
 
 На основу члана 48. ст. 1. и члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, 
бр. 129/07 и 54/11), чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 
129/07 и 47/18) и члана 12. Пословника Скупштине града Лознице („Сл. лист града  
Лознице”, бр. 16/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној 24. априла 2019. 
године, донела  
 

О Д Л У К У  
О потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице 

 
 

I Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Лознице Душку Дивнићу, 
електротехничару, рођ. 1984. год. из Лознице, изабраном на изборима одржаним 24. априла 
2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 
 
 II Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
града Лознице”. 
  
 III Одлуку објавити у ,,Службеном листу града Лознице”. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком Скупштине града Лознице број 06-11/19-30-1 од 5.4.2019. године утврђено је 
да је мандат одборника Звонимира Ђурђевића са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао пре истека времена на које је изабран.  
 Именовани одборник преминуо је дана 14.3.2019. године. 
 Први следећи кандидат на изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ,  коме није био додељен мандат одборника Звездан Тадић професор разредне 
наставе, из Чокешине je дана 12.4.2019. године дао Градској изборној комисији Лознице 
изјаву да не прихвата мандат одборника. 
 Градска изборна комисија Лознице је у складу са чланом 48. ст. 2. Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), и чланом 12. ст. 1. Пословника Скупштине 
града Лознице (,,Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08), одборнички мандат доделила Душку 
Дивнићу, првом следећем кандидату коме није био додељен мандат одборника са изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и издала уверење да је изабран за 
одборника. 
 На основу напред наведеног а у складу са чланом 56. ст. 6. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС”, бр.129/07 и 54/11), и члана 12. ст. 2. Пословника Скупштине 
града Лознице („Сл. лист града  Лознице”, бр. 16/08) Скупштина града Лознице 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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