
 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 013-6/21 

Датум: ______ 2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

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

129/07,34/10-УС,54/11 и 68/20) и члана 60. став 1. тачка 72. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној  

_______.године, у _______ часова, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

 

 

I У Изборну комисију града Ужица, именују се: 

 

1. Милка Протић, дипломирани правник, за председника, Српска напредна странка 

- Мирослав Радивојчевић, дипломирани правник, за заменика председника, 

Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија, 

2. Владан Цупарић, за члана, Српска напредна странка 

- Слободан Давидовић, ,за заменика члана, Српска напредна странка 

3. Милош Миливојевић,за члана, Српска напредна странка 

- Ана Милановић, за заменика члана, Српска напредна странка 

4. Дејан Гвозденовић,за члана, Српска напредна странка 

- Милица Секулић, за заменика члана, Српска напредна странка 

5. Данка Антонијевић,за члана, Српска напредна странка 

- Марко Старовла, за заменика члана, Српска напредна странка 

6. Јелена Суботић, за члана, Српска напредна странка 

- Десимир Ђенић, за заменика члана, Српска напредна странка 

7. Данијела Петронијевић, за члана, Српска напредна странка 

- Горица Тановић, за заменика члана, Српска напредна странка 

8. Жарко Рајков, за члана, Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија; 

- Мирољуб Ристић, за заменика члана, Социјалистичка партија Србије – 

Јединствена Србија 

9.  Душан Гаврић, за члана, Здрава Србија 

- Тања Пантелић, за заменика члана, Здрава Србија 

10. Драгица Милић, за члана, Српска странка Заветници  

- Драгана Цвијовић, за заменика члана, Српска странка Заветници 

11. Јелка Цицварић, за члана, Социјалдемократска партија Србије, 

- Иван Ђурђевић, за заменика члана, Социјалдемократска партија Србије; 
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12. Јелена Радовић, за члана, Партија уједињених пензионера Србије, 

- Биљана Остојић, за заменика члана, Партија уједињених пензионера Србије; 

13. Сара Божић, за члана, Покрет Позитивно Ужице, 

- Весна Ђурић, за заменика члана, Покрет Позитивно Ужице; 

14. Катарина Недић, за члана, Ужичка одбрамбена лига, 

- Владимир Вуковић, за заменика члана, Ужичка одбрамбена лига. 

За секретара Изборне комисије града Ужица именује се 

Слађана Станић, мастер правник, 

За заменика секретара Изборне комисије града Ужица именује се 

Милан Станимировић, дипломирани правник.  

 

II Мандат Изборне комисије траје 4 (четири) године. 

 

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

Ужица''.  

 

IV Даном ступања на снагу овог решења разрешавају се функције у Изборној комисији 

града Ужица лица именована Решењем  о именовању Изборне комисије града Ужица 

(''Службени гласник РС'' број 29/18, 22/19 и 21/20):  

- Милка Протић, председник Изборне комисије, 

- Смиљка Недељковић, заменик председника Изборне комисије 

- Драгољуб Стојадиновић, члан,  

- Дејан Гвозденовић,  заменик члана,  

- Ђорђе Керић, члан, 

- Мирослав Радивојчевић, заменик члана, 

- Бојан Брковић, члан, 

- Тања Папић, заменик члана, 

- Иван Ђурђевић, члан, 

- Јелкa Цицварић, заменик члана, 

- Душица Пенезић, члан, 

- Владимир Вуковић, заменик члана, 

- Милојко Милићевић, члан, 

- Душан Гаврић, заменик члана, 

- Драгомирка Босиљчић, члан, 

- Инес Терзић, заменик члана, 

- Сара Божић, члан, 

- Катарина Николић, заменик члана, 

- Јела Јанковић, члан, 

- Зоран Кнежевић, заменик члана, 

- Гордана Урошевић, секретар  

- Слађана Митровић, заменик секретара 

 

Образложење 

Чланом 12. Закона о локалним изборима је прописано да чланови органа за 

спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, 

као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. 

Чланом 13. Закона је прописано да у решењу о именовању председника и чланова 

органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити 
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наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције 

на чији предлог је именован. 

Чланом 14. Закона, прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине 

председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне 

самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе. 

Такође, чланом 14. Закона 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. 

Чланом 60. став 1. тачка 72. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

4/19) прописано је да Скупштина града именује изборну комисију града Ужица. 

Све одборничке групе Скупштине града Ужица су доставиле своје предлоге за 

чланове и заменика чланова, а увидом у службену евиденцију утврђено је да сви 

предложени кандидати имају пребивалиште на територији града Ужица, као и да имају 

бирачко право. 

Службеном провером утврђено је да нема сродства између предложених кандидата 

у складу са чланом  30. Закона о избору народних посланика. 

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

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Бранислав Митровић 

 _____________________________ 

 

  
 


