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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:06-112/2016-01 

Датум:03.06.2016. 

ЦРНА ТРАВА 

 

          На основу члана 46.ст. 1. тачка 5. Закона о локалним изборима ("Службени гласник 

РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32.ст. 1.тачка 20 и чл. 43 ст.5 Закона 

о локалној самоуправи(„Службени гласник града Лесковца“, бр.129/2007, 83/2014-

др.закон),члана 28. ст. 1. тачка 22. и чл. 46.ст.5. Статута општине Црна Трава („Службени 

гласник града Лесковца“, бр. 17/2012) и чл. 24 пословника Скупштине општине Црна Трава, 

Скупштина општине Црна Трава, на конститутивној седници од 03.06.2016. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

I 

           УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Свети Тошићу  са изборне листе „АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, престао мандат одборника Скупштине општине Црна Трава, 

због избора на функцију заменика председника општине Црна Трава. 

 

II 

          Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

   Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

                                                                       IV 

         Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48                 

       часова од дана доношења решења у смислу чл. 49 ст.1 и 2. Закона о локалним изборима. 

 

            V 

        Решење доставити Изборној комисији општине Црна Трава у смислу чл. 48 закона о 

олкалним изборима. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

       Правни основ за доношење овог решења садржан је у  Закону о локалним изборима 

Закону о локалној самоуправи, Статуту и Пословнику Скупштине општине Црна Трава. 



         Наиме, одредбом чл. 46.ст.1 тачка 5 Закона о локалним изборима прописано је да 

одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, 

односно функције које су,  у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника. 

       Одредбом пак чл. 43 ст.5 Закона о локалној самоуправи, чл.46.ст.5 Статута и чл. 24 

Пословника Скупштине општине Црна Трава прописано је да председнику општине и 

заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у 

скупштини општине. 

          Имајући у виду наведену законску регулативу, Скупштина општине Црна Трава је 

одлучила као у диспозитиву овог решења.   
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