 

надлежности заменика Градоначелника града 
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Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-4/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 РАДОВАНУ ВИШЕКРУНИ, дипл. 

правник, престаје функција члана Градског 

већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  РАДОВАН ВИШЕКРУНА врши 

текуће послове из надлежности члана Градског 

већа града Зрењанина до ступања на дужност 

новог Градског већа. 
  

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Радовану Вишекруни престаје 

мандат члана Градског већа града Зрењанина, с 

тим да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-5/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 СЛАВИШИ ВЛАЧИЋУ, дипл. 

инжењер за развој - машинске струке, престаје 

функција члана Градског већа града 

Зрењанина.  

II 
 

  СЛАВИША ВЛАЧИЋ врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Славиши Влачићу престаје мандат 

члана Градског већа града Зрењанина, с тим да 

врши текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-6/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ДРАГАНУ ВУЈОВИЋУ, дипл. 

електроинжењер, престаје функција члана 

Градског већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ДРАГАН ВУЈОВИЋ врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 
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III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Драгану Вујовићу престаје мандат 

члана Градског већа града Зрењанина, с тим да 

врши текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-7/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ЂОРЂУ ЈАНКУ, специјалиста 

епизоотиологије, престаје функција члана 

Градског већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ЂОРЂЕ ЈАНКУ врши текуће послове 

из надлежности члана Градског већа града 

Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 
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даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Ђорђу Јанку престаје мандат члана 

Градског већа града Зрењанина, с тим да врши 

текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-8/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ДР МИЛЕТУ КОВАЧЕВИЋУ, доктор 

медицине, престаје функција члана Градског 

већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ДР МИЛЕ КОВАЧЕВИЋ врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, др Милету Ковачевићу престаје 

мандат члана Градског већа града Зрењанина, с 

тим да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 
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Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-9/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ПЕРУ ПИЛИПОВИЋУ, дипл. 

економиста, престаје функција члана Градског 

већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ПЕРО ПИЛИПОВИЋ врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Перу Пилиповићу престаје мандат 

члана Градског већа града Зрењанина, с тим да 

врши текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-10/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ЈОЖЕФУ СТОЈКУ, професор 

математике и информатике, престаје функција 

члана Градског већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ЈОЖЕФ СТОЈКО врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Јожеф Стојку престаје мандат 

члана Градског већа града Зрењанина, с тим да 

врши текуће послове из своје надлежности до 

ступања на дужност новог Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-11/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 САЊИ ЖУРЖ НЕДЕЉКОВ, мастер 

учитељ, престаје функција члана Градског већа 

града Зрењанина.  

II 
 

  САЊА ЖУРЖ НЕДЕЉКОВ врши 

текуће послове из надлежности члана Градског 

већа града Зрењанина до ступања на дужност 

новог Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

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

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 

36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Сањи Журж Недељков престаје 

мандат члана Градског већа града Зрењанина, с 

тим да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-12/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 36. и чл. 67. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 ДРАГАНУ ВУЛЕШЕВИЋУ, 

предузетник, престаје функција члана Градског 

већа града Зрењанина.  
 

II 
 

  ДРАГАН ВУЛЕШЕВИЋ врши текуће 

послове из надлежности члана Градског већа 

града Зрењанина до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

III 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом чл. 51. и чл. 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18) и члана 67. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

регулисано је да престанком мандата 

Скупштине града престаје мандат извршних 

органа града: Градоначелнику и Градском 

већу, с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа. 

 Престанак мандата Скупштине града 

регулисан је Пословником Скупштине града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст). 

 Одредбом члана 12. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина регулисано је да 

даном потврђивања мандата нових одборника 

Скупштине престаје мандат одборника 

претходног сазива. 

 Мандати нових одборника Скупштине 

града Зрењанина потврђени су на 

конститутивној седници Скупштине града 

Зрењанина одржаној дана 21. августа 2020. 

године и са тим даном је  престао мандат 

одборника Скупштине претходног сазива.  

 С обзиром да је престао мандат 

Скупштине града претходног сазива, то у 

складу са наведеним одредбама чл 51. и чл. 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 
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36. Статута којим је утврђена надлежност 

Скупштине града и наведеном одредбом члана 

67. Статута, Драгану Вулешевићу престаје 

мандат члана Градског већа града Зрењанина, с 

тим да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градског већа. 

  У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-3-13/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 13. и 

члана 43. став 1. Статута града Зрењанина 

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

пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 21.08.2020. 

године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

  ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ, дипломирани 

економиста, бира се за председника Скупштине 

града Зрењанина, на период од 4 године.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 

доношења а објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 13.  

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

регулисано је да Скупштина града, у складу са 

законом бира и разрешава председника 

Скупштине града и заменика председника 

Скупштине града.  

