
 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 

  ГОДИНА XV                      БРОЈ    2                     11. ФЕБРУАР                    2022. ГОДИНЕ 

                          

АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

 

1.                                                                  

  

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

14/22), члана 40. ии 46а. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“, број 

4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 

1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији општине Љиг у сталном саставу: 

 

1. Драган Радовановић, председник 

- Слађана Степановић, заменик председника 

2. Марија Шиљеговић, члан  

- Михаило Ивановић, заменик члана  

3. Драгослав Радивојевић, члан  

- Андријана Срећковић, заменик члана 

4. Радојко Мијаиловић, члан  

- Милан Тадић, заменик члана  

5. Милена Павловић, члан  

- Томислав Топаловић, заменик члана  

6. Оливера Каљевић, члан  

      - Драгана Анђелић, заменик члана  

7. Милош Божић, члан 

- Владимир Кешељ, заменик члана.  

             8.  Милан Јанићијевић, секретар, 

  - Марија Филиповић, заменик секретара. 

 

 



2. У Изборну комисију општине Љиг у сталном саставу именују се: 

  

                1. за председника Драган Радовановић, дипл. правник, 

 - за заменика председника Слађана Степановић, дипл. правник, 

                2. за члана Марија Шиљеговић  

 - за заменика члана Михаило Ивановић 

                3. за члана Драгослав Радивојевић  

 - за заменика члана Андријана Срећковић 

               4. за члана Радојко Мијаиловић  

  - за заменика члана Милан Тадић  

                5. за члана Оливера Каљевић  

  - за заменика члана Драгана Анђелић  

                6. за члана Љиљана Стевановић  

 - за заменика члана Јасна Белојевић  

                7. за члана Здравко Никодиновић  

 - за заменика члана Златко Михајиловић 

 8.  за секретара Стево Вранешевић, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Марија Филиповић дипл. правник. 

 

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

Републичке изборне комисије и у „Службеном гласнику општине Љиг“. 

 

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 општини Љиг на дан ступања на снагу Закона има 8.735 

бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију општине Љиг, у складу 

са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 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 општине Љиг припада 

следећим одборничким групама:  

Одборничкој групи Српске напредне странке са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ са 12 одборника, Одборничкој групи Социјалистичке партије Србије са 

Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС)“ са 3 одборника, 

Одборничкој групи „ОДЛУЧНО ЗА ОПШТИНУ ЉИГ.“ са 3 одборника и  Одборничкој 

групи „НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИЦИ ЉИГА И КАЧЕРА“ са 4 одборника. 

 Право да предложе члана у Изборној комисији општине Љиг припада и 

самосталном одборнику испред Групе грађана „Време је за бољи Љиг – Михаило Зечевић“, 

који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматра одборничком групом у смислу 

предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на 

то да је изабран са Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „Време је за бољи Љиг – Михаило 

Зечевић“ са 1 одборником која није освојила довољан број мандата потребан за образовање 

одборничке групе у Скупштини општине Љиг и да није приступио некој одборничкој групи. 

 С обзиром на то да Одборничка група Српске напредне странке  са Изборне листе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ има 12 одборника, односно више од 

половине од укупног броја одборника Скупштине општине Љиг, она има право да предложи 

председника, заменика председника, 2 члана и 2 заменика члана Изборне комисије општине 

Љиг. 

 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 Српске напредне странке са Изборне 

листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“  је у Изборну комисију општине Љиг 

предложила: 

                1. за председника Драгана Радовановића, дипл. правник, 

 - за заменика председника Слађану Степановић, дипл. правник, 

                2. за члана Марију Шиљеговић  

 - за заменика члана Михаила Ивановића 

                3. за члана Драгослава Радивојевића  

 - за заменика члана Андријану Срећковић 

Одборничка група Социјалистичке партије Србије са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – 

Социјалистичка партија Србије (СПС)“ је у Изборну комисију општине Љиг предложила: 

                1. за члана Радојка Мијаиловића  

  - за заменика члана Милана Тадића  

Одборничка група „ОДЛУЧНО ЗА ОПШТИНУ ЉИГ“ је у Изборну комисију општине Љиг 

предложила: 

               1. за члана Љиљану Стевановић  

 - за заменика члана Јасну Белојевић  



Одборничка група „НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИЦИ ЉИГА И КАЧЕРА“ је у Изборну комисију 

општине Љиг предложила: 

                1. за члана Оливеру Каљевић  

  - за заменика члана Драгану Анђелић  

  - за заменика члана Златка Михајиловића. 

Самостални одборник испред ГРУПЕ ГРАЂАНА „Време је за бољи Љиг – Михаило 

Зечевић“ је у Изборну комисију општине Љиг предложио: 

                1. за члана Здравка Никодиновића 

 

 Председник Скупштине општине је за секретара Изборне комисије општине Љиг 

предложио дипломираног правника Стеву Вранешевића, просветног инспектора у 

Општинској управи општине Љиг, а за заменика секретара дипломираног правника Марију 

Филиповић, секретара Скупштине општине Љиг. 

 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 општине може поднети 

жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије 

 

III Број: 06-3/22-1 

У Љигу 11. фебруара 2022. године 

 

       

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Веселин Шиљеговић,с.р. 

 

 

   11 фебруар   2022. године        *       Службени гласник  Општине Љиг       *     БРОЈ        2     

 

 

АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

 

 

1. ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

   ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ У СТАЛНОМ САСТАВУ        стране    1 - 4 

 

 

ИЗДАЈЕ: Скупштина општине Љиг 

Одговорни уредник:  Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине 
 


