
   
   
  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 3. 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 ЈАНОШУ ПУШКАШ одборнику Скупштине града 
Зрењанина престао мандат одборника подношењем усмене оставке. 
 
 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. и 3. 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, између осталог и подношењем оставке, да одборник може 
поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да 
после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 
 Одборник Скупштине града Зрењанина Јанош Пушкаш са изборне листе 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, поднео је оставку усмено на седници Скупштине града 
одржаној дана 18.12.2020. године.  
 
 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: 06-118/20-I од 
18.12.2020. године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе наведеног 
одборника и предложила Скупштини града да донесе решење о престанку мандата 
истог одборника. 
 
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. и 56. став 6. Закона о локалним 
изборима, Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, то је донето решење 
као у диспозитиву. 
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 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. Јаношу Пушкаш, Зрењанин, ул. Бачка бр. 71, 
 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. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            

Број:  
Дана:  
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК 
              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                Чедомир Јањић 

 
 
ЈХ/ 
 


