
ПРЕДЛОГ 

 

На основу чл. 46. ст. 1. тач. 1), 2. и 4. и 49. ст. 1. и 5. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 

68/20) и члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 

Пожаревца“, бр. 10/18,  12/18 – исправка и 10/19), 

Скупштина Града Пожаревца на седници од _. септембра 2020. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине Града Пожаревца 

 

 

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Града Пожаревца, Банета 

Спасовића, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., пре истека 

времена на које је изабрана, због поднете писане оставке, закључно са 15. септембром 2020. 

године. 

 

2. Диспозитив ове одлуке објавити у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

На основу чл. 46. ст. 1. тач. 1), 2. и 4. и члана 49. ст. 1. и 5. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 

68/20)), одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог, 

подношењем оставке. Одборник може поднети оставку на седници скупштине, а између две 

седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. О оставци коју је одборник поднео између 

две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.  

Како је Бане Спасовић, одборник са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ., председнику Скупштине поднео оставку између две седнице у форми оверене писане 

изјаве, Скупштина Града Пожаревца одлучила је као у тачки 1. диспозитива ове одлуке. 

 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном 

суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

 

У Пожаревцу, _. септембра 2020. године                                                   Број  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 

                                                                              Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар. 

 

 

 

 


