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 На основу чл. 18. и 96. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22), и члана 36. став 1. тачка 18. и 128. 

став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст) а на основу предлога Комисије за 

персонална питања,  Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној 10.02.2022. 

године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА 

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 

 1. РАЗРЕШАВАЈУ се чланства у 

Градској изборној комисији града Зрењанина у 

сталном саставу: 
 

1) Јован Станков, адвокат, председник, 

- Ивана Којчић, дипл. правник, заменик 

председника, 

2) Горан Миливојев, дипл. правник, члан, 

- Јелена Николић, дипл. правник, заменик 

члана, 

3) Ивана Попов, дипл. правник, члан, 

- Јелена Табачки, дипл. правник, заменик 

члана 

4) Љубиша Рикало, адвокат, члан, 

- Јелена Пирић, дипл. правник, заменик 

члана 

5) Милан Мркшић, дипл. правник, члан, 

- Јелена Павићевић дипл. правник, заменик 

члана 

6) Немања Гавранић, дипл. правник, члан, 

- Миодраг Лаништанин, дипл. аналитичар, 

заменик члана 

7) Славко Жива, адвокат, члан, 

- Бранислава Јованов, дипл. правник, 

заменик члана 

8) Средо Пајић, дипл. економиста, члан, 

- Љубомир Ердељан, дипл. економиста, 

заменик члана 

9) Марија Бодо Потурица, васпитач, члан, 

- Габриела Тот Сакал, дипл. правник, 

заменик члана 

10) Светлана Грујић, дипл. правник, секретар, 

- Марија Милишић, дипл. правник,  заменик 

секретара. 

 

 2. У Градску изборну комисију града 

Зрењанина у сталном саставу ИМЕНУЈУ се: 
 

1) за председника Јован Станков, адвокат, 

- за заменика председника Ивана Попов, 

дипл. правник, 

2) за члана Ивана Којчић, дипл. правник, 

- за заменика члана Јелена Пирић, дипл. 

правник,  

3) за члана Јелена Табачки, дипл. правник, 

- за земеника члана Јелена Гогић, дипл. 

правник,  

4) за члана Горан Миливојев, дипл. правник  

- за заменика члана Јелена Николић, дипл. 

правник, 

5) за члана Љубиша Рикало, адвокат,  

- за заменика члана Иван Тодоров, дипл. 

правник, 

6) за члана Милан Мркшић, дипл. правник, 

- за заменика члана Јелена Павићевић дипл. 

правник,  

7) за члана Немања Гавранић, адвокат, 

- за заменика члана Тања Граховац, правник 

8) за члана Славко Жива, адвокат, 

- за заменика члана Бранислава Јованов, 

дипл. правник,  

9) за члана Средо Пајић, дипл. економиста, 

- за заменика члана Љубомир Ердељан, дипл. 

економиста,  

10) за члана Марија Бодо Потурица, васпитач, 

- за заменика члана Шандор Нађ, 

административни радник,  

11) за члана Ирена Соларов, дипл. правник 

- за заменика члана Миодраг Лаништанин, 

дипл. аналитичар, 

12) за секретара Светлана Грујић, дипл. 

правник,  

- за заменика секретара Ђина Даријевић, 

дипл. правник.  
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 3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објављује се на веб -презентацији 

Републичке изборне комисије и у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 

 

4. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке сваки подносилац 

изборне листе која је освојила мандате у 

постојећем сазиву Скупштине града може 

поднети жалбу Управном суду у року од седам 

дана од објављивања ове одлуке на веб - 

презентацији Републичке изборне комисије. 

  

5. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

- Републичкој изборној Комисији, 

- Разрешеном председнику, члановима, 

секретару и њиховим заменицима                    

из тачке 1. диспозитива ове одлуке, 

- Именованом председнику, члановима, 

секретару и њиховим заменицима                    

из тачке 2. диспозитива ове одлуке, 

- Одељењу за финансије, 

- Служби Скупштине града, Градоначелника 

и Градског већа и 

- Архиви 

 

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 („Службени гласник РС“, 

број 14/22), (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 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 08.02.2022. године, 

односно наредног дана од дана када је 

објављен у ''Службеном гласнику Републике 

Србије''. 

 Чланом 11. став 1. 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 Зрењанину 

на дан ступања на снагу Закона има 100.967 

бирача уписаних у Јединствени бирачки 

списак, Градску изборну комисију града 

Зрењанина у сталном саставу, у складу са 

чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 10 

чланова, заменик председника и 10 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 сладу 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 ни 

једна одборничка група не може да предложи 

више од половине чланова и заменика чланова  

изборне комисије у сталном саставу. 

С обзиром на то да одборничка група 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ  - ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

има 42 одборника, односно више од половине 

од укупног броја одборника Скупштине града 

Зрењанина, она има право да предложи 

председника, заменика председника, 4 члана и 

4 заменика чланова Градске изборне комисије. 

Право да предложи члана или заменика 

члана у Градској изборној комисији припада и 

групи одборника  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, а с обзиром на то да су изабрани са 

Изборне листе ''СУВЕРЕНИСТИ'' 

подносиоца групе грађана ''ДОСТА ЈЕ БИЛО 

– САША РАДУЛОВИЋ'' која није освојила 

довољан број мандата потребан за образовање 

одборничке групе у Скупштини града 

Зрењанина и да нису приступили некој 

одборничкој групи. 

У складу са наведеним, право да 

предлаже лица у  Градској изборној комисији 

припада  следећим одборничким групама: 

- Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ  - ЗА НАШУ ДЕЦУ са 42 

одборника припада право да предложи – 

председника и четири члана и њихове 

заменике, 

- Одборничкој групи СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДНИСТВЕНА 

СРБИЈА – са 11 одборника припада право 

да предложи два члана и три заменика 

члана, 

- Одборничкој групи  ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ – ЛИГА СОЦИЈЛДЕМОКРАТА 

ВОЈВОДИНЕ –  са 4  одборника припада 

право да предложи једног члана и његовог 

заменика, 

- Одборничкој групи ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА СРБИЈЕ – са 4 одборника 

припада право да предложи једног члана и 

његовог заменика и 
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- Одборничкој групи САВЕЗ 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – са 3 

одборника припада право да предложи 

једног члана и његовог заменика. 

 У складу са чланом 20. став 4. Закона 

право да предложи једног члана Градске 

изборне комисије у сталном саставу припада и 

групи од 2 одборника са изборне листе 

''СУВЕРЕНИСТИ'' подносиоца групе грађана 

''ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША 

РАДУЛОВИЋ''. 

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 Градске управе, заменик начелника 

Градске управе или лице из реда запослених у 

Градској управи које има високо образовање у 

области правних наука.  

Председник Скупштине града је за 

секретара Градске изборне комисије 

предложио Светлану Грујић, дипл. правника, 

секретара Скупштине града Зрењанина, а за 

заменика секретара је предложио Ђину 

Даријевић, дипл. правника, запослену у 

Градској управи града Зрењанина. 

 Према члану 36. став 1. тачка 18. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

утврђено је да Скупштина града именује 

Градску изборну комисију,  а чланом 128. став 

1. Статута града регулисано је да Скупштина 

града доноси одлуке друге опште акте, 

наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства.  

 Чланом 18. став 3. Закона, прописано је 

да се одлука о именовању чланова и заменика 

чланова изборне комисије објављује на веб – 

презентацији Републичке изборне комисије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН     

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-28-1/22-I                                                                             

Дана: 10.02.2022. године                                                                                          

З Р Е Њ А Н И Н                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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