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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 4/2022   број  06-51 /2022-03 од 11.02.2022. године 

1. Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Љубовија; 

2. Одлука о разрешењу и именовању Општинске  изборне комисије општине Љубовија 

у сталном саставу; 
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На основу члана 72 став3. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 14/22), члана 31. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број:129/07, 83/14-др.закон, 101/16, 47/18-др. Закон, 111/21-др.закон), 167 и 174. 

Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, 

бр.6/08), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана11.02.2022. године, 

донела je 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

I 

Потврђује се мандат одборнику  у Скупштини општине Љубовија и то: 

- Лазић Бранки из Црнче-Љубовија, кандидату са изборне листe 

Александар Вучић- За нашу децу. 

. 

 

 

II 

Мандат одборнику из члана I ове Одлуке  почиње тећи даном потврђивања 

мандата и траје до истека мандата Скупштине општине Љубовија конституисане 

17.08.2020.године, а након одржаних локалних избора 21.06.2020. године. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

IV 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од седам дана  

од дана доношења. 

Достављено: именованој  и рачуноводству.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

Број: 06- 50/2022 - 03                                                                        

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                                                                                                         Горан Јосиповић с.р. 



На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07...47/18 и члана111/21-др.закон), члана 40. 

Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/19) и члана 

121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Сл.лист општине Љубовија“ број 

6/08), Скупштина општине Љубовија, на  седници  одржаној данa 11. 02.2022. године, 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ЉУБОВИЈА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 

 
I    Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Љубовија 

у сталном саставу: 

1.Владимир Петровић, дипл. правник из Лоњина, Љубовија - председник  

Комисије;  

- Љубиша Живковића, дипл. правник из Љубовије, - заменик председника 

Комисије,   

2. Марко Ђукић из Г.Љубовиђе, Љубовија, - члан Комисије, 

- Стефан Ђукановић, из Љубовије, - заменик члана Комисије,  

3.  Андрији Аврамовић из Дрлача, Љубовија, - члан Комисије,  

-    Милован Тадић из Савковића, Љубовија- заменик члана Комисије,  

4.  Дарко Ђуричић, из Рујевца, Љубовија, - члан Комисије,             

-   Стеван Миловановић из Љубовије, - заменик члана Комисије,  

5.  Зора Лукић из Узовнице, Љубовија, - члан Комисије;  

-    Бошко Пантић, из Љубовије, - заменик члана Комисије;  

6. Мирјана Арсеновић, из Д.Љубовиђе, Љубовја - члан Комисије;  

- Јасминка Станојевић из Љубовије, - заменик члана Комисије;  

7.  Мићо Бабић, из Узовнице, Љубовија, - члан Комисије;  

-    Биљана Севић, из Љубовије, - заменик члана Комисије;  

8. Данијела Јосиповић, из Љубовије, – члан Комисије;    

-  Ненад Лазић из Д. Љубовиђе, Љубовија,- заменик члана Комисије;  

9. Софија  Продановић,из Врхпоља, Љубовија, - члан Комисије; 

-  Дијана Јовановић, Љубовија, - заменик члана Комисије;  

 

Мирослав Ненадовић. дипл. правник из Љубовије. секретар Комисије и  Милица 

Живановић, дипл. правник из Љубовије, заменик секретара Комисје; 

 

II У Општинску изборну комисију општине ЉУБОВИЈА у сталном саставу 

именују се: 

1. Владимир Петровић, дипл. правник, Лоњин, Љубовија - председник,     

- Милица Живановић, дипл. правник, Љубовија - заменик председника,   

2. Марко Ђукић, Г.Љубовиђа, Љубовија - члан,  

- Стеван Миловановић, Љубовија - заменик члана,  

3. Стефан Ђукановић, Љубовија - члан Комисије,  

-   Младен Радивојевић, Љубовија- заменик члана,   

4. Мићо Бабић, Узовница, Љубовија, - члан,  

-   Бошко Пантић, Љубовија - заменик члана,  

5. Мирјана Арсеновић, Д.Љубовиђа, Љубовија - члан,  

- Јасминка Станојевић, Љубовија, - заменик члана,  



6. Данијела Јосиповић, Љубовија – члан ,  

- Софија  Продановић, Врхпоље, Љубовија, - заменик члана , 

7. Марија Реновчевић, Љубовија - члан,  

-  Биљана Севић, Љубовија, - заменик члана .  

