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Изборна комисија града Чачка доставила је Комисији за кадрове и мандатно-

имунитетска питања Скупштине града Чачка акта о додели мандата Милану Јевтовићу, 

новом одборнику Скупштине града Чачка, уместо одборника Ђорђа Пејака. 

 

          Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 16. марта 

2023. године, увидом у акта Изборне комисије града Чачка, утврдила је:                                                                                                                                                   

- да је мандат новом одборнику додељен у складу са чланом 72. и 73. Закона о 

локалним изборима; 

- да је Уверење новом одборнику издато од овлашћеног органа, то јест Изборне 

комисије града Чачка; 

- да је Уверење о избору за одборника Скупштине града Чачка у сагласности са 

подацима из Решења о додели мандата. 

 

 На основу члана 10. став 2. Пословника о раду Скупштине града Чачка («Сл. лист 

града Чачка» број 21/22 – пречишћен текст) Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања предлаже Скупштини града Чачка да, на основу чл. 72. и 73. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“ број 14/2022), члана 54. Статута града Чачка («Сл. лист града 

Чачка» број 6/2019) и члана 11. Пословника о раду Скупштине града Чачка («Сл. лист града 

Чачка» број 21/22 – пречишћен текст), донесе 
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О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКA 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I 

 

Потврђује се мандат одборника Милану Јевтовићу, пољопривреднику из Чачка, 

одборнику Скупштине града Чачка, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ , коме је мандат 

одборника додељен Решењем Изборне комисије града Чачка, број 013-2/2023-IV-7 од 27. 

фебруара 2023. године. 

 

II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“ и на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23. фебруара 2023. године, донела је 

Решење којим је констатовано да је Ђорђу Пејаку из Чачка, изабраном за одборника 

Скупштине града Чачка са изборне листе листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, престао мандат пре 

истека времена на који је изабран, због избора за члана Градског већа града Чачка. 

            На основу члана 73. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 

14/2022), Изборна комисија града Чачка је, на седници одржаној 27. фебруара 2023. године, 

мандат одборника који припада Изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, доделила првом 

следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника, припаднику 

исте политичке странке и то Милану Јевтовићу, пољопривреднику из Чачка. 

            Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, у складу са чланом 10. став 

2. Пословника о раду Скупштине града Чачка којим је прописано да после конституисања 

Скупштине, врши послове Верификационог одбора, на седници одржаној 16. марта 2023. 

године, на основу Решења Изборне комисије града Чачка број: 013-2/2023-IV-7 од 27. 

фебруара 2023. године о додели Милану Јевтовићу мандата одборника Скупштине града 

Чачка, утврдила да је Уверење о избору за одборника Скупштине града Чачка у сагласности 

са подацима из Решења Изборне комисије и да Скупштина може да потврди Милану 

Јевтовићу мандат одборника Скупштине града Чачка, па је утврдила Предлог одлуке о 

потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка.  
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Y crna4y ca rrJrauoM 72.3at<olola o JroxrurHr{na us6opuura Ma}IAar HoBor o46opnura uoqume

Aa Teqe o.{ AaHa KaAa rvry je crynmmHa noTBpAr{Jra MaH,uaT. ManAar HoBor o46opnurca Moxe

rpajarw uaj4yxe Ao rrcreKa BpeMeHa na roje je Nsa6pau og6opuur xorlre je rpecrao MaHAar.

Iloyra o rpaBHoM cpe,{crBy: Ilpo'rur oBe oAnyKe, rIoAHocI4JIaII rpornarueHe us6opue

Jrlrcre noja je ocnojura MaHAare, o46opHrar r.r KaHAr4Aar aa og6opHrara Ha ras6opuoj .III{crrI ca xoje
je usa6pan Hosra oA6opHr,rK Mory, [peKo Cryururuue fpaAa r{aura, noAuerlr Na-n6y Burueur cy4y

y rlauxy y poKy oA ce.qaM,qaua oA Aalra Aouorrerra O4nyre.
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