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На основу 43.став 5. Члана 45.став 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон )члана 69.у вези са 

чланом у вези са чланом 67.став 1.тачка 8.и члана 69. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 14/22), члана 40.став 2.и 41.став 8. Статута Градске општине 

Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 13/19 Скупштина Градске општине Севојно, 

на седници одржаној 10.06.2022. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

  

I КОНСТАТУЈЕ  СЕ престанак мандата одборници градске општине Ђурић 

Мирјани  због избора на функцију Председнице Градске општине Севојно. 

II КОНСТАТУЈЕ  СЕ престанак мандата одборнику градске општине Пејић 

Мијодрагу   због избора на функцију Заменика председника Градске општине Севојно. 

III КОНСТАТУЈЕ  СЕ престанак мандата одборнику Градске општине     Игору 

Мариновићу  због избора за члана Већа Градске општине Севојно. 

 IV Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

града Ужица“ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одборница Мирјана Ђурић, са изборне листе Александар Вучић – Заједно можемо 

све изабрана је тајним гласањем дана 10.06.2022.године на функцију Председнице Градске 

општине Севојно, Одлуком Градске општине Севојно I број 06-313/2022 од 10.06.2022. 

године.   

Одборник Миодраг Пејић, са изборне листе Александар Вучић – Заједно можемо 

све изабран је тајним гласањем дана 10.06.2022.године на функцију Заменика председника  

Градске општине Севојно, Одлуком Градске општине Севојно I број 06-314/2022 од 

10.06.2022. године.   

Одборник Игор Мариновић, са изборне листе Александар Вучић – Заједно можемо 

све изабран је тајним гласањем дана 10.06.2022.године на функцију члана Већа  Градске 

општине Севојно, Одлуком Градске општине Севојно I број 06-315/2022 од 10.06.2022. 

године.    

 Одредбама члана 43.став 5.   Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон ) прописано је да 

председнику и заменику председника општине избором на ту функцију престаје мандат 

одборника у скупштини општине, а одредбама члана 67.став 1.тачка 8. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“ број 14/22), прописан је, као правни основ престанка 

мандата одборника пре истека времена на које је изабран, преузимање функције која је, по 



Уставу и закону, неспојива са функцијом одборника према члану 69.тог Закона, код 

наступања таквог случаја, скупштина општине констатује да је одборнику престао мандат. 

Чланом 40.став 2. Статута Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 

13/19)прописано је да председнику и заменику председника градске општине, избором на 

ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини Градске општине.   

  

Одредбама члана 45.став 8.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон ) прописано је да 

одборнику који буде изабран за члана општинског већа  престаје мандат одборника у 

скупштини општине. Одредбама члана 67.став 1.тачка 8. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 14/22), прописан је, као правни основ престанка мандата 

одборника пре истека времена на које је изабран, преузимање функције која је, по Уставу 

и закону, неспојива са функцијом одборника, а према члану 69.тог Закона, код наступања 

таквог случаја, скупштина општине констатује да је одборнику престао мандат. Чланом 

41.став 8. Статута Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 13/19) 

прописано је да одборнику који буде изабран за члана Већа Градске општине, избором на 

ову функцију, престаје мандат одборника у Скупштини Градске општине.   

Сходно наведеним одредбама, именованима је констатован престанак мандата 

одборника. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке одборник коме је констатован престанак 

мандата може поднети жалбу Управном суду у Београду у року од 7 дана од дана 

доношења Одлуке. 

   

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                                          Никола Гогић С.Р. 

 

         

 
 


