
 

 На основу члана 43. став 5, члана 45. став 8, а у вези са чланом 66. став 4. и 5. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-др. закон), 
члана 57. став 1. и члана 61. Статута града Краљева (“Службени лист града Краљева”, 
број 15/13-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. јуна 2016. године, 
донела је   
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Утврђује се да је др Предрагу Терзићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију градоначелника града 
Краљева. 
  

II 
 
 Утврђује се да је Марици Мијајловић престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију заменика градоначелника 
града Краљева. 
 
                                                                III 
 
 Утврђује се да је прим. др Гордани Стојковић престао мандат одборника у 
Скупштини града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију члана 
Градског већа града Краљева. 

 
                                                               IV 
 

 Утврђује се да је Милошу Угреновићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију члана Градског већа 
града Краљева. 
 

                                                               V 

 
 Утврђује се да је Милуну Јовановићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију члана Градског већа 
града Краљева. 
 

VI 
 

 Утврђује се да је Радоју Томашевићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 29. јуна 2016. године, избором на функцију члана Градског већа 
града Краљева. 
 
 

VII 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 



 
 

VIII 
  

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Краљева''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 43. став 5,  
члана 45. став 8. и члана 66. став 4. и 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), као и у члану 57. став 1. и члану 61. Статута 
града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 15/13-пречишћен текст). 
 Наведеним одредбама је прописано да градоначелнику и заменику 
градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини, као и 
да чланови Градског већа које бира Скупштина не могу истовремено бити одборници. 
 Скупштина града Краљева је на својој Трећој седници одржаној 29. јуна 2016. 
године, извршила избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског 
већа града Краљева, па како је одборник др Предраг Терзић изабран за градоначелника 
града Краљева, а одборник Марица Мијајловић за заменика градоначелника, то им у 
складу са наведеним одредбама закона и Статута града Краљева престаје мандат 
одборника у Скупштини града Краљева. 
 Такође, Скупштина града Краљева је на истој седници одборнике прим. др Гордану 
Стојковић, Милоша Угреновића, Милуна Јовановића и Радоја Томашевића изабрала за 
чланове Градског већа града Краљева, па им сходно наведеним одредбама закона и 
Статута града Краљева престаје мандат одборника у Скупштини града Краљева. 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                        

Број:011-117/2016-III                                                                                                
Дана: 29. јуна 2016. године                                                          
                                                                                                       Председник 
                                                                                           Скупштине града Краљева 
 
                                                                              Ненад Марковић, дипл. инж. саобраћаја  


