
                                                     Пречишћен текст Одлуке 

 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, број 68/22), 

 Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној 10. 

фебруара 2022. године, донела је 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ У 

СТАЛНОМ САСТАВУ 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији 

општине Трговиште у сталном саставу: 

 1) Драган Анђеловић , председник, 

 - Данијела Тасић , заменик председника, 

 2) Стојадин Станковић, члан, 

 - Ненад Милошевић, заменик члана, 

 3) Саша Стефановић, члан, 

 -Јасмина Ђорђевић, заменик члана, 

 4) Мирослав Тасић, члан, 

 -Александар Крстић, заменик члана, 

 5) Мирољуб Крстић, члан, 

 -Саша Дојчиновић, заменик члана, 

 6) Драган Живковић, члан, 

 -Гордана Филиповић, заменик члана, 

 7) Биљана Стефановић, члан, 

 -Ивица Величковић, заменик члана, 

 8) Бранислав Колић, члан, 

 -Марина Величковић, заменик члана, 

 9) Биљана Стојановић, члан, 

 -Биљана Смиљковић, заменик члана, 

 10) Зоран Вељковић, члан, 

 -Маријан Петковић, заменик члана, 

 11) Радован Спасић, члан, 

 -Милан Миленковић, заменик члана, 

 12) Милан Николић, секретар, 

 -Милан Спасић, заменик секретара, 



 

 2. У Општинску изборну комисију општине Трговиште у сталном 

саставу именују се: 

 1) за председника Милош Младеновић дипл. правник, 

 - за заменика председника Данијела Тасић дипл. правник, 

 2) за члана Мирољуб Крстић, 

 - за заменика члана Милица Величковић, 

 3) за члана Мирослав Тасић 

 -за заменика члана Зоран Михајловић 

 4) за члана Саша Стефановић 

 -за заменика члана Јасмина Ђорђевић 

 5) за члана Бранислав Колић 

 -за заменика члана Александар Крстић 

 6) За члана Ненад Милошевић 

 -за заменика члана Милан Миленковић 

 7) За члана Горан Стојановић 

 -за заменика члана Биљана Смиљковић  

 8) за секретара Драган Анђеловић дипл. правник, 

 - за заменика секретара Милан Спасић, дипл. правник. 

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

веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

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 08. 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 Трговиште на дан ступања на 

снагу Закона има 4580 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, 

Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине 

председник, шест чланова, заменик председника и шест 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. 

 С обзиром на то да Одборничка група  СНС  има 20  одборника, 

односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине 

општине Трговиште, она има право да предложи председника, заменика 

председника,  два (2) члана и два (2) заменика члана Општинске изборне 

комисије. 

 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 СНС је у Општинску 

изборну комисију предложила Милоша Младеновића, Данијелу Тасић, 

Мирољуба Крстића, Милицу Величковић, Мирослава Тасића и Зорана 

Михајловића , Одборничка група ПУПС је у Општинску изборну комисију 

предложила Сашу Стефановића, Јасмину Ђорђевић, Бранислава 

Колића, Александра Крстића, Ненада Милошевића, Милана 

Миленковића. 

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске 

изборне комисије предложио Драгана Анђеловића Начелник ОУ а за 

заменика секретара Милан Спасић одељење за општу управу и 

заједничке послове. 

 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 

Број: 119-5/2022 

У Трговишту  10.фебруара 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

  ПРЕДСЕДНИК 

  Александар Колић 

 


