УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА“
ВАЉЕВО, Петница бб

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине удружења грађана Локални фронт Ваљево, одржане 27.05.2020.
у просторијама Удружења, Улица др.Пантића 37.
У 20 сати и 10 минута прозивком је утврђено да скупштина има потребан кворум за рад. Од
укупно 31 члана Удружења присутно је било 16.
Осим чланова Удружења, седници су присуствовали, без права гласа, и потенцијални кандидати
за листу ГГ ЛОКАЛНИ ФРОНТ-СЛОБОДНИ ЉУДИ.
Пошто је председник Скупштине обавештен да кворум постоји, отворио је седницу за коју је
Управни одбор предложио следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине удружења одржане 14. маја
2020.године
2. Именовање кандидата за изборну листу ГГ „Локални фронт Ва-Слободни људи“ по
предлогу Управног одбора
3. Избор новог члана Надзорног одбора
4. Разно
Како није било нових предлога за измене и допуне предложеног дневног реда, председник је
позвао присутне да гласањем потврде предложени ред.
Предлог дневног реда прихваћен је једногласно.

1. тачка
Пошто су се присутни изјаснили да су упознати са садржином записника достављеног уз позив
на седницу Скупштине, није било примедби на записник нити предлога за његове измене.
Записник са ванредне седнице Скупштине одржане 14.05.3030. усвојен је једногласно.

2.тачка
У оквиру ове тачке чланови Изборног штаба ГГ ЛОКАЛНИ ФРОНТ-СЛОБОДНИ ЉУДИ,
Љубомир Радовић и Жељко Трифуновић упознали су присутне са исходом прикупљања потписа
грађана за ову листу. Иако је број прикупљених потписа (692) омогућавао листу са 23 кандидата,
Жељко Трифуновић предложио је Скупштини да се на листи нађе 20 кандидата, како би
постојала резерва због евентуално неприхватљивих потписа грађана.
После краће расправе Скупштина је прихватила овај предлог, па је гласањем са 16 гласова за,
без уздржаних, усвојена следећа листа кандидата:

1.

Љубомир Радовић

Професор географије

2.

Жељко Трифуновић

3.

Драгана Драгишић

Инжењер електротехнике
и рачунарства
Проф. разредне наставе

4.
5.

Боривоје Марковић
Јасминка Недељковић

Дипл. економиста
Дипл. економиста

6.

Дејан Ђерић

Музичар

7.

Стеван Рашковић

8.

Иван Вукосављевић

Електротехничар
енергетике
Економски техничар

9.
10.

Снежана Шестовић
Олга Петровић

Трговац
Пензионер

11.

Иван Манић

Проф. енглеског језика

12.
13.

Бранимир Милинковић
Драгиња Ристић

14.
15.

Драган Радосављевић
Милка Пјевчевић

Предузетник
Проф. енглеског језика и
књижевности
Грађ. инжењер
Пензионер

16.

Драган Миљковић

Пензионер

17.
18.

Светлана Милићевић
Горан Перић

Медицинска сестра
Поштански техничар

19.

Милан Ружичић

Пензионер

20.

Јелена Вељановић

Техничар друмског
саобраћаја

у Ваљеву,ул. Синђелићева број
20/2/12
у Ваљеву, м.Петница бр.ББ
у Ваљеву, ул.Марка Краљевића
бр.ББ
у Ваљеву, ул.Браће Југовић бр. 5
у Ваљеву, ул.Карађорђева
бр.108/3/14
у Ваљеву, ул.Војводе Мишића
бр.16
у Ваљеву, ул.Чегарска бр.10
у Ваљеву, ул.Марка Краљевића
бр.ББ
у Ваљеву, ул.Сувоборска бр.133
у Ваљеву, ул.Владе Даниловића
бр.21
у Ваљеву, ул. Синђелићева
бр.11/1
у Ваљеву, ул.Прешернова бр.25
у Ваљеву, ул.Доктора Пантића
бр.110/11
у Ваљеву, ул.Душанова бр.40
у Ваљеву, ул.Владе Даниловића
бр.1/3
у Ваљеву, ул.Карађорђева
бр.84/1/20
у Ваљеву, ул.Радничка бр.33
у Ваљеву, Нас. Ослободиоци
Ваљева бр.43/20
у Ваљеву, м.Лозница
бр.ББ,нема улице
у Ваљеву, ул.Ресавска бр.15

3.тачка
У оквиру ове тачке попуњено је место у Надзорном одбору Удружења упражњено изласком
Радице Муњић. На предлог Управног одбора са 15 гласова за и једним уздржаним у Надзорни
одбор изабран је Александар Нешковић.

4. тачка
Под овом тачком дневног реда Жељко Трифуновић обавестио је присутне о намери Изборног
штаба да у току наредног дана, 28. маја, нешто пре 12 сати, као овлашћено лице преда Градској
изборној комисији листу ГГ ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА-СЛОБОДНИ ЉУДИ. С обзиром да је у исто
време предвиђена и конференција за медије у холу испред сале Скупштине града, позвао је
кандидате и чланове да овом догађају присуствују у што већем броју.
Седница Скупштина Удружења Локални фронт Ва тиме је била окончана у 21 сат и 15 минута.

Ваљево, 28.05.2020.
Председник Скупштине
Удружења „Локални фронт Ва“
Предраг Савић

