
 
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 67. став 1. тачка 9. и чланова 68. и 69. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 14/2022), Скупштина општине Бечеј је, на 
______ седници одржаној дана _________.2023. године донела 

 
 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
1. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата одборнице Скупштине општине Бечеј ХЕРМИНИ 

ЈУХАС, са изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István-Савез 
војвођанских мађара-Иштван Пастор, са 26.01.2023. године, пре истека времена на 
који је изабрана, због поднете писане оставке. 
 

2. Ову Одлуку објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије и у 
„Службеном листу општине Бечеј” 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 67. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије”, 

број 14/2022) утвђени су разлози престанка мандата одборника пре истека времена на 
које је изабран, а један од разлога је ако одборник поднесе оставку. 

Чланом 68. став 1. и 2. истог Закона прописано је да се оставка одборника подноси 
Скупштини лично у писаној форми у року од три дана од дана овере потписа подносиоца 
овереног у складу са законом којим се уређује оверавање потписа. Ставом 6. истог члана 
предвиђено је да одборнику мандат престаје оног дана када поднесе оставку. 

Чланом 69. став 1. истог Закона, између осталог прописано је 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, а ставом 2. истог члана прописано је да се одлука 
којом се констатује да је одборнику престао мандат објављује на веб презентацији. 

 
Имајући у виду да је одборница Хермина Јухас, изабрана са изборне листе Vajdasági 

Magyar Szövetség-Pásztor István-Савез војвођанских мађара-Иштван Пастор, дана 
26.01.2023. године, пре истека мандата, у писаној форми и у прописаном року Скупштини 
општине Бечеј поднела оставку на функцију одборника Скупштине општине Бечеј на коју 
је изабрана 29.06.2021. године, која је неопозива, доноси се одлука као што гласи у 
диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке, одборница којој је констатован 

престанак мандата, може поднети жалбу Вишем суду у Зрењанину у року од седам дана 
од дана доношења ове Одлуке, жалба се подноси преко Скупштине општине Бечеј.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                           Игор Киш      
Број: I ______/2023 
Дана: ________.2023. године                         
               Б  Е  Ч  Е  Ј  

 


