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На основу чл  72. став 1.  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22) и члана 7. Пословника Скупштине Градске општине Севојно („Службени 

лист града Ужица“, број 20/19), Скупштина Градске општине Севојно, на седници 

одржаној ____.2022. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

 

1. Потврђују се мандати 4 одборника Скупштине Градске општине Севојно, и то:   

Неда Ерић, Жарко Вукотић и Марија Мијаиловић,  са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

 

Сара Волић, са изборне листе Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам 

Илић; 

  
2. Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје најдуже 

до истека времена на које је изабран одбодрник коме је престао мандат. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

града Ужица“ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

 

 

  

Образложење 

 

Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да се мандат који 

одборнику пре него што истекне време на које је изабран, изборна комисија додељује 

првом наредном кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат 

одборника 

 На седници Скупштине Градске општине Севојно одржаној 10.06.2022.године 

констатован је престанак мандата одборницима Мирјани Ђурић, због избора на 

функцију Председнице Градске општине Севојно, Мијодрагу Пејићу, због избора на 

функцију Заменика председника  Градске општине Севојно, Игору Мариновићу, због 

избора за члана Већа Градске општине Севојно, и Милошу Грујичићу због поднете 

оставке. 

Изборна Комисија Градске општине Севојно је на седници одржаној 14. јуна 

2022. године издала Уверење о избору за одборнике Градске општине Севојно  Неди 

Ерић, Жарку Вукотићу и Марији Мијаиловић, као следећим кандидатима којима није 

био додељен мандат  са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све  и 
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Сара Волић, као следећем кандидату коме није био додељен мандат са изборне листе 

Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић. 

   

Административно мандатна комисија је на седници одржаној 17.06.2022.године 

разматрала уверење Изборне комисије Градске општине Севојно и предлаже 

Скупштине да потврди мандат одборницима. 

. 

  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке подносилац проглашене 

изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној 

листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Управном суду у Београду 

у року од седам дана од дана доношења одлуке. 
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