
 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 

члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18 и 111/2021-други закон) и члана 43. став 1. тач. 49) 

и 67) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 1. Разрешавају се чланства у Oпштинској изборној комисији општине Блаце у 

сталном саставу: 

 

 1) Валентина Павловић, дипл. правник, из Горње Драгуше, дужности председника, 

 - Никола Ивановић, дипл. правник, из Блаца, дужности заменика председника, 

 

 2) Слађана Поповић, из Горње Јошанице, дужности члана, 

 - Никола Стевановић, из Блаца, дужности заменика члана, 

 

 3) Марија Илић, из Блаца, дужности члана, 

 -Милица Милосављевић, из Блаца, дужности заменика члана, 

 

 4) Андрија Јовановић, из Ђуревца, дужности члана, 

 -Немања Крсмановић, из Блаца, дужности заменика члана, 

 

 5) Ивана Ђорђевић, из Блаца, дужности члана, 

 -Тијана Вучетић, из Блаца, дужности заменика члана, 

 

 6) Виолета Бургић, из Претежане, дужности  члана, 

 -Зоран Д. Марковић, из Блаца, дужности заменика члана, 

 

 7) Звонко Јовановић, из Блаца, дужности  члана,  

 -Зоран Марковић, из Блаца дужности заменика члана, 

 

 8) Тамара Николић Петровић, дипл. правник, из Ђуревца, дужности секретара, 

 -Александра Николић, дипл. правник, из Блаца, дужности  заменика секретара. 

 

 2. У Општинску изборну комисију општине Блаце у сталном саставу именују се: 

 

 1) за председника Валентина Павловић, дипл. правник, из Горње Драгуше (Блаце), 

 - за заменика председника Александра Николић, дипл. правник, из Блаца, ул. Косте 

Војиновића, 

 

 2) за члана Драган Тодосијевић, из Трбуња (Блаце), 

 - за заменика члана Тамара Ђокић, из Блаца, ул. Браће Вуксановића 62,  

 

 3) за члана Владимир Вељовић, Врбовац (Блаце), 

 - за заменика члана Јелена Савић, из Блаца, ул. Кнеза Лазара бр. 28, 
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 4) за члана Михаило Пршић, из Међухане (Блаце), 

 - за заменика члана Милован Југовић, из Сувог Дола (Блаце), 

 

 5) за члана Кристина Лојић, из Блаца, ул. Николе Тесле бр. 1, 

 - за заменика члана Игор Стајковац, из Блаца, ул. Светог Саве бр. 23, 

 

 6) за члана Милица Јовановић, из Блаца, 

 - за заменика члана Дејана Стругаревић, из Сибнице (Блаце) 

 

 7) за члана Љубисав Андрејић, из Чунгуле (Блаце), 

 - за заменика члана Слободан Симић, из Блаца, ул. Милоја Закића бр. 2, 

 

 8) за секретара Јасмина Лапчевић, дипл. правник, начелница Општинске управе 

општине Блаце, 

 - за заменика секретара Јелена Чамагић, дипл. правник, запослена у Општинској 

управи општине Блаце. 

 

 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“, бр. 14/22. 

 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 Блаце на дан ступања на снагу Закона има 8738 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. 

  У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију 

припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Коалиција –Александар Вучић –
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За нашу децу са 19 одборника и Одборничкој групи Ивица Дачић-„Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“ са 5 одборника. 

 Право да предложи члана или заменика члана у Општинској изборној комисији 

припада и самосталном одборнику Демократске странке Србије Милошу Павловићу, 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 Демократска странка Србије која није освојила довољан број мандата потребан 

за образовање одборничке групе у Скупштини општине Блаце и да није приступио некој 

одборничкој групи. 

 Имајући у виду наведено, у складу са захтевом Скупштине општине Блаце, 

Коалиција –Александар Вучић –За нашу децу, са освојених 67,38% мандата у Скупштини 

општине Блаце, у складу са чланом 20 став 3. Закона, имала је право да предложи председника, 

заменика председника, два члана и два заменика члана изборне комисије, те је дописом бр. 298 

од 09.02.2022. године, Коалиција –Александар Вучић –За нашу децу у Општинску изборну 

комисију предложила: Валентину Павловић, дипл. правника, из Горње Драгуше, за 

председника, Александру Николић, дипл. правника, из Блаца, за заменика председника, 

Драгана Тодосијевића, из Трбуња, за члана, Тамару Ђокић, из Блаца, за заменика члана, 

Владимира Вељовића, из Врбовца, за члана и Јелену Савић, из Блаца, за заменика члана. 

 Одборнича група Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), са освојених 

20,55% мандата у Скупштини општине Блаце, имала је право да предложи три члана и три 

заменика члана изборне комисије, а дописом бр. 303 од 09.02.2022. године, ова одборничка 

група предложила је: Михаила Пршића, из Међухане, за члана, Милована Југовића, из Сувог 

Дола, за заменика члана, Кристину Лојић, из Блаца, за члана, Игора Стајковца, из Блаца, за 

заменика члана, Милицу Јовановић, из Блаца, за члана и Дејану Стругаревић, из Сибнице, за 

заменика члана. 

 Поступајући у складу са одредбама члана 20. став 4. Закона, самостални одборник 

Демократске странке Србије, Милош Павловић, са освојених 6,67% мандата у Скупштини 

општине Блаце, дописом бр. 294 од 09.02.2022. године, предложио је једног члана и једног 

заменика члана изборне комисије, и то: за члана Љубисава Андрејића, из Чунгуле, а за 

заменика члана Слободана Симића, из Блаца. 

 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. 

 Сходно наведеном председник Скупштине општине Блаце, Дејан Мијајловић, 

дописом бр. I-02-349/2022 од 09.02.2022. године, за секретара Општинске изборне комисије 

предложио је Јасмину Лапчевић, дипл. правника, начелницу Општинске управе општине 

Блаце, док је за заменика секретара Општинске изборне комисије предложио Јелену Чамагић, 

дипл. правника, запослену у Општинској управи општине Блаце. 

 Скупштини општине Блаце, достављен је и предлог одборника Зорана Јозића, за 

именовање два члана и два заменика члана, заведен под бројем 304 дана 10.02.2022. године, 

који није ни узет у разматрање, јер је поднет од стране предлагача који није овлашћен законом. 

Разлог наведеном је допис Социјалистичке партије Србије –Општинског одбора СПС, који је 

Скупштину општине Блаце обавештењем број: I-02-356/2022 oд 09.02.2022. године, обавестио 

да је промењен састав Одборничке групе СПС и да исту сада чине: др Хаџи Драган Илић, шеф 

Одборничке групе,  проф. Тања Аритоновић, и дипл. правник Милијана Ђурковић Вучетић, 
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заменик Одборничке групе. С тим у вези, у разматрање је узет предлог законом овлашћеног 

предлагача Одборничке групе СПС. 

 Имајући у виду наведено, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

11.02.2022. године, већином гласова од присутних одборника (21 од 25), разрешила је 

досадашњег председника, заменика председника, секретара, заменика секретара, чланове и 

заменике чланова Општинске изборне комисије општине Блаце у сталном саставу, наведене у 

тачки 1. одлуке, а разматрајући пристигле предлоге, за председника, заменика председника, 

секретара, заменика секретара, чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије у 

сталном саставу, већином гласова од присутних одборника (21 од 25) именовала је лица 

наведена у тачки 2. Ове одлуке. 

 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 Блаце може поднети жалбу 

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

Републичке изборне комисије. 

 

Број: I-02-377/2022 

У Блацу, 11. фебруара 2022. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Дејан Мијајловић с.р. 
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