На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник
, број 14/22), Скупштина Града Новог Сада на хху седници, одржаној 10.
фебруара 2022, године, донелаје
Рс

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОБАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА У СТАЛНОМ
САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Градској изборној комисији Града Новог
Сада у сталном саставу:
1)ЖАРКО МИЋИН, председник,
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ, заменик председника,
-

2) РАДОСЛАВ ЈАНКОВИЋ, члан,
МИЛОШ МАНдИЋ, заменик члана,
-

З)ИВАНА ЦУЦИЋ, члан,
ТАЊА МАРКОШ, заменик члана,
-

4) БОЈАН СТОЈАНОВИЋ члан,
-ДРАГАНА МОЛДОБАНОВИЋ, заменик члана,
5) МИРКО ПОПОВИЋ, члан,
СЛАЂАНА МИШЧЕВИЋ заменик члана,

-

6) МИЛОВАН ШИЈАКОВ, члан,
ДРАГАНА ЦРНОБАРАЦ, заменик члана,

-

7) СИНИША ЛУБИЧИЋ, члан,
СЛАВИЦА ЛАЗИЋ, заменик члана,

-

8) ЗОРАН ПРОШИЋ, члан,
СНЕЖАНА НЕШОВИЋ, заменик члана,
9) ГОРАН МИТРОВИЋ, члан,
ФИЛИП Коtјиш, заменик члана,
-

10)ЗБЕЗДАН ЖИВАНОВ, члан,
ДАНИЈЕЛ МАЛЕТИЋ, заменик члана,
-

11)ДРАГАН ЈБУБИНКОВИЋ члан,
МиРко МАРИЋ, заменик члана,

-

12) ДАНИЛО ДУРУТОВИЋ, члан,
НЕНАД ЗЕЧЕВИЋ, заменик члана,

-

!З ) ЕДИТ КОЧАР ЂАЛАИ, члан,
АНИКО ХОРВАТ, заменик члана,

-

!4) БРАНИСЛАВ АНТИЋ, члан,
СЛАВИЦА КУРТИНОВИЋ, заменик члана,

-

15) ВИТОМИР ВАСИЋ, члан,
ЈЕЛЕНА МАНДАРИЋ, заменик члана,

-

16)ЛУКА ЛАБУС, члан,
ЛАЗАР РАДОВАНОВИЋ, заменик члана,

-

17) СТАНОЈЕ ЦИЦАК, члан,
ВУК СУБОТИЋ, заменик члана,

-

18) САЊА ЦВЕТКОВИЋ, члан,
МИЛАН ЧАБАРКАПА, заменик члана,

-

19) МАРКО РАДИН, секретар,
АНА ЛЕКИЂ, заменик секретара.

-

2. У Градску изборну комисију Града Новог Сада у сталном саставу
именују се:
ј ) за председника ЗОРАН ПРОШИЋ, дипл. правник
-

за заменика председника МИЛОВАН ШИЈАКОВ, дипл. правник,

2) за члана ИВАНА ЦУЦИЋ,
-

за заменика члана СИНИLПА ЊУБИЧИЋ,

З) за члана БОЈАН СТОЈАНОВИЋ,
за заменика члана СНЕЖАНА НЕLНОВИЂ,
4) за члана ДРАГАНА МОЛдОВАНОВИЋ,
-

за заменика члана МИРКО ПОПОВИЋ,

5) за члана ГОРАН МИТРОВИЋ,
-

за заменика члана СЛАЂАНА МИШЧЕВИЋ,

б) за члана ЗБЕЗдАН ЖИБАНОВ,
-

за заменика члана ДРАГАН .ТbУБИНКОВИЋ,

7) за члана ДАНИЈЕЛ МАЛЕТИЋ,
-

за заменика члана МИРКО МАРИЋ,

8) за члана БРАНИСЛАБ АНТИЋ,
-

за заменика члана СЛАВИЦА КУРТИНОВИЋ,

9) за члана ВИТОМИР ВАСИЋ,
-

за заменика члана САЊА ЦВЕТКОВИЋ,

10)за члана ЛУКА ЛАБУС,
за заменика члана ДАНИЛО ДУРУТОВИЋ,
11)за члана БУК СУБОТИЋ,
-

