
 На основу члана 45. став 8, у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 69. став 2, члана 70. став 1. и 2. и члана 97. став 2. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22) и члана 61. став 2. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 10. маја 2022.године, 
донела је   

О Д Л У К У 
 

I 
 

 Констатује се да је Владимиру Баралићу престао мандат одборника у Скупштини 
града Краљева дана 10. маја 2022.године, избором на функцију члана Градског већа 
града Краљева.  

II 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке одборник којем је 
констатован престанак мандата може изјавити жалбу Управном суду, у року од седам 
дана од дана доношења ове одлуке. Жалба се подноси преко Скупштине града. 
 

III 
  

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева'' и на веб презентацији. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овe одлуке садржан је у одредбама члана 45. став 8, у 
вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), као и у члану 61. став 2. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-пречишћен текст), којима је 
прописано да одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички 
мандат. 
 Скупштина града Краљева је на својој Тринаестој седници одржаној дана 10. маја  
2022. године, одборника Владимира Баралића изабрала за члана Градског већа града 
Краљева, па му је сходно наведеним одредбама закона и Статута града Краљева престао 
мандат одборника у Скупштини града Краљева. 
 Чланом 69. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 
14/22) прописано је да се одлука којом се констатује да је одборнику престао мандат 
објављује на веб презентацији. 

Чланом 70. став 1. и 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да против 
одлуке скупштине којом се констатује да је одборнику престао мандат, одборник којем је 
констатован престанак мандата може поднети жалбу вишем суду на чијем се подручју 
налази седиште скупштине у року од седам дана од дана доношења те одлуке, као и да 
се жалба подноси преко скупштине, која је дужна да у року од седам дана од дана  
пријема жалбе достави вишем суду жалбу и све списе предмета.  
  Чланом 97. став 2. Закона о локалним изборима је, између осталог, предвиђено 
да је Управни суд надлежан да одлучује по жалби на одлуку којом је констатовано да је 
престао мандат одборника, ако је жалба поднета у року од годину дана од дана ступања 
на снагу Закона о локалним изборима.  
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