
На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07 и 54/11), Скупштина града Лознице, на седници  одржаној 3. марта 2016. 
године, у 11,20 часова, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о именовању Градске изборне комисије у сталном саставу  

 
  

 I У Градску  изборну комисију  Лознице у  сталном саставу, именују се: 
 
1. Драгана Перзић, дипл. правник,  за председника, на предлог ОГ СНС, 

Слађана Бодирога, дипл. правник, за заменика председника, на предлог ОГ 
СНС; 

2. Миодраг Дишић, дипл. економиста, за члана, на предлог ОГ СНС, 
Ђорђе Марковић, дипл. правник, за заменика члана, на предлог ОГ СНС; 

3. Ивко Веселиновић, пензионер, за члана, на предлог ОГ СНС, 
Драган Пуртић, електротехничар, за заменика члана, на предлог ОГ СНС; 

4. Драга Тадић, виши санитарни техничар, за члана, на предлог ОГ СНС, 
Љиљана Макевић Томић,  инкоресподент, за заменика члана, на предлог ОГ 
СНС; 

5. Дејан Марковић, дипл. правник за члана, на предлог ОГ СНС, 
Божидар Максимовић, дипл. правник, за заменика члана, на предлог ОГ СНС; 

6. Никола Драгићевић, дипл. економиста, за члана, на предлог ОГ СНС, 
Јован Миладиновић, дипл. инг. пољопривреде, за заменика члана, на предлог 
ОГ СНС; 

7. Милош Илић, дипл. филозоф, за члана, на предлог ОГ СПС – ГГ привредника 
и пољопривредника „Покрет за Лозницу“, 
Миланка Марковић, дипл. економиста, за заменика члана, на предлог ОГ СПС 
– ГГ привредника и пољопривредника „Покрет за Лозницу“; 

8. Љубинка Горданић, дипл. правник за члана, на предлог ОГ СПС – ГГ 
привредника и пољопривредника „Покрет за Лозницу“, 
Душко Павловић, дипл. социјални радник, за заменика члана, на предлог ОГ 
СПС – ГГ привредника и пољопривредника „Покрет за Лозницу“;  

9. Љубица Драгишић, дипл. правник, за члана, на предлог ОГ СПС – ГГ 
привредника и пољопривредника „Покрет за Лозницу“, 
Миладин Видаковић, мастер економиста, за заменика члана, на предлог ОГ 
СПС – ГГ привредника и пољопривредника „Покрет за Лозницу“; 

10. Олга Бабић, дипл. правник, за члана, на предлог ОГ „Грађанска алтернатива 
Лозница“,  
Радмила Перић, текстилни инжењер, за заменика члана, на предлог ОГ 
„Грађанска алтернатива Лозница“; 

11. Наташа Арсић, дипл. правник, за члана, на предлог ОГ „Грађанска алтернатива 
Лозница“, 
Оливера Манојловић, економски техничар, за заменика члана, на предлог ОГ 
„Грађанска алтернатива Лозница“; 

12. Тања Димић-Тошић, адвокат, за члана, на предлог ОГ „Грађанска алтернатива 
Лозница“, 
Татјана Ђунић, дипл. правник, за заменика члана, на предлог ОГ „Грађанска 
алтернатива Лозница“. 



 
 

 
 

 II За секретара Градске изборне комисије именује се Ксенија Бошковић, 
дипл. правник.      

За заменика секретара Градске изборне комисије именује се Славица 
Милетић, дипл. правник. 
 
 III Доношењем овог решења  престају да важе Решење о именовању  
Градске  изборне комисије Лознице у сталном саставу број 06-12/12-3-6 од 12. јула 
2012. године са изменама број 06-23/13-9-12 од 6. јуна 2013. године и  бр. 06-45/15-
28-19 од 30. децембра 2015.године.  
 
 IV Чланови  Изборне комисије, њихови заменици,  секретар  Изборне 
комисије и његов заменик, именују се на период од 4 године. 
 
 V Против овог решења допуштена је жалба  Управном суду  у року од 24 
часа од доношења Решења. 
 

VI   Ово решење објавити  у “Службеном листу града Лознице“. 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 
 

 
Број: 06-5/16-29-1 
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Л о з н и ц а   

ПРЕДСЕДНИК 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Правни основ за доношење Решења о именовању Градске изборне комисије 
у сталном саставу  (у даљем тексту  Решење)  садржан  је  у  одредбама чланова 12., 
13. и 14. Закона о локалним изборима  (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 54/11) којима 
је утврђено да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 
чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју 
одборника, као  и да у решењу  о именовању  председника  и чланова  поред личног 
имена и презимена председника,  односно  чланова  мора бити наведена њихова 
политичка припадност или назив странке односно страначке коалиције  на чији 
предлог је именована. 
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се именује 
Градска изборна комисија која ће одржавати састав  Скупштине града Лознице 
како је то утврђено Законом.  
 Чланом 34.став 1. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', број 
8/14 - пречишћен текст) дефинисано  је да Скупштина града Лознице има 59 
одборника. Одборници Скупштине града Лознице  организовани су у три 
одборничке групе и то: Одборничка група Српске напредне странке (38 
одборника),  Одборничка група „Грађанска алтернатива Лозница“ (7 одборника)  и  
Одборничка група Социјалистичке партије Србије - Група грађана привредника и 
пољопривредника „Покрет за Лозницу“ (7 одборника), а 7 одборника нису 
организовани у одборничке групе. 
 Сходно броју одборника, њиховој страначкој структури  и образованим 
одборничким групама у Скупштини града, а имајући у виду да је чланом 13. став 3. 
Закона о локалним изборима утврђено да ниједна политичка странка или страначка 
коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 
спровођење избора, то су организоване одборничке групе доставиле своје предлоге. 
 Чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07 и 54/11) утврђено је да се за председника, заменика председника, секретара 
и заменика секретара именује лице које је дипломирани правник.  
  Овлашћени предлагачи чланова Изборне комисије доставили су 
документацију на основу које је утврђено да именовани на ове функције 
испуњавају услове из члана 14. став 5.  Закона о локалним изборима („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07 и 54/11). 
 Ставом III овог решења  престају да важе Решења о именовању предходне  
Градске  изборне комисије Лознице у сталном саставу број 06-12/12-3-6 од 12. јула 
2012. године са изменама број 06-23/13-9-12 од 6. јуна 2013. године и  број 06-
45/15-28-19 од 30. децембра 2015. године.  
 Чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07 и 54/11) против овог решења допуштена је жалба Уставном суду у року од 
24 часа од доношења овог решења.  
 
 



 
 
 
 


