
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 020-12/21 

Датум:__________ 2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

На основу члана 161. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 

4/19) и члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 44/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______ 

2021.године, доноси 

РЕШЕЊЕ  

о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месне 

заједнице 

 

I Именује се Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице (у 

даљем тексту: Изборна Комисија), у саставу: 

 

Председник Изборне комисије 

Наташа Вукашиновић,  дипломирани правник, Српска напредна странка, 

 

 Заменик председника Изборне комисије  

      Јелена Суботић, дипломирани правник, Српска напредна странка 

Чланови: 

 

1. Душко Љујић, Српска напредна странка, члан 

- Драгана Јечменица, Српска напредна странка, заменик члана, 

2. Наташа Миловић - Стефановић, Српска напредна странка, члан 

- Весна Мирковић, Српска напредна странка, заменик члана, 

3. Милић Вукић, Социјалистичка партија Србије, члан 

- Душко Меденица, Социјалистичка партија Србије, заменик члана, 

4. Сања Лазић, Здрава Србија, члан 

- Надица Крсмановић , Социјалдемократска партија Србије, заменик члана, 

5. Милош Вуковић, Покрет Позитивно Ужице, члан 

- Катарина Недић, Ужичка одбрамбена лига, заменик члана, 

6. Миодраг Старчевић, Српска странка Заветници, члан 

Владан Чумић, Партија уједињених пензионера Србије, заменик члана, 

II  За секретара Изборне комисије именује се Милан Станимировић, дипломирани 

правник а за заменика секретара Изборне комисије именује се Слађана Станић, мастер 

правник.  
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III  Мандат Изборне комисије је четири године. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града 

Ужица. 

 

V Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о именовању Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/20) 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Бранислав Митровић  

 

Образложење  

Чланом 161. став 1. Статута града Ужица прописано је да Изборну комисију за 

спровођење избора за чланове Савета месне заједнице чине председник и шест чланова 

које именује Скупштина града.  

Ставом 2. истог члана прописано је да Изборна комисија има секретара кога 

именује Скупштина града и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Ставом 3. прописано је да се председник, чланови Изборне комисије и секретар, 

именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани, као и да 

председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике. 

Ставом 5. истог члана прописано је да се за председника, заменика председника, 

секретара и заменика секретара Изборне комисије именују се лица која имају стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у 

струци. 

Ставом 7. истог члана прописано је да чланови Изборне комисије и њихови 

заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на 

територији Града, док је ставом 8. прописано да се задаци и овлашћења Изборне комисије, 

као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине града којом се 

уређују месне заједнице. 

 Чланом 25. Одлуке о месним заједницама на територији града Ужица прописано је 

да Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина града, на 

предлог Одборничких група у Скупштини града. Другим ставом је дефинисано да ниједна 

одборничка група не може имати више од половине чланова Изборне комисије. 

Службеном провером утврђено је да нема сродства између предложених кандидата 

у складу са Статутом града и Одлуком о месним заједницама на територији града Ужица. 

 Председника, чланове и њихове заменике су предложиле одборничке групе и сви 

предложени кандидати испуњавају услове прописане Статутом и Одлуком, а Градско веће 

је на седници одржаној 13.12.2021.године, утврдило Предлог решења којим се поред 

председника, чланова и њихових заменика, предлаже именовање и секретара и његовог 

заменика, па предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 


