
        На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број  
14/2022), 
 Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела 
је 
 

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

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  
У СТАЛНОМ САСТАВУ  

 
 

1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Мало Црниће у сталном 
саставу:  
 
1) Милан Тодоровић, председник,  
- Маја Арсић, заменик председника, 
2) Новица Адамовић, члан, 
- Јована Живановић, заменик члана, 
3) Јелена Богић, члан, 
- Новица Стојадиновић, заменик члана, 
4) Дејан Ђорђевић, члан, 
- Јована Стевић, заменик члана, 
5) Јасмина Максић, члан, 
- Тања Тацић, заменик члана, 
6) Никола Николић, члан, 
- Марко Вељић, заменик члана, 
7) Горан Стокић, члан, 
- Милан Стокић, заменик члана. 
8) Милош Тодоровић, члан, 
- Ивана Игњатовић, заменик члана, 
9) Момчило Јовановић, секретар, 
- Душан Ивковић, заменик секретара. 

 
 

2. У Општинску изборну комисију општине Мало Црниће у сталном саставу именују се:  
 
1) за председника Милан Тодоровић, дипл. правник,  
- за заменика председника Маја Арсић, дипл. правник, 
2) за члана Јелена Богић,  
- за заменика члана Новица Стојадиновић,  
3) за члана Дејан Ђорђевић,  
- за заменика члана Јована Живановић, 
4) за члана Никола Николић, 
- за заменика члана Марко Вељић,  
5) за члана Јасмина Максић,  
- за заменика члана Милан Стокић,  
6) за члана Горан Стокић,  
- за заменика члана Милош Тодоровић,  
7) за члана Живорад Обрадовић, 
- за заменика члана Радиша Војиновић, 
8) за секретара Момчило Јовановић, дипл. правник, 
- за заменика секретара Душан Ивковић, дипл. правник 
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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 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 Мало Црниће на дан ступања на снагу Закона има 11.852 
бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у сладу 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 ни једна 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 Општинску изборну комисију  
општине Мало Црниће, припада Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, са 16 
одборника, Одборничкој групи ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена 
Србија  (ЈС) Драган Марковић Палма“ са 5 одборника и Одборничкој групи  „Група грађана УПП И 
МАЊИНЕ“ и ГРУПА ГРАЂАНА ПРЕСЕК са 5 одборника.  
             Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада и 
самосталним одборницима Горану Дачић, Драгиши Станисављевић и Богољубу Јевтић, који се у 
складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају Одборничком групом у смислу предлагања чланова и 
заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са Изборне 
листе ГРУПА ГРАЂАНА ГОРАН ДАЧИЋ – ЗА РОДНА СЕЛА НАШЕ ОПШТИНЕ, која није освојила довољан 
број мандата потребан за образовање Одборничке групе у Скупштини општине Мало Црниће и да 
нису приступили некој одборничкој групи.  
 С обзиром на то да Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ има 16 
одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Мало 
Црниће, она има право да предложи председника, заменика председника, 2 члана и 2 заменика 
члана Општинске изборне комисије општине Мало Црниће у сталном саставу.   
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            Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија  
(ЈС) Драган Марковић Палма“ са 5 одборника има право да предложи 2 члана и једног заменика 
члана, а Одборничка група „Група грађана УПП И МАЊИНЕ“ и ГРУПА ГРАЂАНА ПРЕСЕК са 5 
одборника има право да предложи једног члана и 2 заменика члана, док наведени самостални 
одборници имају право да предложе једног члана и једног заменика члана у Општинској изборној 



комисији  општине Мало Црниће у сталном саставу. 
 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 управе, 
односно градске управе, заменик начелника општинске управе 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 
Општинску изборну комисију општине Мало Црниће у сталном саставу предложила: Милана 
Тодоровић, дипл. правника, за председника; Мају Арсић, дипл. правника за заменика председника; 
Јелену Богић за члана; Новицу Стојадиновић за заменика члана; Дејана Ђорђевић за члана и Јовану 
Живановић за заменика члана.  

 Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија  
(ЈС) Драган Марковић Палма“ у Општинску изборну комисију општине Мало Црниће у сталном 
саставу предложила је: Николу Николић, за члана; Марка Вељић за заменика члана и Јасмину 
Максић за члана.  

Одборничка група „Група грађана УПП И МАЊИНЕ“ и ГРУПА ГРАЂАНА ПРЕСЕК у Општинску 
изборну комисију општине Мало Црниће у сталном саставу предложила је Милана Стокић за 
заменика члана; Горана Стокић за члана и Милоша Тодоровић за заменика члана. 
           Наведени самостални одборници у Општинску изборну комисију општине Мало Црниће у 
сталном саставу предложили су: Живорада Обрадовић, за члана и Радишу Војиновић, за заменика 
члана. 

Председник Скупштине општине Мало Црниће је за секретара Општинске изборне комисије 
општине Мало Црниће у сталном саставу предложио Момчила Јовановић, секретара Скупштине 
општине Мало Црниће, а за заменика секретара Душана Ивковић, службеника Одсека за локални 
економски развој, локалну пореску администрацију и инспекцијске послове Општинске управе 
општине Мало Црниће. 

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. 

Сви појмови у овој одлуци употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на које се односи. 
             УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине Мало Црниће, може поднети жалбу 
Управном суду у року од седам дана од објављивања ове Одлуке на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 
 
   
I/01 Број: 020-7/2022 
У Малом Црнићу, 11. фебруара 2022. годинe 
 
 
 
 
                                                                                СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ                                                                                                

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           Горанка Стевић c. p. 

 
 


