
На основу  члана 56. Закона о локалним изборима  („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 
54/11), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и 
члана 12. Пословника Скупштине града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 16/08), 
Скупштина града Лознице  на седници одржаној 7. септембра 2016. 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  24. априла 2016. године и то: 
 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 
 

Драгица Савичић, 1983. год., наставница историје, из Лознице. 
 

2. ГРУПА ГРАЂАНА ДР ЗОРАН НИКОЛИЋ 
 

  Зоран Весић, 1968. год., предузетник, из Л.Шора. 
 

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  
 

Мандат одборника Миодрага Васиљевића са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
— СРБИЈА ПОБЕЂУJE престао је пре истека времена на које је изабран због именовања 
на функцију в.д. директора јавног предузећа чији је оснивач Скупштина града Лознице. 

Мандат одборника Олгице Самоиловић са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА ДР 
ЗОРАН НИКОЛИЋ престао је пре истека времена на које је изабрана подношењем 
оставке. 

У складу са чланом 48. Закона о локалним изборима Градска изборна комисија 
Лознице доделила је мандат: 

1. Драгици Савичић, рођ. 1983. године, наставници историје из Лознице, са изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ — СРБИЈА ПОБЕЂУJE и 

2. Зорану Весићу, рођеном 1968. године, предузетнику из Л. Шора са изборне 
листе ГРУПА ГРАЂАНА ДР ЗОРАН НИКОЛИЋ 
 

и издала уверење да су изабрани 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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