8. За секретара Општинске изборне комисије општине Љубовија именује се 

Мирослав Ненадовић, дипл.правник из Љубовије, а за заменика секретара  

Милорад Јовановић,  дипл. правник из Љубовије.  

 III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије и у  „Сл. листу општине Љубовија“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о 

локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, 

чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

Разлози за доношење одлуке 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује 

изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања 

на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 08. фебруара 2022. године, 

односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 Чланом 11. Став   1.Закона о локалним изборима 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 општини Љубовија на дан ступања на снагу Закона има 

мање од 50.000 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну 

комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, шест чланова, 

заменик председника и шест заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника 

изборне комисије може да буде именовано само оно 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 

заступљености 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 сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну 

комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Александар 

Вучић-За нашу децу, са 13 одборника, Одборничкој групи Социјалистичка партија 

Србије-Ивица Дачић (СПС), са 9 одборника и Одборничкој групи СДПС-Горан 

Јосиповић- ГИГО са 4 одборника. 

 Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији 

припада и самосталном одборнику са Изборне листе Др, Војислав Шешељ– Српска 

радикална странка, који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају одборничком 

групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном 

саставу с обзиром на то да је изабран са Изборне листе  Др, Војислав Шешељ-Српска 

радикална странка, која није освојила довољан број мандата потребан за образовање 

одборничке групе у Скупштини општине Љубовија и да није приступио некој 

одборничкој групи. 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар 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 општинске управе, заменик начелника  општинске 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 

Општинску изборну комисију предложила Владимира Петровића за председника, 

Милицу Живановић за заменика председника, Марка Ђукића и Стефана Ђукановића за 

чланове, Стевана Миловановића и Младена Радивојевића за заменике чланова. 

Одборничка група Социјалистичка партија Србије–Ивица Дачић (СПС) је у Општинску 

изборну комисију предложила Мићу Бабића и Мирјану Арсеновић за  члаове, Бошка 

Пантића,   Јасминку Станојевић и Биљану Севић за заменике  чланова. Одборничка 

група СДПС-Горан Јосиповић-ГИГО је предложила Данијелу Јосиповић за члана и 

Софију Продановић за заменика члана, а одборник појединац са Изборне листе Др. 

Војислав Шешељ-Српска радикална странка је предложио у Изборну комисију за члана 

Марију Реновчевић. 

Председник Скупштине општине Љубовија је за секретара Општинске изборне 

комисије општине Љубовија предложио Мирослава Ненадовића, дипл. правника из 

Љубовије, начелника Општинске управе општине Љубовија, а за заменика секретара 

Општинске изборне комисије општине Љубовија Милорада Јовановића, дипл. правника 

из Љубовије, секретара Скупштине општине Љубовија. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и 

заменика чланова Општинске  Изборне комисије општине Љубовија објављује на веб-

презентацији Републичке изборне комисије, а Стаутом општине Љубовија и у  „Сл. 

листу општине Љубовија“. 

 Комисија за  избор и именовање општине Љубовија је на својој седници 

утврдила Предлог одлуке о разрешењу и именовању Изборне комисије општине 

Љубовија и предлoжила скупштини општине Љубовија да исту донесе као у 

материјалу. 

 Имајући у виду напред изнето Скупштина општине Љубовија је донела Одлуку 

о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Љубовија. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки 

подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 

општине може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове 

Одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

Број: 06-42/22-03                              ПРЕДСЕДНИК                                

              Горан Јосиповић с.р. 

 

 


