
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници, одржаној дана 

___2018.године,  на основу  чл.46. става 1. тачка 8. и става 6. Закона о локалним 

изборима (''Сл.гласник РС'',  бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и чл.30. Статута 

општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања 
 

I. 

Утврђује се да Радоју Симићу из Врњачке Бање, престаје мандат одборника 

у Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека времена на које је изабран, због 

смрти одборника, која је наступила 12.3.2018.године. 
 

II. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања.'' 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 сати од дана доношења ове Одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 020-____/18  од ____.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл.46. став 1. и  6. 

Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11). 

Чланом  46. у ставу 1. тачки 8. Закона о локалним изборима је регулисано да 

одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, ако наступи смрт 

одборника. Ставом 6. члана 46. Закона о локалним изборима је  предвиђено да ако 

наступи случај из овог члана, тачке 2) до 8), скупштина на првој наредној седници 

после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао 

мандат. 

Чланом 30. Статута општине Врњачка Бања, је предвиђено да одборнику 

почиње и престаје мандат под условима и на начин утврђен законом. 

 Имајући у виду наведене одредбе  овог закона, а како је одборник Радоје 

Симић преминуо 12.3.2018.године,  то су се стекли услови за  доношење одлуке 

којом се утврђује да је именованом престао одборнички мандат. 

Одбор за административно мандатна питања и нормативна акта је 

закључком бр.013-4/18 од 3.4.2018.године констатовао да су испуњени услови за 

престанак мандата Радоја Симића. 

Напомиње се и  да је чланом 49. Закона о локалним изборима регулисано да 

је на одлуке о престанку мандата, као и потврђивању мандата новом одборнику, 

допуштена жалба Управном суду, због чега предлог одлуке садржи и правну поуку.  
          

Обрађивачи: 
 

Обрађивачи: 

Саша Радисављевић, секретар СО 

 

Олгица Гајшек, зам.секретара СО  



 

 


