
  

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

129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______ 2017.године, 

доноси  

 

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 

1. Потврђуjу се мандати одборника Скупштине града Ужица,  

- Мирославу Ивановићу, са изборне листе ЗЕЛЕНА СТРАНКА, проф.др Милош 

Тасић; 

- Неди Богдановић, са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује. 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града 

Ужица'' 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 06- 65 /17 

Датум: ______ 2017.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. 

 На седници Скупштине града, која је одржана 12. октобра 2017.године, утврђен је 

престанак мандата одборници Александри Стојановић, са изборне листе Александар 

Вучић – Србија побећује, због поднете оставке. Такође, на истој седници утврђен је и 

престанак мандата пок. одборнику Милошу Тасићу, са изборне листе ЗЕЛЕНА СТРАНКА- 

проф. Милош Тасић.  

Изборна Комисија је на седници одржаној 23. октобра 2017.године, издала уверење 

о избору за одборника Катарини Секулић, са изборне листе ЗЕЛЕНА СТРАНКА- проф. 

Милош Тасић, као наредном кандидату са листе коме није био додељен мандат одборника. 

Катарина Секулић је потписала изјаву да не прихвата мандат одборника. 

Изборна Комисија је на седници одржаној 24. октобра 2017.године, издала уверење 

о избору за одборника Мирославу Ивановићу, са изборне листе ЗЕЛЕНА СТРАНКА- 

проф. Милош Тасић, као наредном кандидату са листе коме није био додељен мандат 

одборника. 

Мирослав Ивановић је потписао сагласност да прихвата мандат одборника. 

Изборна Комисија је на седници одржаној 15. новембра 2017.године, издала 

Уверење о избору за одборника Неди Богдановић са изборне листе Александар Вучић – 

Србија побеђује, као наредном кандидату са листе коме није био додељен мандат 

одборника. 

Неда Богдановић је потписала сагласност да прихвата мандат одборника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


