
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број127/09 83/2014 47/2018)  члана 56. Закона о локалним изборима, Службени 

гласник Републике Србије“ број127/09   члана 4. Пословника СО Житиште („Службени 

лист Општине Житиште“ број 39/2019) Скупштина општине Житиште на седници 

одржаној дана 23.9.2020. доноси следећу  

 

Одлуку 

о потврђивању и престанку  мандата одборника у Скупштини општине Житиште 

 

Члан 1. 

         Потврђује се мандат одборницима изабараним на изборима за одборнике  Скупштине 

општине Житиште дана 21.6.2020.  године и то :  

1. Јованка Ћургуз  рођена  дана  23.6.1982. предузетник  из Житишта, изборна листа 

број 1. АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ – за нашу децу.  

 

2. Драган Рапајић рођен дана 23.9.1979,  предузетник из Банатског Двора, изборна 

листа број 1. АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ – за нашу децу.  

 

3. Тибор Ружа  рођен дана 8.5.1964. машински техничар   из Торде  изборна листа број 

1. АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ – за нашу децу.  

 

4. Борис Деспот  рођен дана 5.5.1991.дипл.инг. у агробизнису , из Равног Тополовца 

Двора изборна листа број 1. АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ – за нашу децу.  

 

5.   Михајло Грујић  рођен     6.1.1958. године управник поште из Хетина, изборна 

листа  број  2. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), -Једниствена 

Србија (ЈС) Драган Марковић Палма   

Члан 2. 

Мандат одборника траје четири године и тече од дана потврђивања мандата одборника.   

Члан 3. 

1. Престаје мандат одборници Исидори Савановић, мастер економисти из Житишта 

услед подношења личне оставке    

2. Престаје мандат одборници Јелени Будимир из Житишта  услед преузимања 

функције члана Општинског већа  

3. Престаје мандат одборници  Драгани Петковић економисти из Међе услед 

преузимања функције члана Општинског већа 

Члан 4. 

        Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“ 

 

Образложење 

           Одборницима са Изборне листе број 1.  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- за нашу децу . 

Митру Вучуревићу и Ђорђу Жужи је решењима о избору за   председника односно 

заменика председника општине Житиште  констатовано да им престаје мандат одборника 

јер су  исти изабрани  за председника односно заменика председника Општине и 

прихватили функцију која је неспојива са одборничком.   

           Избором за чланце општинског већа стекли су се услови да  одборницама  Јелени 

Будимир  са Изборне листе број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – за нашу децу.  и Драгани 



Петковић са изборне листе број 2 . ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије 

(СПС), -Једниствена Србија (ЈС)  престане мандат одборнице јер су  изабране и прихватиле 

функцију неспојиву са одборничком. 

    Одборница Исидора Савановић  изборна листа број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – за 

нашу децу.  дала је личну оставку у законом прописаној форми оверене изјаве те јој 

престаје одборничка функција. 

   Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику мандат 

престане пре истека времена на који је изабран мандат се додељује кандидату са исте 

изборне листе коме није додељен мандат одборника, а када одборнику  који је изабран са 

коалиционе изборне листе мандат престане 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.  

Сходно члану   48. Закона о локалним изборима изборна комисија је позвала прве 

наредне кандидате  за одборнике, припаднике исте политичке странке са изборне листе 

којима није био додељен мандат да се изјасне да ли исти прихватају.  Сви позвани 

кандидати су прихватили мандате, те је комисија издала уверења о избору за одборнике са 

предлогом да се на наредној седници мандати и потврде. 

     Уверења са обавештењем достављена  су Комисији за административно мандатна 

питања. Административно мандатна питања је у складу са овлашћењима из члана 46. 

Пословника СО Житиште сачинила Извештај и предложила СО Житиште доношење 

одлуке о потврђивању мандата  одборницима , као и о престанку мандата одборницама 

које су дале оставку односно чија је новопреузета функција неспојива са функцијом 

одборника.   На основу свега наведеног предложено је доношење Одлуке као у предлогу.           

Одлуку доставити свим одоборницима којима је овом одлуком потврђен или престао 

манадат, Општинској управи Општине Житиште -одељењу за финансије ОУ и за архиву 

Скупштине Општине Житиште   

           Правна поука : Против ове одлуке може се  сходно члану 49. Закона о локалним 

изборима  изјавити жалба  Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште  

Скупштина општине Житиште 

Број : I-020-18 /2020 

У Ж и т и ш т у ,  дана :23.9.2020. 

                                                                           Председница Скупштине општине Житиште 

                                                                                                Ивана Петрић с.р. 

         

 


