ПРЕДЛОГ
На основу члана 175. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/2005...13/2017 – Одлука
УС), члана 46.став 1. тачка 8. и став 6. истог члана Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/2007, 34/2010 –Одлука УСи 54/2011) и члана 20. став 1. Пословника Скупштине општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), Скупштине општине Димитровград, на седници
одржаној дана ______2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
На основу Извода из матичне књиге умрлих бр. 203-SL/2017-14 од 20.09.2017. године,
констатује се престанак мандата одборника и председника Скупштине општине Димитровград,
доктор ветеринарске медицине Ђорђа Димов, ул. Светосавска бр. 23 из Димитровград, изабран на
локалним изборима 24.04.2016. године са Изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, чиме
се утврђује и престанак радног односа.
Члан 2.
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења Решења.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Сл. листу града Ниша, а производи
правно дејство од дана наступања смрти 16.09.2017. године.

Образложење
Правни основ за престанак радног односа залосленог лица постоји у члану 175. став 1. тачка
6. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/2005...13/2017 – Одлука УС), где законодавац
прописује разлог престанка радног односа запосленог.
Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 –Одлука УСи
54/2011) у члану 46. став 1. тачки 8. прописује престанак мандата одборника Скупштине општине,
док у ставу 6.стоји да „Скупштина јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после
обавештења о наступању таквог случаја утврђује да је одборнику престао мандат“, а самим тим
престаје и функција председника Скупштине општине Димитровград.
Пословник Скупштине општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 59/12), у члану 20.
ставу 1. прописује да председнику Скупштине општине престаје функција разрешењем са те
функције.
Основни разлог за утврђивање престанка функције, односно мандата одборника
ипредседника Скупштине општине, јесте регулисање радно – правног статусаи стварање правних
предпоставки за избор другог лица на ту функцију.
Разлог ступања на снагу Решења даном доношења и примена од 16.09.2017. године јесте
поштовање позитивних правних прописа о престанку радног односа, те у том смислу се доноси
Решења као у диспозитиву.
Брoj: ________________
У Димитровграду, ___________2017. године.
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