
            Скупштина општине Велико Градиште, на основу члана 64. и 72. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 14/2022), члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'', бр. 2/2019),  члана 14. Пословника Скупштине  општине Велико Градиште („Службени  

гласник општине Велико Градиште“, бр.25/21-пречишћен текст) и  Извештаја Одбора за административно-

мандатна питања на својој 16. седници одржаној 21.06.2022. године, донела je 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1.  
ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  мандат  одборнику  Скупштине  општине  Велико Градиште,  ЖИВКОВИЋ МИЛОШУ 

из Сиракова,  са  изборне  листе  „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 

Члан 2.  
Мандат  новог  одборника,  Живковић Милоша,  почиње  да  тече  даном потврђивања  мандата  и  траје  до  

истека мандата одборника коме је престао мандат. 

Члан 3.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у"Службеном гласнику општине Велико 

Градиште ".  

Члан 4.  
Против ове одлуке може се изјавити жалба Вишем  суду у  Пожаревцу року од 7 дана од дана доношења 

ове одлуке, а преко Скупштине општине Велико Градиште. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Велико 

Градиште (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 64. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 14/2022) који се аналогно примењује и у случају потврђивања мандата одборника, 

након конститутивне седнице, а којима је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да Скупштина општине одлучује о потврђивању мандата одборника, као и да у гласању поред одборника, 

могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 66. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 72. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 

14/2022) ,утврђено је да, када одборнику престане мандат пре истека времена на који је изабран, изборна комисија 

решењем додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није био додељен мандат одборника у 

року од два дана од дана када је констатовано да је престао мандат. 
Одборник Скупштине општине Велико Градиште, Саша Живковић, са изборне листе „Ивица Дачић-

Социјалистичка партија Србије (СПС)“ дана 08.06.2022.године писмено је поднео оставку у форми оверене изјаве 

на место одборника у Скупштини општине Велико Градиште.  

 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 72. Закона о локалним изборима, донела је решење 

којим је доделила мандат кандидату Живковић Милошу из Сиракова ,са  изборне листе „Ивица Дачић-

Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и издала уверење о избору за одборника Скупштине општине Велико 

Градиште.  

Одбор за административно-мандатна питања, утврдио је сагласност Решења Општинске изборне комисије 

о додели мандата и уверења Општинске изборне комисије о избору Милоша Живковића за одборника Скупштине 

општине Велико Градиште и предложио је Скупштини општине да потврди мандат одборнику Милошу Живковићу 

из Сиракова. 
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