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П Р Е Д Л О Г 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 
 

1. Предлог одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, 

чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

града Чачка у сталном саставу 

 

 

Комисији за кадрове и мандатно имунитетска питања достављени су предлози 

овлашћених предлагача за именовање у Изборну комисију града Чачка у сталном 

саставу, у складу са новим Законом о локалним изборима, па је Комисија закључила да 

предложи Скупштини града Чачка да, на основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022) донесе 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ се чланства у Изборној комисији града Чачка у сталном 

саставу: 

 1) Касија Вукајловић, председник, 

  - Љиљана Станишић, заменик председника, 

 2) Благоје Матијашевић, члан, 

   - Радомир Шундерић, заменик члана, 

     3) Братислав Зечевић члан,      

       - Саша Вуковић заменик члана, 

     4) Светлана Стојановић члан,      

       -  Зоран Васовић заменик члана, 

   5)  Александра Ћурчић члан, 

        - Дејан Мијаиловић заменик члана, 

      6) Горан Тодоровић члан, 

        - Јована Мишовић заменик члана, 

    7) Маријана Ђоковић члан,     

        - Милош Белопавловић заменик члана, 



       8) Ацо Јаковљевић члан, 

       -  Душко Савковић заменик члана, 

      9)  Биљана Лучић члан, 

        -  Милан Стојић заменик члана,   

     10)  Александар Терзић члан, 

          - Андрија Недић заменик члана, 

     11)  Ана Бојовић   члан,  

         - Миљко Луковић заменик члана 

     12)  Јово Поповић члан, 

         - Милица Кувекаловић заменик члана,   

     13)  Зорица Јелић члан, 

         - Милица Вељовић заменик члана,   

     14)  Марина Недовић члан, 

        -  Ђорђе Думић заменик члана,  

     15)  Милан Бурић члан, 

        -  Миленко Јовановић заменик члана, 

                 16) Биљана Рајић, секретар, 

     - Марко Вујовић, заменик секретара. 

 

2. ИМЕНУЈУ се у  Изборну комисију града Чачка  у сталном саставу: 

 1) за председника Касија Вукајловић дипл. правник, 

 - за заменика председника Љиљана Станишић дипл. правник, 

 2) за члана Светлана Стојановић, 

-за заменика члана Урош Беседић, 

3) за члана Александра Ћурчић, 

-за заменика члана Наташа Савићевић Парезановић, 

4) за члана Братислав Зечевић, 

-за заменика члана Марко Мосић, 

5) за члана Милан Стојић, 

-за заменика члана Биљана Лучић, 

6) за члана Стефан Петровић, 



-за заменика члана Ана Бојовић, 

7) за члана Јово Поповић, 

-за заменика члана Срђан Бежанић, 

8) за члана Марина Недовић, 

-за заменика члана Иван Логвинов, 

9) за члана Слађана Бабић Ђуровић, 

-за заменика члана Горан Марковић, 

 10) за секретара Биљана Рајић, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Јелена Веселиновић, дипл. правник. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 

4. Ову одлуку објавити у Службеном листу града Чачка. 

5. Одлуку доставити: члановима Изборне комисије града Чачка а један примерак Одлуке 

приложити уз записник седнице Скупштине од 11. фебруара 2022. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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. 

 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 8. 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 граду Чачку  на дан ступања на снагу Закона има 95.056 

бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију града Чачка, у складу са 



чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 8 чланова, заменик председника и 8 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 Изборну комисију града Чачка 

припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Александар Вучић - за нашу 

децу са 51 одборника, Одборничкој групи Ивица Дачић – Социјалистичка партија 

Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић - Палма са 9 одборника, 

Одборничкој групи Велимир Илић – Нова Србија са 5 одборника, Одборничкој групи 

ПУПС – Странка Руса Србије са 4 одборника. 

 

 Право да предложе члана или заменика члана у Изборној комисији града Чачка 

припада и самосталним одборницима: Горану Петковићу, Невени Павловић и Марку 

Трнавац 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 су изабрани са Изборне листе За краљевину Србију – Покрет обнове 

краљевине Србије – Монархистички фронт (ПОКС) која није освојила довољан број 

мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини града Чачка и да нису 

приступили некој одборничкој групи, као и самосталним одборницима: Драгану 

Бисенићу и Владимиру Савковићу 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 су изабрани са Изборне листе Чачак је наш – 

Уједињена демократска Србија која није освојила довољан број мандата потребан за 

образовање одборничке групе у Скупштини града Чачка и да нису приступили некој 

одборничкој групи. 

