
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 013-2/18-1 

Датум: ____ 2019.године 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 

129/07,34/10-УС и 54/11) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној  _____ 2019.године, у 

___,___часова, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА

I Тачка 1, алинеје 11 и 12. Решења о именовању Изборне комисије града Ужица I број 013

2/18 од 27.06. 2018.године (''Службени лист града Ужица'' број 29/18) мењају се и гласе:

 

'' За секретара Изборне комисије града Ужица именује се

Гордана Урошевић, дипломирани правник,

За заменика секретара Изборне комисије града Ужица именује се

Слађана Митровић, мастер

 

II Мандат именованих лица траје до истека мандата Изборне комисије

 

III Даном ступања на снагу овог решења престаје мандат Петру Вујадиновићу, секретару 

Изборне комисије.  

 

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у 

Ужица''. 

Чланом 14. Закона о локалним изборима прописано је да изборна комисија има 

секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у 

раду комисије без права одлучивања.

Истим чланом је прописано да председник, чланови и секретар Изборне комисије 

имају своје заменике, као и да председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Изборне комисије морају бити дипломирани правници.

Поука о правном леку: 

Управног суда у Београду, у року од 24,00 часа од доношења.

 

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 

УС и 54/11) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

града Ужица, на седници одржаној  _____ 2019.године, у 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА

 

 

Тачка 1, алинеје 11 и 12. Решења о именовању Изборне комисије града Ужица I број 013

018.године (''Службени лист града Ужица'' број 29/18) мењају се и гласе:

'' За секретара Изборне комисије града Ужица именује се: 

Гордана Урошевић, дипломирани правник, 

За заменика секретара Изборне комисије града Ужица именује се 

Слађана Митровић, мастер правник.''  

Мандат именованих лица траје до истека мандата Изборне комисије

Даном ступања на снагу овог решења престаје мандат Петру Вујадиновићу, секретару 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града 

Образложење 

Чланом 14. Закона о локалним изборима прописано је да изборна комисија има 

секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у 

раду комисије без права одлучивања. 

рописано да председник, чланови и секретар Изборне комисије 

имају своје заменике, као и да председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Изборне комисије морају бити дипломирани правници. 

Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути управни спор код 

у року од 24,00 часа од доношења. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 

УС и 54/11) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

града Ужица, на седници одржаној  _____ 2019.године, у 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

Тачка 1, алинеје 11 и 12. Решења о именовању Изборне комисије града Ужица I број 013-

018.године (''Службени лист града Ужица'' број 29/18) мењају се и гласе: 

Мандат именованих лица траје до истека мандата Изборне комисије. 

Даном ступања на снагу овог решења престаје мандат Петру Вујадиновићу, секретару 

''Службеном листу града 

Чланом 14. Закона о локалним изборима прописано је да изборна комисија има 

секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у 

рописано да председник, чланови и секретар Изборне комисије 

имају своје заменике, као и да председник, заменик председника, секретар и заменик 

ренути управни спор код 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 


