РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-120/2015-VIII/4
Датум: 23. децембар 2015. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, на
основу члана 14. став 1, 3, 4. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број
129/07 и 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 15. став 1 тачка 10. Статута градске
општине Врачар (''Сл. лист града Београда'', бр. 57/15- пречишћен текст), д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија градске општине Врачар у сталном саставу, и то:
За председника/председницу
Маја Васић, дипл. правница

Демократска странка

За заменика председника/председнице
Балша Кашћелан, дипл. правник

Демократска странка

1. За члана
Андреј Јеленковић
за заменика члана
Вања Марковић
2. За члана
Лазар Даничић
за заменика члана
Илија Илиевски
3. За члана
Зоран Лукић
за заменика члана
Вујо Грујић
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Демократска странка
Демократска странка

Демократска странка
Демократска странка

Покренимо Врачар - СНС
Покренимо Врачар – СНС
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4. За члана
Проф. др Миодраг Савовић
за заменика члана
Дејан Луковић

Покренимо Врачар - СНС
Покренимо Врачар – СНС

5. За члана
Ана Поксић
за заменика члана
Момчило Рогић

Социјалдемократска странка
Социјалдемократска странка

6. За члана
Владе Марић
за заменика члана
Ранка Вучковић

Социјалистичка партија Србије
Партија уједињених пензионера Србије

За секретара
Гордана Маринковић, дипл. правник

/без права одлучивања/

За заменика секретара
Александар Ђорђевић, дипл. правник

/без права одлучивања/

2. Седиште Изборне комисије градске општине Врачар је у Београду, Његошева 77.
3. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Изборне комисије градске
општине Врачар број: 96-35/2012-VIII/12 од 21. јуна 2012. године.
4. Против овог решење допуштена је жалба у року од 24 часа од доношења решења.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".
Образложење
Одредбом члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (даље: Закон), 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, сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу и по један опуномоћени
представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира.
Чланом 14. став 3. Закона, прописано је да изборна комисија има секретара кога именује
скупштина јединице локалне самоуправе, а да секретар учествује у раду комисије без права
одлучивања.
Чланом 14. став 4. истог Закона прописано је да председник, чланови изборне комисије у сталном
и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
Такође чланом 14. став 5 Закона, прописано је да председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник.
Чланом 17. став1. тачка 10. Статута градске општине Врачар (''Сл. лист града Београда'', бр.
57/15- пречишћен текст) предвиђено је да Скупштина градске општине Врачар именује чланове
изборне комисије.
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Одредбом члана 14. став 11. Закона, прописано је да је против решења скупштине јединице
локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у сталном саставу
допуштена жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
Председник Скупштине градске општине Врачар сазвао је председнике свих одборничких група
на састанак који је одржан 21. децембра 2015. године. На састанку су били присутни председници
одборничких група Демократске странке, Социјалдемократске странке, СПС и ПУПС и
самостални ДСС и договорили су се да да предложе Скупштини градске општине Врачар
именовање Изборне комисије у сталном саставу коју ће чинити седам чланова у сталном саставу,
сразмерно броју одборника свих оборничких група у Скупштини на дан одржавања састанка.
Председник одборничке групе Покренимо Врачар СНС није присуствовао састанку нити је та
одборничка група доставила предлог за именовање два члана која по сразмери припадају
политичкој странци СНС, те је председник Скупштине градске општине Врачар упутио
обавештење преседнику одборничке групе Покренимо Врачар СНС да имена представника могу
доставити до момента именовања Изборне комисије на седници Скуппштине градске општине
Врачар. Пред почетак седнице Скупштине председник одборничке групе Покренимо Врачар СНС
доставио је предлог за именовање два члана Изборне комисије.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-120/2015-VIII/4 - 23. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИK
Александар Ивановић
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