
На  осноВу  члана  12., 13. и  14. Закона  о  локалним  изборима  ( Службени  гласник  
Реnублике  Србије  бр. 129/07, 34/1О-Одлука  ус, 54/11, 12/20, 16/2020 - аутентично  
тумачење  и  68/2020 ), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ІУ  седници  од  15. октобра  2020, 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  И  ЗАМЕНИКА  ЧЛАНА  ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  

І  

У  Градскуизборну  комисију  именује  се: 

- зачлана: 

ГОРАН  МИТРОВИЋ  
АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  НАШУ  ДЕЦУ. 

- за  заменика  члана: 

филип  кОчиш  
АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  НАШУ  ДЕЦУ. 
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Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новот  Сада . 

Обра  зложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  именовању  заменика  члана  Градске  изборне  
комисије  садржан  је  у  члану  12., 13. и  14. 3акона  о  локалним  изборима  ( Службени  гласник  
Републике  Србије  бр. 129/07, 34/10-Одлука  УС, 54/11 и  12/20), којимаје , између  осталог, 
прописано  да  изборну  комисију  у  сталном  саставу  чине  председник  и  најмање  шест  чланова  
које  именује  скупштина  јединице  локалне  самоуправе , на  предлог  одборничких  група  у  
скулштинијединице  локалне  самоуправе  сразмерно  броју  одборника , да  ниједан  плитичка  
странка  или  станачка  коалиција  не  може  имати  випіе  од  половине  чланова  изборне  
комисије  у  сталном  саставу, да  у  решењу  о  именовању  председника  и  чланова, поред  
личног  имена  председника , односно  члана, мора  бити  наведена  његова  политичка  
припадност  или  назив  странке, односно  страначке  коалиције  на  чији  предлогје  именован  
или  разрешен  и  да  чланови  органа  за  спровођење  избора  и  њихови  заменици  морају  имати  
изборно  право, као  и  пребивалиште  на  територији  једигіице  локалне  самоуправе . 

Одборничка  група  АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  ЗА  НАШУ  ДЕЦУ. образована  је  у  Скупштини  Града  Новог  Сада  дана  2 1. августа  2020. године  и  у  саставу  има  48 одборника  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 



ЕДНИЦА  

МЅс , - лена  Маринковић  Радомировић  
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Одборничка  група  АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  НАШУ  ДЕЦУ. лредложилаје  да  
се  у  Градску  изборну  комисију  именује  за  члана, Горан  Митровић  и  за  заменика  члана, 
Фијјип  Кочипі  и  даје  политичка  припадност  наведених  лица .АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  
НАШУ  ДЕЦУ. 

Провером  у  Градској  управи  за  отіште  послове  Града  Новог  Сада, утврђено  је  да  
лица  која  се  именује  у  Градску  изборну  комисију  у  сталном  саставу  има  изборно  право, као  
и  пребивалипјте  на  територији  Града  Нопог  Сада. 

Имајући  у  виду  да  су  на  предлог  Одборничке  групе  АЛЕКСЛНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  
НАШУ  ДЕЦУ. у  Градску  изборну  комисију  именовани  председник  и  седам  чланова  и  
њихови  заменици , да  Градска  изборна  комисија, на  основу  решења  Скупштине  Града  Новог  
Сада  има  председника  и  17 чланова  и  њихових  заменика, Несумњивоје  да  сразмерно  броју  
одборника  Одборничке  групе  АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ  - ЗА  НАШУ  ДРЦУ. у  Скупштини  
Града  Новог  Сада, ова  одборничка  група  има  право  на  именовање  члана  и  заменика  члана  
Градске  изборне  комисије, као  и  да  наведена  одборничка  група  нема  више  од  лоловине  
именованих  чланова  у  Градској  изборној  комисији . 

Сходно  наведеном , одлучено  је  као  у  диспозитиву  овог  репіења. 

упуТсТВо  о  прАВном  СРЕДСТВУ: 

Против  овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Управном  суду  у  року  од  24 часа  од  
доношења  решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 020-24812020-ј  
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  
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