
 

На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 

129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2018.године, доноси  

 

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 

1. Потврђуjу се мандати одборника Скупштине града Ужица: 

 

- Ивану Станисављевићу, са изборне листе Александар Вучић – Србија 

побеђује. 

- Стефану Максимовићу са изборне листе Др. Војислав Шешељ – Српска 

радикална странка 

- Борици Јовановић, са изборне листе Јован Марковић - Најбоље за Ужице. 

 

 

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 06-20/18 

Датум:______2018.године 

У ж и ц е 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Образложење 

Чланом 48. Закона о локалним изборима, прописано је да када одборнику престане 

мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем 

кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

Од кандидата се пре потврђивања мандата прибавља писана сагласност да прихвата 

мандат одборника. 

Одборници Марини Вукашиновић је на седници Скупштине одржаној 

12.04.2018.године, утврђен престанак мандата, због поднете оставке. 

Одборнику Раду Тешовићу је на седници Скупштине одржаној 08.02.2018.године, 

утврђен престанак мандата, због поднете оставке. 

Одборник Иван Ђокић је дана 18. маја 2018.године поднео оставку на место 

одборника Скупштине града Ужица у форми оверене писане изјаве и раздужио службени 

таблет уређај. 

Изборна комисија је на седници одржаној 08.05.2018.године издала Уверење о 

избору за одборника  Ивану Станисављевићу са изборне листе Александар Вучић – Србија 

побеђује који је изабран на изборима одржаним 24.04.2016.године, као следећем  

кандидату са изборне листе коме није био додељен одборнички мандат. 

Иван Станисављевић  је потписао сагласност да прихвата мандат. 

Изборна комисија је на седници одржаној 14.02.2018.године, издала Уверење о 

избору за одборника Душану Обићини са изборне листе Др. Војислав Шешељ – Српска 

радикална странка који је изабран на изборима одржаним 24.04.2016.године, као следећем  

кандидату са изборне листе коме није био додељен одборнички мандат. 

Душан Обућина је 10. маја 2018.године потписао изјаву да не прихвата мандат 

одборника Скупштине града. 

Изборна комисија је на седници одржаној 15.05.2018.године издала уверења о 

избору за одборника Стефану Максимовићу са изборне листе Др. Војислав Шешељ – 

Српска радикална странка који је изабран на изборима одржаним 24.04.2016.године, као 

следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен одборнички мандат. 

Стефан Максимовић је потписао сагласност да прихвата мандат. 

Изборна комисија је на седници одржаној 28.05.2018.године издала уверења о 

избору за одборника  Борици Јовановић са изборне листе Јован Марковић – Најбоље за 

Ужице која је изабрана на изборима одржаним 24.04.2016.године, као следећем  кандидату 

са изборне листе коме није био додељен одборнички мандат. 

 

Административно-мандатна комисија  је на седници одржаној  _____ 2018.године, 

разматрала уверења Изборне комисије града Ужица и предлаже Скупштини да потврди 

мандате одборницима: Ивану Станисављевићу, Стефану Максимовићу и Борици 

Јовановић. 

 

 

 