за заменика члана ЕДИТ КОЧАР- ЂАЛАИ,

12)за секретара МАРКО РАДИН, диnл. правник мастер,
-

-

за заменика секретара АЛЕКСАНДАР ТКАЛЕЦ, дипл. нравник.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавлује се на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
О бр а з л о же ње
Правни основ за доношење одлуке садржанје у члану 18. став 2. Закона
о локалним изборима (,,Слу)кбени гласник РС , бр. 14/22) (у дањем тексту: Закон),
којим је утврђено да nредседника, чланове, заменика председника и заменике
чланова изборне комисије именује скупштинајединице локалне самоуправе.
Чланом 96. Закона прописаноје да скупштина образује изборну комисију
у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон
је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је
објавњен у ,,Службеном гласнику Републике
Чланом 1 1. став ! Закона прописано је да орган за спровођење локалних
избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и
њихови заменици.
С обзиром на то да у Граду Новом Саду на дан ступања на снагу Закона
има 33 ј 834 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Градску изборну
комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, десет чланова,
заменик председника и десет заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика
председника изборне комисије може да буде именовано само oiі o лице које има
високо образовање у области правних наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне
комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно
њиховој заступлености у укупном броју одборника који припадају одборничким
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталiiом саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Градску изборну
комисију припада следећим одборничким групама:
Одборничкој групи ,АЛЕКСАНДАР БУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, са 47
одборника,
Одборничкој групи ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија
са десет одборника,
Одборничкој групи ,,Војвођански фронт
Лига социјалдемократа
са три одборника,
Одборничкој групи ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЛЕВИНF СРБИЈЕ, са три
одборника,
Одборничкој групи Уајdаѕ gі Magyar Ѕzбvеtѕ g Рѕztог Іѕtv п Савез
војвођанских Мађара - Иштван Пастор, са три одборника,
Одборничкој групи др БОЈИСЛАВ ШЕШЕЛ - СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА, са три одборника,
Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА НОБИ САД
РУСКА СТРАНКА, са три одборника,
Одборничкој rpynu ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ, са три одборника,
Одборничкој групи ,,ЗА НАШ НОВИ САд - ИСТІјНА . са три
одборника.
-

-

С обзиром на то да Одборкичка група ,,АЛЕКСАНДАР БУЧИЋ ЗА
НАШУ дЕЦУ. има 47 одборника, односно внаіе од половине од укупног броја
одборника Скупнітине Града Новог Сада, она има право да предложи председника,
заменика председника, чстири члана и четири замејіика члана Градске изборне
комисије, у складу са чланом 20. став З. Закона.
-

У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без
права одлучивања су секрстар изборне комисије и заменик секретара изборне
комисије, које именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за
секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине,
заменик секретара скупштине, начелник опnітинске, односно градске управе,
заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда

запослених у општинској, оДНосно градској управи које има Високо образовање у
области правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка група ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЗА
НАШУ ДЕЦУ. је у Градску изборну комисију предложила:
l) за председника ЗОРАНА ПРОШИЋА, дипл. правника,
-

за заменика председника МИЛОВАНА ШИЈАКОВА, ДИПЛ! правника,

2) за члана ИБАНУ ЦУЦИЋ,
-

за заменика члана СИНИШУ ЈБУБИЧИЋА,

3) за члана БОЈАНА СТОЈАНОВИЋА,
-

за заменика члана СНЕЖАНУ НЕШОВИЋ,

4) за члана ДРАГАНУ МОЛДОВАНОВИЋ,
-

за заменика члана МИРКА ПОПОВИЋА,

5) за члана ГОРАНА МИТРОВИЋА и
-

за заменнка члаІ{а СЛАЂАНУ МИШЧЕВИЋ.

Одборничка група ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) је у Градску изборну комисију предложила:
б) за члана ЗВЕЗдАНА ЖИВАНОВА,
-

за заменика члана дРАГАНА ЛУБИНКОВИЋА,

7) за члана ДАНИЈЕЛА МАЛЕТИЋА и
-

за заменика члана МИРКА МАРИЂА.

Одборничка група ,,Бојвођански фронт
Војводинеје у Градску изборну комисију предложила:

Лига социјалдемократа

8) за члана БРАНИСЛАВА АНТИЋА и
-

за заменика члана СЛАВИЦУ КУРТИНОВИЋ.

Одборничка група др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЛ
СТРАНКАје у Градску изборну комисију предложила:

СРПСКА РАДИКАЛНА

9) за члана ВИТОМИРА ВАСИЋА, а
Одборничка група ,,ЗА НАШ НОВИ САД
изборну комнснју предложила:
-

за заменика члана САЊУ ЦВЕТКОВИЋ.

-

ИСТИНА је у Градску

Одборничка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ је у Градску изборну комисију предложила:

-

МИлОш

10) за члана ЛУКУ ЛАБУСА, а
Одборничка група ПОКРЕТ ОБНОВЕ KPAJbEBHHE СРБИЈЕ је у
Градску изборну комисију предложила:
-

за заменика члана ДАНИЛА ДУРУТОВИЋА.

Одборничка група АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ ПОБЕДА ЗА НОВИ САД
РУСКА CTPAHkA,je y Градску изборну комисију предложила:
-

1 1) за члана ВУКА СУБОТИЋА, а
Одборничка група Vајdаѕ gі Magyar Ѕzбvеtѕ g Рѕztог Јѕtv п Савез
војвођанских Мађара Иштван Пастор,је у Градску изборну комисију предложила:
-

-

-

-

за заменика члана ЕДИТ КОЧАРЂАЛАИ.

Председница Скупштине Града Новог Сада је за секретара Градске
изборне комисије предложила МАРКА РАДИНА, секретара Скупштине Града, а за
заменика секретара АЛЕКСАНДРА ТКАЛЕЦА, заменик секретара Скупштине
Града.
У складу са чланом 15. Закона, наведена лица имају изборно право и
пребивалиште на територији Града Новог Сада.
Чланом 18. став З. Закона прописаноје да се одлука о именовању чланова
и заменика чланова изборне комисије 06јавлује на веб-презентацији Републичке
изборне комисије.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове
одлуке сваки подносилац
изборне листе којаје освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине Града Новог
Сада може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објавливања ове
одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИН
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ СА
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НОВИ САД

