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Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 16. 

марта 2023. године, због поднете писане оставке одборнице Неде Шутић, закључила је 

да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 67. став 1. тачка 9. и члана 69. 

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 14/2022), и члана 54. став 1. тачка 

9. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

21/2022 - пречишћен текст), донесе 

  

 

OДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I 

 

                НЕДИ ШУТИЋ, изабраној са изборне листе „Александар Вучић – За нашу 

децу“, престао је мандат одборника Скупштине града Чачка, 14. марта 2023. године, 

због поднете оставке. 

 

II 

 

                Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“ и на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 67. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 

14/22) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 

ако поднесе оставку. Чланом 69. став 1. истог Закона прописано је да скупштина 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.  

 Чланом 54. став 1. тачка 9. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 21/22 – пречишћен текст) прописано је да одборнику мандат престаје 

пре истека времена на које је изабран, ако поднесе оставку. 



Cxyrrurrana rpaAa 9auxa, o4pNaHoj
Hegz IIIy"ruh npecrao MaHAar og6opuraxa,
ocTaBKe.
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17. wapra 2023. rolune, KoHcraronana je ga je
14. ttapra 2023. roluue, :60l [oAHere rrucaHe

Ynyrcrro o [paBHoM cpeAcrBy: nporr{B oBe oAJryKe og6opnur rojeu je KoHcraroBaH
rrpecraHaK MaHAara Moxe rroAHerra xal6y, rrpexo Crynurrzue rpaAa r{auxa, Buruenr cyAy y
9aury y poxy oA ceAaM AaHa oA AoHorrrema oBor peruema.
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