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 Скупштина града Крагујевца, на основу члана 46. став 2 и  4 у вези става 1 тачка 1 
Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10-Одлука 
УС и 54/11), на седници одржаној данa _______2018. године, у _____часова, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О 
ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  ГРАДА  КРАГУЈЕВЦА 
 

 
 I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Крагујевца Душану Алексићу Зеки 
престао мандат, због поднете писане оставке.  

 
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''. 
 

  III Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења. 
 
 

Скупштина града Крагујевца 
Број: ________________ 
У Крагујевцу ___________2018. године 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

                                   Мирослав Петрашиновић 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града 
Крагујевца (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана 46 став 4, у вези ставa 1 
тачка 1 Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-Одлука УС и 
54/11), којима је утврђено да је о оставци коју је одборник поднео између две седнице, 
скупштина дужна да одлучи на првој наредној седници, односно да одборнику престаје мандат 
пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. 
 Одборник Скупштине града Крагујевца Душан Алексић Зека, изабран са Изборне листe 
''ВЕРОЉУБ ВЕРКО СТЕВАНОВИЋ – ЗАЈЕДНО ЗА КРАГУЈЕВАЦ'' (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, 
ЗЗС), дана 17.12.2018. године поднео је оставку на одборнички мандат, у форми оверене 
писане изјаве, оверену 17.12.2018. године код Јавног бележника Милице Вулетић из 
Крагујевца, УОП-I:13756–2018. 
 На основу наведеног, Скупштина града Крагујевца, у _______ часова,  донела је Одлуку 
као у диспозитиву. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу чланова 48. и 56. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), на седници 
одржаној  дана ______2018. године, у _______часова, донела је 

О Д Л У К У 

О 
ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА  ОДБОРНИКA СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 
I Потврђује се мандат одборникa Горану Павловићу, рођеном 1970. године, 

пољопривреднику из Лужница, Крагујевац, са Изборне листе ''ВЕРОЉУБ ВЕРКО 
СТЕВАНОВИЋ – ЗАЈЕДНО ЗА КРАГУЈЕВАЦ'' (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЗЗС).   

 
 II Мандат одборника Горана Павловића почиње да тече од дана доношења ове 
Одлуке и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''. 
 

 IV Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду, у року од 48 часова од 
дана доношења Одлуке. 
 

Скупштина града Крагујевца 
Број: ________________ 
У Крагујевцу ___________2018. године 

 
        ПРЕДСЕДНИК 

 
                                   Мирослав Петрашиновић 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборникa Скупштине града 
Крагујевца (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 56. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) који се 
аналогно примењује и у случају потврђивања мандата одборника, након конститутивне 
седнице, а којима је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата, да скупштина града одлучује о потврђивању мандата одборника, као и да у гласању 
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са 
чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани.  
 Такође, одредбама члана 48. став 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) утврђено 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.  
 Одборник Скупштине града Крагујевца Душан Алексић Зека, изабран са Изборне листе 
''ВЕРОЉУБ ВЕРКО СТЕВАНОВИЋ – ЗАЈЕДНО ЗА КРАГУЈЕВАЦ'' (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, 
ЗЗС), поднео је  17.12.2018. године, оставку на одборнички мандат, у форми оверене писане 
изјаве, оверену 17.12.2018. године код Јавног бележника Милице Вулетић из Крагујевца, УОП–
I:13756-2018. 
 Градска изборна комисија је, у складу са законом и коалиционим споразумом, доделила 
мандат кандидату за одборника са напред наведене Изборне листе Горану Павловићу и 
издала Уверење о избору за одборника Скупштине града Крагујевца.Кандидат за одборника 
Горан Павловић дао је писану сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине града 
Крагујевца. 
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 Одбор за мандатно-имунитетска питања, утврдио је сагласност Решења Градске 
изборне комисије о додељивању мандата кандидату за одборника Скупштине града Крагујевца 
број: 013-26/18-I/01 од  18.12.2018. године и Уверења о избору Горана Павловића за одборника 
Скупштине града Крагујевца, број: 013-25/18-I/01 од 18.12.2018.године и предложио је 
Скупштини града Крагујевца да потврди мандат предложеном кандидату за одборника. 
 На основу  наведеног, дана _________2018. године, у _____сати, Скупштина града је 
донела Одлуку као у диспозитиву. 
  



 9

 На основу члана 16. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града 
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр.19/08) и члана 49. став 3 тачка 12 
Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр.24/14–
пречишћен текст), Одбор за мандатно–имунитетска питања подноси Скупштини града следећи 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 Одбор за мандатно–имунитетска питања одржао је седницу дана 18.12.2018. године, са 
тачком дневног реда: 
 

1. Престанак и потврђивање мандата одборника 
 

1. 
 Градска изборна комисија доставила је 18.12.2018. године овом Одбору допис број 013-
27/18-I-01, којим обавештава Одбор да је, на седници одржаној 18.12.2018. године, Градска 
изборна комисија донела Решење о додељивању мандата кандидату за одборника Скупштине 
града Крагујевца, број 013-26/18-I/01.Уз допис је, поред наведеног решења, достављена и 
сагласности кандидата за одборника Горана Павловића, као и Уверење о избору Горана 
Павловића за одборника Скупштине града Крагујевца и писана оставка одборника Скупштине 
града Крагујевца Душана Алексића Зеке, оверена 17.12.2018. године код Јавног бележника 
Милице Вулетић из Крагујевца, УОП-–I:13756-2018. године.     
 Одбор је утврдио сагласност решења Градске изборне комисије о додељивању мандата 
кандидату за одборника Скупштине града Крагујевца, број 013-26/18-I/01 од 18.12.2018. године 
и Уверења Градске изборне комисије о избору Горана Павловића за одборника Скупштине 
града Крагујевца, број 013-25/18-I/01 од 18.12.2018. године, пољопривредника из Лужница, 
Крагујевац, 1970. годиште, са Изборне листе ''ВЕРОЉУБ ВЕРКО СТЕВАНОВИЋ – ЗАЈЕДНО 
ЗА КРАГУЈЕВАЦ'' (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ЗЗС). 
          Одбор предлаже Скупштини града Крагујевца да потврди мандат предложеном 
кандидату за одборника. 
 За известиоца на седници Скупштине града Крагујевца, Одбор је одредио Николу 
Вукомановића, председника Одбора. 
  

 
 

Република Србија 
Град Крагујевац 

Скупштина града Крагујевца 
Одбор за мандатно – имунитетска питања 

Број:060-633/18-I/01 
Датум: 18.12.2018. године 

К р а г у ј е в а ц 
 
 
 

                   СЕКРЕТАР                                                                          ПРЕДСЕДНИК                                 
   Небојша Милић с.р.                                                       Никола Вукомановић с.р.  

 
 
 
 