  Одредбом члана 43. став 1. Статута 

регулисано је да се председник Скупштине 

града бира из реда одборника, на предлог 

најмање трећине одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине града. 

  Статутом је у члану 47. став 1. 

регулисано, између осталог, да се Пословником 

Скупштине града уређују и друга питања 

везана за рад Скупштине. 

 Одредбама члана 21. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20– пречишћен текст), 

регулисано је да председник Скупштине града 

ступа на дужност по објављивању резултата 

гласања, да при ступању на дужност пред 

одборницима даје свечану изјаву и да након 

давања изјаве преузима руковођење седницом.  

 Поступак избора председника 

Скупштине је извршен у складу са наведеним 

одредбама Статута и Пословника, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, па је донето Решење као у 

диспозитиву.   
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.     
    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-5/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Славко Шућуровић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 14. и 

члана 46. ст. 2. и ст. 3. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној 21.08.2020. 

године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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I 
 

  СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипломирани 

правник, поставља се за секретара Скупштине 

града Зрењанина, на период од 4 године. 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 36. став 1. тачка 14.  

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), регулисано је да Скупштина града, у 

складу са законом поставља и разрешава 

секретара и заменика секретара Скупштине 

града.  

  Одредбама члана 46. ст. 2. и ст. 3. 

Статута и одредбама члана 27. ст. 1. и ст. 2. 

Пословника Скупштине града Зрењанина 

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

пречишћен текст), регулисано је да се секретар 

Скупштине града поставља на четири године, 

на предлог председника Скупштине града и да 

то може бити лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од 

најмање три године.  

  Према одредбама члана 27. ст. 3. и ст. 4. 

Пословника постављење секретара врши се 

јавним гласањем и за секретара је постављен 

предложени кандидат ако је за њега гласала 

већина присутних одборника.  

 Поступак постављења секретара 

извршен је у складу са наведеним одредбама 

Статута и Пословника, на конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. године, те је 

донето Решење као у диспозитиву.  

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-6/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. тачка 14. и члана 

47. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

и члана 29. став 5. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

  МИЛАНУ МРКШИЋУ, дипл. 

правник, престаје функција секретара 

Скупштине града Зрењанина. 
  

II 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 36. тачка 14. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

регулисано је да Скупштина града, у складу са 

законом поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине града, а 

одредбама члана 47. је регулисано, између 

осталог, да се Пословником Скупштине града 

уређују и друга питања везана за рад 

Скупштине. 

Одредбом члана 4. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), регулисано је да је Скупштина града 

конституисана избором председника 

Скупштине и постављењем секретара 

Скупштине, а одредбом члана 29. став 5. истог 

Пословника је регулисано да конституисањем 

Скупштине града престаје функција секретару 

Скупштине града из претходног сазива. 

 Скупштина града је конституисана дана 

21. августа 2020. године избором председника 
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Скуштине и постављењем секретара 

Скупштине.  

 У складу са наведеним одредбама 

Статута и Пословника, Милану Мркшићу 

престаје функција секретара Скупштине града 

из претходног сазива.  

 У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-6-1/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. тачка 14. и члана 

47. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

и члана 29. став 5. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној 21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

  СВЕТЛАНИ ГРУЈИЋ, дипл. правник, 

престаје функција заменика секретара 

Скупштине града Зрењанина. 
 

II 
 

  Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 36. тачка 14. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

регулисано је да Скупштина града, у складу са 

законом поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине града, а 

одредбама члана 47. је регулисано, између 

осталог, да се Пословником Скупштине града 

уређују и друга питања везана за рад 

Скупштине. 

Одредбом члана 4. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст), регулисано је да је Скупштина града 

конституисана избором председника 

Скупштине и постављењем секретара 

Скупштине, а одредбом члана 29. став 5. истог 

Пословника је регулисано да конституисањем 

Скупштине града престаје функција секретару 

Скупштине града из претходног сазива. 

 Наведена одредба члана 29. Пословника 

Скупштине града Зрењанина из претходног 

става овог Решења се сходно примењује и на 

заменика секретара Скупштине града, а 

сагласно одредби члана 30. став 2.  истог 

Пословника, којом је регулисано да заменика 

секретара Скупштине поставља и разрешава 

Скупштина на исти начин и под истим 

условима као и секретара.   

 Скупштина града је конституисана дана 

21. августа 2020. године избором председника 

Скуштине и постављењем секретара 

Скупштине.  

  У складу са наведеним одредбама 

Статута и Пословника, Светлани Грујић 

престаје функција заменика секретара 

Скупштине града из претходног сазива. 

 У складу са напред наведеним, донето 

је решење као у диспозитиву. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 Против овог Решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом 

Републике Србије у Београду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-66-6-2/20-I 

Дана: 21.08.2020. године 

З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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