
   

 

 На основу члана 56. став 1, 5, 6. и 7, у вези са чланом 48. став 5. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 121. став 2. Статута града 
Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст), члана 5. и члана 8. став 1. и 
2. Пословника о раду Скупштине града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 4/08, 20/11), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 28.јуна 2016. године, разматрала је 
Извештај Верификационог одбора Скупштине града Краљева, па је том приликом донела   
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
I 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Снежани Јовановић, кандидату 
са Изборне листе Александар Вучић-Србија побеђује. 

 
  II 
 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Полки Крстић, кандидату са 
Изборне листе Александар Вучић-Србија побеђује. 

 
III 

 

Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Владимиру Вујанцу, кандидату 
са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-
Драган Марковић Палма“. 

 
IV 
 

Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 
                                                                         V 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 
 
 

VI 
    
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Краљева''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима  у Скупштини града 
Краљева садржан је у одредбама члана 56. став 1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 34/10- одлука УС и 54/11), којимa је, између осталог, предвиђено да мандат 
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одборника, на 
основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем и да када скупштина 
после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, 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, као и да 
се против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. Чланом 



48. став 5. наведеног закона предвиђено је да мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.  
 Изборна комисија града Краљева је на седници одржаној 23. јуна 2016. године, на основу 
достављене Одлуке Скупштине града Краљева број 011-112/2016-III од 16. јуна 2016. године 
(„Службени лист града Краљева“, број 19/16), којом се утврђује да је одборницима Небојши Симовићу 
и Весни Милојевић престао мандат одборника због поднете усмене оставке на функцију одборника, у 
складу са одредбама Закона о локалним изборима доделила одборничке мандате Снежани 
Јовановић и Полки Крстић, кандидатима за одборнике са Изборне листе Александар Вучић-Србија 
побеђује. 
 Изборна комисија града Краљева је на истој седници на основу достављене Одлуке 
Скупштине града Краљева број 011-111/2016-III од 16. јуна 2016. године („Службени лист града 
Краљева“, број 19/16), којом је утврђено да се не потврђује одборнички мандат Драгану Вулићу, 
кандидату за одборника у Скупштини града Краљева са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“, у складу са одредбама 
Закона о локалним изборима доделила одборнички мандат Владимиру Вујанцу, кандидату за 
одборника са Изборне листе Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“.                                                                                   
 Верификациони одбор изабран на Другој седници Скупштине града Краљева је у складу са 
чланом 7. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 4/08 и 
20/11), извршио увид у уверења о избору за одборнике и Извештај Изборне комисије града Краљева, 
па је Скупштина града Краљева на основу поднетог Извештаја Верификационог одбора донела 
Одлуку о потврђивању мандата одборницима, као у изреци. 
 

 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА                                                        
Број:011-115/2016-III                                                                                     
Дана: 28.јуна 2016.године                                                     
                                                                                                                     Председник 
                                                                                                        Скупштине града Краљева 
 
                                                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја  


