
На основу члана 50. став 4 и 5. Закона о локланој самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 

129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 84. став 4. Статута општине 

Дољевац („Сл. Лист Града Ниша“, број 127/18 и 91/19) и члана 12. став 1. и 2. Одлуке о 

општинском већу Општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“ 127/18 и 8/20),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 17.12.2020. године, доноси 

 

 

Решење 

о престанку дужности члану Општинског већа 

 

 

I Саши Гроздановић из Мекиша, члану Општинског већа изабраном за члана 

Општинског већа решењем Скупштине општине Дољевац број 02-262 од 27.12.2018. 

године, престаје дужност члана Општинског већа, даном доношења овог решења, због 

поднете оставке. 

 

II Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

Образложење 

Сходно одредби члана 12. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Дољевац 

(„Службени лист Града Ниша“ 127/18 и 8/20), члану Општинског већа може престати 

мандат и пре истека времена на које је биран подношењем оставке и разрешењем, а према 

ставу два истог члана исте Одлуке, оставка се подноси Скупштини општине усмено, или у 

писаном облику. 

Како је члан Општинског већа Гроздановић Саша, поднео оставку у писменом 

облику дана 20.10.2020. године, из личних разлога, то је председник Скупштине општине 

на првој седници Скупштине одржаној дана 26.11.2020. године, сходно члану 50. став 4. 

Закона о локланој самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. 

Закон и 47/18) о поднетој оставци члана Општинског већа обавестио одборнике на почетку 

седнице. 

Чланом 50. став 5. Закона о локалној самоуправи, прописаноје да члан Општинског 

већа који ј еподнео оставку, остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог 

члана Општинског већа, те како је нови члан Општинског већа изабран, то је решено као у 

диспозитиву овог решења. 

 

Решење доставити:   

-Саши Гроздановић и 

-Архиви 

Број: 022-128 

У Дољевцу, 17.12.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 


