
 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 6. и става 6.  и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10- одлука УС,  54/11, 12/20,16/20-аутентично тумачење и 68/20),  

Скупштина општине Дољевац, на седници од  17.12.2020. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника у Скупштини општине Дољевац 

 

 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ  да је Павловић Верољубу, дипломираном економиси из Шарлинца, одборнику са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАТО ШТО ВОЛИМО ДОЉЕВАЦ, престао мандат 

одборника у Скупштини општине Дољевац пре истека времена на које је изабран,  због престанка 

пребивалишта на територији општине Дољевац. 

 

II 

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Града Ниша». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Према одредби члана 46. став 1. тачка 6. и става 6.  Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 34/10- одлука УС,  54/11, 12/20,16/20-аутентично тумачење и 68/20), одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је изабран ако му престане пребивалиште на територији 

јединице локлане самоуправе. 

Сходно члану 46. став 6. Закона о локалним изборима,  Скупштина јединице локалне самоуправе 

на првој наредној седници после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да одборнику престаје 

мандат. 

Овлашћено лице СНС – Председник одборничке групе  достави је дана 08.12.2020. године 

Скупштини општине обавештење и прилог- очитану личну карту Павловић Верољуба, из које је утврђено 

да је именованом престало пребивалиште на територии општине Дољевац, обзиром да тренутно има 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, те самим тим, а сходно члану 46. став 1. 

тачка 6. Закона о локалним изборима,  утврђује се да именованом престаје функција одборника пре истека  

времена на које је изабран. 

Како је на основу напред наведеног обавештења, као и обавештења Одељења за општу управу број 

208-60/2020-02 од 08.12.2020. године, на основу кога је утврђено да се Верољуб Павловић из Шарлинца 

више не налази у евиденцији дела бирачког списка  који се води за Општину Дољевац, утврђује се да 

именовани самим тим нема ни бирачко право на територији општине Дољевац, то је Скупштина општине 

Дољевац на седници одржаној дана 17.12.2020. године, одлучила као у диспозитиву одлуке. 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном  суду у року од 48 

часова од дана доношења. 

 

Број: 020-178 

У Дољевцу, 17.12.2020..год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Смиљковић 
 


