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

14/22) и члана 92. Пословника Скупштине Града Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 5/2019) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 

дана 10.02.2022. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 
 1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији Града Сремска Митровица у сталном 

саставу: 

1) ВЛАДИМИР САНАДЕР, председник, 

МИЛОШ МИШКОВИЋ, заменик председника, 

2) ЈЕЛЕНА ЂОНЛИЋ, члан, 

ДУШАН ДРЧА, заменик члана, 

3) ДАНИЦА НЕДИЋ, члан, 

РАДОВАН ИСАИЛОВИЋ, заменик члана, 

4) СНЕЖАНА БАБИЈ, члан, 

МИЛОШ БРОЦИЋ, заменик члана, 

5) РАЈКО СЕКУЛИЋ, члан, 

ЂОРЂЕ ГРШИЋ, заменик члана, 

6) ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, члан, 

СЛОБОДАН СТОЈИЛКОВИЋ, заменик члана, 

7) МИЛОРАД ПОПАДИЋ, члан, 

ЗОРАН БЕРЕЖНИ, заменик члана, 

8) ВЕРА НИКОЛИЋ,секретар, 

НАТАША ЛАБАШ,заменик секретара. 

 

 2. У Изборну комисију Града Сремска Митровица у сталном саставу именују се: 

Председник: 

Владимир Санадер, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0648966080, vladimir.sanader@ods.rs 

Заменик председника: 

Даница Недић, дипл.правник из Чалме,  

0648894595, danicakekicnedic@gmail.com 

1) Члан: 

Вера Николић, дипл.правник из Мачванске Митровице,  

0648025735, veranikolic1610@gmail.com 

Заменик члана: 

Зоран Бережни, дипл.правник из Сремске Митровице,  

063664889, zoranberezni@gmail.com 

2)Члан: 

Јелена Ђонлић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0637356040, jelena.erdeljan@yahoo.com 

Заменик члана: 

Маја Ковачевић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0600896607, maja.laketic@yahoo.com 

3)Члан: 

Владимир Радосављевић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

069712488, radosavljevic.vlada@gmail.com 
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Заменик члана: 

Милош Ковач, дипл.правник из Мачванске Митровице,  

0648894741, direktor@gradskostanovanje.rs 

4)Члан: 

Александра Поповић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0644103223, n190604@gmail.com 

Заменик члана: 

Стефан Тешановић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0653685000, adv.tesanovic@gmail.com 

5)Члан: 

Адријана Мишчевић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0641325743, janam079@gmail.com 

Заменик члана: 

Весна Дринић, медицинска сестра из Лаћарка,  

0652672063, drinicvesna15@gmail.com 

6)Члан: 

Милан Недељковић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0607076969, milannedeljkovic84@gmail.com 

Заменик члана: 

Новак Самарџић, дипл.економиста из Сремске Митровице,  

0641949075, novaksamardzic@gmail.com 

7)Члан: 

Рајко Секулић, дипл.економиста из Сремске Митровице,  

0612443600, sekuliczzsk@gmail.com 

Заменик члана:  

Милош Броцић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0642761641, brocasm90@gmail.com 

8)Члан: 

Снежана Бабиј, свршени гимназијалац из Сремске Митровице,  

0641378114, spssr.mitrovica@gmail.com 

Заменик члана: 

Ђорђе Гршић, дипл.правник из Сремске Митровице,  

0655344249, grsic.djordje88@gmail.com 

Секретар: 

Милош Мишковић, дипл.правник из Сремске Митровице 

Заменик секретара: 

Наташа Лабаш, дипл.правник из Сремске Митровице 

 

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

Републичке изборне комисије и у „Сл.листу Града Сремска Митровица“. 

 

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 Сремска Митровица на дан ступања на снагу Закона има 

68.911 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију града Сремска 
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Митровица, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, осам чланова, заменик 

председника и осам 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 Сремска 

Митровица припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. са 44 одборника, Одборничкој групи „Град за све нас“ са 11 

одборника и Одборничкој групи ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије(СПС)“ са 6 

одборника. 

 С обзиром на то да Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.  

има 44 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине Града 

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

3 заменика члана Изборне комисије Града Сремска Митровица. 

 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 Сремска Митровица предложила Владимирa Санадерa, 

Даницу Недић, Веру Николић, Бережни Зорана, Јелену Ђонлић, Мају Ковачевић, Владимира 

Радосављевића, Милоша Ковача; Одборничка група „Град за све нас“  је у Изборну комисију 

Града Сремска Митровица предложила Александру Поповић, Стефана Тешановића, Адријану 

Мишчевић, Весну Дринић, Милана Недељковића и Новака Самарџића, Одборничка група 

ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије(СПС)“ је у Изборну комисију Града Сремска 

Митровица предложила Снежану Бабиј, Рајка Секулића, Милоша Броцића и Ђорђа Гршића. 

 Председник Скупштине Града је за секретара Изборне комисије Града Сремска 

Митровица предложио Милоша Мишковића, дипл.правника из Сремске Митровице, секретара 

Скупштине града Сремска Митровица,  а за заменика секретара Наташу Лабаш, дипл.правника 

из Сремске Митровице, запослену у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и 

иградњу објеката. 

 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. 

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. 

 

 


