
   

 

       На основу члана 72. став 3, 4, 5. и 6. и члана 97. став 2. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22), члана 26. став 1. тачка 9. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2. и члана 8. став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22-
пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. јануара 2023. 
године, на основу Извештаја Верификационог одбора Скупштине града Краљева, 
донела  је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 
I 
 

           Потврђује се одборнички мандат у Скупштини града Краљева Сандри 
Станић, кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“. 
 

 

 II 
 

Мандат новог одборника може трајати најдуже до истека времена на које је 
изабран одборник коме је престао мандат. 
 
  

III 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: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 року од седам дана од дана доношења ове одлуке. Жалба се 
подноси преко Скупштине града. 

 
 

                                                         IV 
    
    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 одборнику у 
Скупштини града Краљева садржан је у одредбама члана 72. став 3. и 4. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС'', број 14/22), члана 26. став 1. тачка 9. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 6/19-пречишћен 
текст), члана 5. став 1, члана 7. став 2. и члана 8. став 5. Пословника о раду 
Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева'', број 15/22- 
пречишћен текст), којимa је, између осталог, предвиђено да мандат одборника 
почиње да тече даном потврђивања мандата, да мандат новог одборника може 
трајати најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме је престао 



мандат, као и 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 законом и који имају уверење Изборне комисије 
Краљева да су изабрани. 
  Одредбама члана 72. став 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС'', број 14/22), је прописано да против одлуке скупштине донете у вези 
са потврђивањем мандата одборника 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 вишем суду на чијем подручју се 
налази седиште скупштине, преко скупштине јединице локалне самоуправе, у року 
од седам дана од дана доношења одлуке, као и да на основу члана 97. став 2. 
наведеног закона Управни суд између осталог, привремено задржава надлежност 
да одлучује по жалби против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата 
одборника, ако су те жалбе поднете у року од годину дана од дана када је 
наведени закон ступио на снагу.  

    Скупштина града Краљева је на седници одржаној дана 23. и 24. децембра 
2022. године донела Одлуку број 011-416/2022-I („Службени лист града Краљева“, 
број 36/22), којом је утврђен престанак мандата одборнику Милици Јелић 
именовањем на функцију вршиоца дужности директора Центра локалних услуга града 
Краљева из Краљева. 

     Изборна комисија града Краљева је на основу наведене одлуке Скупштине 
града Краљева, на седници одржаној дана 12. јануара 2023. године, у складу са 
одредбама Закона о локалним изборима, доделила одборнички мандат Сандри 
Станић, кандидату са Изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“.                                                                          
 Верификациони одбор изабран на Осамнаестој седници Скупштине града 
Краљева је у складу са чланом 7. став 2. Пословника о раду Скупштине града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/22- пречишћен текст), извршио 
увид у уверење о избору за одборника и решење о додели одборничког мандата 
Изборне комисије града Краљева, па је Скупштина града Краљева на основу 
поднетог Извештаја Верификационог одбора, донела Одлуку о потврђивању 
мандата одборнику  као у изреци. 
 
 
Скупштина града Краљева                                                        
Број:011-32/2023-I                                                                                     
Дана: 24. јануара 2023. године                                                     
                                                                                           Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.     
 
 


