
На основу члана 46. став 1. тачка 8, 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), члана 26. став 1. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), и 
члана 44. став 1. тачка 8. и става 7. Пословника о раду Скупштине града Краљева 
(„Службени лист града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

 Утврђује се да је Зорану Јовановићу престао мандат одборника у 
Скупштини града Краљева дана 29.новембра 2021.године, наступањем смрти 
одборника. 
  

II 
 

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

III 
  

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

                                             О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника у 
Скупштини града Краљева, садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 8. 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),  и члана 44. став 1. 
тачка 8. и става 7. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист 
града Краљева'', број 1/21-пречишћен текст), којима је предвиђено да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран ако наступи смрт 
одборника, и да Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о 
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. 

 На седници Скупштине града Краљева одржаној дана 29.новембра 
2021.године, председник Скупштине је упознао одборнике да је примио 
обавештење о смрти Зорана Јовановића, одборника у Скупштини града Краљева,  
па је у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима и 
Пословника о раду Скупштине града Краљева, Скупштина утврдила да је 
одборнику Зорану Јовановићу престао мандат одборника. 
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