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На основу члана 48. ст. 2, 5 и 6.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 

бр.129/2007, 34/2010,54/2011,12/2020,16/2020 и 68/2020) и члана 54. став 2. Статута града 
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19)  Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној __________. 2021. године, доноси  

 
О Д Л У К У  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 
I   Небојши Страњаковићу, потврђује се мандат одборника Скупштине града Ужица, са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, и Марку Ђокићу са изборне 
листе МИЛАН СТАМАТОВИЋ – ЗДРАВА СРБИЈА као следећем кандидату са изборне листе. 
 
II Мандат нових одборника траје до истека мандата Скупштине. 
 
III Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
Образложење 

Чланом  48. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен 
мандат - припаднику исте политичке странке. 

Чланом 48. став 5. Закона, прописано је да мандат новог одборника траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат, док је ставом 6. Закона, прописано да се од 
кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

Чланом 54. Статута града Ужица прописано, је да одборнику почиње и престаје 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

На 12. седници Скупштине града Ужица одржаној 30. септембра 2021.године утврђен је 
престанак мандата одборнику Срђану Недељковић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ, због избора за члана Градског већа. 

Изборна комисија је на седници одржаној 5. октобра 2021.године, доделила Уверење 
следећем кандидату са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
припаднику исте политичке партије, коме мандат није био додељен. 

Небојша Стањаковић  је потписао сагласност да прихвата мандат одборника 
Скупштине града Ужица. 

Одборница Радмила Смиљанић је преминула дана 22.октобра 2021.године. 
Изборна Комисија је на седници одржаној 5. новембра 2021.године издала уверење о 

избору за одборника Раду Тешовићу, као следећем кандидату са изборне листе МИЛАН 
СТАМАТОВИЋ – ЗДРАВА СРБИЈА. 

Раде Тешовић је потписао изјаву да не прихвата мандат одборника који му је доделила 
Изборна комисија. 
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Изборна комисија је на седници одржаној 8. новембра 2021.године, издала уверење 
Марку Ђокићу, као следећем кандидату са изборне листе МИЛАН СТАМАТОВИЋ – ЗДРАВА 
СРБИЈА, коме није био додељен мандат. 

Марко Ђокић је потписао сагласност да прихвата мандат одборника. 
Административно мандатна комисија је на седници одржаној 6. октобра 2021.године, 

разматрала уверење Изборне комисије и предлаже Скупштини да потврди мандат одборнику 
Небојши Стањаковићу. 

Административно мандатна комисија је на седници одржаној 9.новембра 2021.године, 
разматрала уверење Изборне комисије и предлаже Скупштини да потврди мандат одборнику 
Марку Ђокићу. 

 
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у 

Београду, Немањина број 9, 11 000 Београд, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 
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