
 

На основу члана 66. став 3., члана 72. став 1., 3., 4., 5. и 6. и члана 97. став 2.  Закона о локалним 

изборима („Сл гласник РС“, 14/22)  и члана 11. Пословника Скупштине општине Дољевац („Сл. лист 

града Ниша“, бр. 13/19 и 38/22), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 07.06.2022. године, донела је 

О Д Л У К У   

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА  

ОДБОРНИKA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

I Потврђују се мандати  одборницима изабраним  на изборима  за одборнике  Скупштине општине 

Дољевац, одржаним 03.04.2022. године и то: 

 

- Синиши Илићу, рођеном 09.05.1963. године, трговцу, из Чечине, са Изборне листе    

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све; 

- Саши Митићу, рођеном 25.03.1976. године, машиснком техничару, из Шајиновца,  са Изборне 

листе    АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све и 

- Ивану Стојановићу, рођеном 27.06.1981.године,   електротехничару енергетике, из Орљана,  са 

Изборне листе    АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све. 

 

II  Мандати одборника  почињу да теку даном потврђивања мандата и могу трајати најдуже до 

истека времена на које су изабрани одборници којима је престао мандат.  

 

III Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ и на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

О б р а з л о ж е њ е  

На седници Скупштине општине Дољевац, одржаној 09.05.2022. године, одборницима Горану 

Љубићу, Милошу Вукотићу и Драгану Станојевићу, изабраним са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-Заједно можемо све, Одлуком број 020-133 од 09.05.2022. године престао је одборнички 

мандат, због преузимања функција које су по закону неспојиве са функцијом одборника. 

Општинска изборна комисија општине Дољевац донела је Решење о додели мандата кандидатима 

за одборнике Скупштине општине Дољевац број 013-1-180/2022-02 од 03.06.2022. године и Скупштини 

општине доставила Извештај о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине општине 

Дољевац број 013-1-185/2022-02 од 06.06.2022. године.  

Како је чланом 66. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 

број 14/22) прописано да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог 

одбора Скупштина одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала Верификациони одбор за 

потврђивање мандата,  од 3 члана, a чији састав је одредио председник Скупштине општине, са  три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини општине. Верификациони 

одбор је на основу Извештаја Општинске изборне комисије  утврдио да су подаци из уверења о избору 

сваког одборника истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборне комисије и о томе поднео 

извештај Скупштини у писаном облику.  

О потврђивању мандата одборника, а на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина је 

одлучила јавним гласањем.  

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду у року од 7 дана од од дана доношења одлуке. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
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