
 
На основу  члана 56. Закона о локалним изборима  („Сл. гласник РС”, 129/07, 34/10 

- одлука УС РС, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 12. 
Пословника Скупштине града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08), Скупштина 
града Лознице  на седници одржаној 25. августа  2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

о потврђивању мандата одборника   
Скупштине града Лознице  

 
 

     I   Потврђује се мандат одборницима  Скупштине града Лознице  изабраним на 
изборима  одржаним  21. јуна 2020. године и то: 
 

1. са Изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.” 
 
1) Славици Коловић, рођ. 1987. године, професору разредне наставе из Корените, 
2) Ружици Јеринић, рођ. 1948. године, пензионеру из Трбушнице, 
3) Миломиру Андрићу, рођ. 1956. године, монтеру парних котлова из Лешнице; 
 
2. са Изборне листе: „Др Зоран Николић – Боља Србија” 
 
1) Марији Поповић, рођ. 1986. године, трговачком техничару из Лознице. 
 
 
 II   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III  Одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”. 
 
О б р а з л о ж е њ е  
 

Одборнику Весни Плавшић са изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ.” престао је мандат одборника због постављења на функцију заменика 
секретара Скупштине града Лознице. Градска изборна комисија је у складу са чланом 48. 
став 2. Закона о локалним изборима мандат доделила Славици Коловић, првом следећем 
кандидату на изборној листи коалиције коме није био додељен мандат одборника – 
припаднику исте политичке странке   

 
Одборници Јелени Мирковић са изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ.” престао је мандат одборника услед подношења оставке. Градска изборна 
комисија је у складу са чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима мандат доделила 
Ружици Јеринић, првом следећем кандидату на изборној листи коалиције коме није био 
додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке и издала уверење да је 
изабрана за одборника. 
 

Одборници Данијели Мирковић са изборне листе: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ.” престао је мандат одборника услед подношења оставке. Градска изборна 
комисија је у складу са чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима мандат доделила 
Миломиру Андрићу, првом следећем кандидату на изборној листи коалиције коме није 
био додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке и издала уверење да 
је изабрана за одборника. 
 

Одборнику Дарку Васићу са изборне листе: „Др Зоран Николић – Боља Србија”  
престао је мандат одборника услед подношења оставке. 
Градска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима 
мандат доделила Марији Поповић, првом следећем кандидату на изборној листи коме није 
био додељен мандат одборника и издала уверење да је изабран за одборнике. 

 



 
 
 
На основу напред наведеног, а у складу са чланом 56. Закона о локалним 

изборима Скупштина града је донела Одлуку о потврђивању мандата одборника. 
 

Правна поука: против ове Одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 
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