
 

На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2. и 3.  Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 4/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) и члана 133. Пословника Скупштине града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 

16/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној 29. децембра 2020. године, донела 

је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице 

 

 

 

I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Лознице Жељку Марјановићу, 

дипломираном официру полиције из Тршића, изабраном на изборима за одборнике у 

Скупштину града Лознице, одражаним 21. јуна 2020. године, престао мандат подношењем 

оставке пре истека времена на које је изабран. 

 

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

листу града Лознице“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одборник Жељко Марјановић са изборне листе: „Александар Вучић – за нашу 

децу.” дана 29. децембра 2020. године поднео је на седници Скупштине града усмену 

оставку. 

 

 У складу са чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 

129/07, 4/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 6/20) Скупштина 

града Лознице је после подношења усмене оставке одборника, без одлагања, на истој 

седници утврдила да је одборнику престао манадат. 

 

 Правна поука: Против ове Одлуке може се изјавити  жалба  Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-37/20-8-10/1 

Датум: 29. децембар 2020. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Милена Манојловић Кнежевић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

На основу члана 46. ст. 1. тачка 1., ст. 2. и 3.  Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 4/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 

68/20) и члана 133. Пословника Скупштине града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 

16/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној 29. децембра 2020. године, донела 

је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице 

 

 

 

I Утврђује се да је одборнику Скупштине града Лознице Александри Милић, 

дипломираном правнику из Лознице, изабраној на изборима за одборнике у Скупштину 

града Лознице, одражаним 21. јуна 2020. године, престао мандат подношењем оставке пре 

истека времена на које је изабрана. 

 

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

листу града Лознице“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одборник Александра Милић са изборне листе: „Александар Вучић – за нашу 

децу.” дана 29. децембра 2020. године поднела је на седници Скупштине града усмену 

оставку. 

 

 У складу са чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 

129/07, 4/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 6/20) Скупштина 

града Лознице је после подношења усмене оставке одборника, без одлагања, на истој 

седници утврдила да је одборнику престао манадат. 

 

 Правна поука: Против ове Одлуке може се изјавити  жалба  Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

Број: 06-37/20-8-10/2 

Датум: 29. децембар 2020. године 

Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

Милена Манојловић Кнежевић 

 


