
На основу члана 67. став 1. тачка 9., члана 68. став 6. и члана 69. став 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 194. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, бр. 15/19 и 1/22), Скупштина општине Неготин, на 
седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Члан 1. 
 

 Александри Предић из Неготина, одборнику Скупштине општине Неготин са Изборне 
листе „КРСТА СТАНКОВИЋ ЊЕЊУЛОВИЋ – НАРОДНА СТРАНКА“, престаје мандат са 
24.05.2022. године, због поднете оставке.   
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 
Неготин“ и на веб-презентацији. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине 
Неготин садржан је у члану  67. став 1. тачка 9., члану 68. став 6., члану 69. став 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и члану 194. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, бр. 15/19 и 1/22). 

На основу члана 67. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима и члана 194. став 1. тачка 
1. Пословника Скупштине општине Неготин, прописано је да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран, ако поднесе оставку. 

На основу члана 68. став 6. Закона о локалним изборима, прописано је да одборнику престаје 
мандат оног дана када поднесе оставку.  

Сходно одредбама члана 69. став 1. Закона о локалним изборима, утврђено је да Скупштина 
општине доноси одлуку којом констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими 
обавештење о разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој 
наредној седници.  
 Одборник Скупштине општине Неготин Александра Предић, изабрана са изборне листе 
„КРСТА СТАНКОВИЋ ЊЕЊУЛОВИЋ – НАРОДНА СТРАНКА“, поднела је дана 24.05.2022. 
године, оверену писмену оставку на место одборника.  
 На основу напред наведеног, Скупштина општине донела је Одлуку као у диспозитиву. 
 Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у 
Неготину у року од 7 дана од дана доношења Одлуке. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 
ПРЕДСЕДНИК, 
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