 

 С обзиром на то да Одборничка група Александар Вучић - за нашу децу има 51 

одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине града Чачка, 

она има право да предложи председника, заменика председника, 3 члана и 3 заменика члана 

Изборне комисије града Чачка. 

 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, 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 Изборну комисију града Чачка 

предложила: 

              1) за председника Касија Вукајловић дипл. правник, 

 -за заменика председника Љиљана Станишић дипл. правник, 

              2) за члана Светлана Стојановић, 

 -за заменика члана Урош Беседић, 

              3) за члана Александра Ћурчић, 

-за заменика члана Наташа Савићевић Парезановић, 

              4) за члана Братислав Зечевић, 

-за заменика члана Марко Мосић, 

Одборничка група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић - Палма је у Изборну комисију града Чачка 

предложила: 

5) за члана Милан Стојић, 

-за заменика члана Биљана Лучић, 

6) за члана Стефан Петровић, 

-за заменика члана Ана Бојовић, 

Одборничка група Велимир Илић – Нова Србија је у Изборну комисију града Чачка 

предложила: 

7) за члана Јово Поповић, 

-за заменика члана Срђан Бежанић, 

Одборничка група ПУПС – Странка Руса Србије је у Изборну комисију града Чачка 

предложила: 

8) за члана Марина Недовић, 

-за заменика члана Иван Логвинов, 

Самостални одборници: Горан Петковић, Невена Павловић и Марко Трнавац изабрани 

са Изборне листе За краљевину Србију – Покрет обнове краљевине Србије – 

Монархистички фронт (ПОКС) су у Изборну комисију града Чачка предложили: 



9) :a ulaua ClalaHa Ea6uh Trl,ponuh.

Cauocra,ruu og6opur.iria: [paran Eucenuh u B,raAulrup Carmoeuh llsaSpaHu ca tr4:6opne
-itl{cre rla'rax je uaur - YjegumeHa Ae}roKparcma Cp6uja cy y 14:6opu,v r<ouracr.iiJv rpara t{a.rxa

npe.(noxHJrH:

-3a 3al4eHr4Ka qiraHa fopan MapxoeNh

llpetcelanr Cx-vnrurnHe rpa.qa je :a cer<perapa l{:Sopire ror,rrcrje rpara 9a.{xa
ilpeAno){o.Io Eu-tauy Pajuh. .{llrlxoMlrpaHor rrpaBHr.rra, rr e$a oxcexa 3a rts]rAcKe pec]pce r4 Jr{rrnlr
crar)'c rpalana y fY :a orllrrre u saje4uauxe rrociroBe a 3a 3aMeHrrxa ceKperapa Je.neHl'

Bece:ruHosuh, lunlour.{paHor [paBHr{Ka. caBerHr.TKa 3a crpyqHe rrocroBe rparcxor eeha,v fY :a
crp)rurHe rrocJroBe Cr5,rrmrrue, fpa4oHar{eJrH}Txa u fpa4cxor eeha.

I{lanou 18. crae 3. 3arcona rlponucaHo je ea ce orxyxa o r{N,reHoBarry qnaHoBa r.1

3aNIeHuKa rIJIaHoBa tr4:6opue xour.rcuje o6jan:r,yje ua ee6-npe:euraqujr.r PenySrx.lxe u:6opue
xouricr.rje.

)/IIyTCTBO O IIPABHOM CPEAC'IBV: llporue oBe ornyKe cBaxn nogHocrlrrau u:6opHe
nl4cre xoja je ocnojr.t:ra MaHAare y nocrojeheM ca3lrB,v Crynruruue rpa.qa Moxe rlorfHerrl xan6-v
Ynpaeuolt cy.c,v y pox\/ oA ceraM naHa or o6jan;rr.reama oBe oAil\rKe na ne6-npeseirrauflir.r
Peni 6. urqKe rat6opHe rcon,tucnje.
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