
На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – 

др. закон), члана 72. и члана 73. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 14/2022) и члана 34. став 2. и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине 

Пландиште, на седници одржаној 01.03.2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Пландиште ЕЛЕ 

НАЂ. 

 

2.  Мандат одборника из тачке 1. диспозитива ове Одлуке почиње да тече од дана 

када јој је Скупштина потврдила мандат. 

 

3.  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Пландиште“ и на званичној 

интернет страници Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбом члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – 

др. закон), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге 

послове утврђене законом и статутом. 

Статутом општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) 

регулисано је у члану 40. став 1. тачка 69. да Скупштина општине, у складу са законом 

обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом, а чланом 34. став 2. да 

одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен 

законом. 

Одредбама члана 72. ст. 1., 3. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 14/2022) прописано је да мандат који престане одборнику пре него што истекне 

време на који је изабран, изборна комисија решењем додељује првом наредном кандидату 

са исте изборне листе којем није био додељен мандат одборника у року од два дана од дана 

када је констатовано да је престао мандат, да мандат новог одборника почиње да тече од 

дана када му је Скупштина потврдила мандат и да мандат може трајати најдуже до истека 

времена на који је изабран одборник коме је престао мандат. 

Одредбом члана 73. став 1. наведеног Закона прописано је да мандат који 

одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена на 

које је изабран, додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на тој 

изборној листи којем није био додељен мандат одборника. 

Скупштина општине Пландиште је дана 23. децембра 2022. године донела Одлуку о 

престанку мандата одборника Скупштине општине Пландиште бр. 02-48/2022-I 

(„Службени лист општине Пландиште, бр. 30/2022) којом је констатовала да је одборнику 

Скупштине општине Пландиште Горану Доневском, са коалиционе изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборника пре истека 

http://www.plandiste-opstina.rs/


времена на које је изабран због избора на функцију директора Центра за социјални рад 

Пландиште 23. децембра 2022. године. 

Општинска изборна комисија је у закону прописаном року донела Решење број 013-

196/2022-II од 23. децембра 2022. године о додељивању мандата одборника ради попуне 

упражњеног одборничког места у Скупштини општине, тако што је наведеним Решењем 

доделила мандат Ели Нађ из Јерменоваца са коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, у складу са цитираном одредбом члана 73. став 1. Закона о 

локалним изборима. 

Сагласно члану 63. Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија је 

дана 23. децембра 2022. године издала наведеном кандидату Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Пландиште број 013-197/2022-I. 

Одбор за административно-мандатна питања, прописе и управу је на седници 

одржаној дана 06.02.2023. године утврдила Предлог Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Еле Нађ, што је и констатовала у свом Извештају број: 02-10/2023-I од 

06.02.2023.  године. 

Према одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о локалним изборима против одлуке 

скупштине донете у вези са потврђивањем мандата новог одборника подносилац 

проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на 

изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу вишем суду на чијем 

се подручју налази седиште скупштине у року од седам дана од дана доношења одлуке и 

да се жалба подноси преко скупштине, која је дужна да у року од два дана од дана пријема 

жалбе достави вишем суду жалбу и све списе тог предмета. 

На основу изнетог, Скупштина општине Пландиште је донела Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се поднети жалба Вишем суду у Панчеву у року од седам 

дана од дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине општине Пландиште. 

 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

 

1. Ели Нађ, Јерменовци, ул. Петра Драпшина бр. 1, 

2. Одељењу за буџет и финансије и ЛПА и 
3. Архиви. 

 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            

Број: 02-11/2023-I 

Дана: 01.03.2023. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е                                                               

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Љубомир Ракић, спец. струк. инж. електр. и рачунар. с.р.                                                                      


