На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), а у вези са чланом 30.
став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-др
закон),
Скупштина града Краљева, на Конститутивној седници одржаној дана 16. јуна
2016. године, донела је

ОДЛУКУ
I
Утврђује се да је Небојши Симовићу престао мандат одборника у Скупштини града
Краљева дана 16. јуна 2016. године, подношењем усмене оставке на функцију одборника.
II
Утврђује се да је Весни Милојевић престао мандат одборника у Скупштини града
Краљева дана 16. јуна 2016. године, подношењем усмене оставке на функцију одборника.
III
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
IV
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Краљева''.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборницима у
Скупштини града Краљева Небојши Симовићу и Весни Милојевић, садржан је у
одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), којима је предвиђено да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да после
подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
На Конститутивној седници Скупштине града Краљева, одржаној дана 16. јуна
2016. године, Скупштина града је на основу поднетог Извештаја Верификационог одбора,
донела Одлуку о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева, број
011-110/2016-III, којом је између осталог потврђен мандат одборника Небојши Симовићу,
кандидату за одборника са Изборне листе Александар Вучић-Србија побеђује, као и
Весни Милојевић, кандидату за одборника са Изборне листе Александар Вучић-Србија
побеђује.

Након потврђивања одборничког мандата, одборници Небојша Симовић и Весна
Милојевић поднели су усмену оставку на функцију одборника.
Сходно наведеном, донета је Одлука као у изреци.
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