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 На основу чланова 18.-22. Закона о локалним изборима („Службени Гласник РС“, број: 
14/22), члана 40. став 1. тачка 67) и члана 45. Статута општине Дољевац („Службени лист Града 
Ниша“, број: 127/18, 91/19 и 22/21) и члана 66. 67. став 1. 68. став 4. и 69. Пословника о раду 
Скупштине општине („Службени Гласник РС“, број 13/19 и 38/22), 
 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  16. марта 2023. године, донела 
је 
 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 

1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Дољевац, 
именовани Одлуком о разрешењу и именовању ОИК-а општине Дољевац у сталном 
саставу број 013-16 од 10.02.2022. године: 

за председника, Тошић Данијела, из Дољевца, др правних наука, представник 
Српске напредне странке, 

за заменика председника, Сава Стевановић, из Шарлинца, дипл. правник, 
представник Српске напредне странке, 

за члана, Тошић Бојан, из Пуковца, представник Српске напредне странке, 
за заменика члана, Јасмина Златановић, из Дољевца, представник Српске 

напредне странке, 
за члана, Јоцић Даница, из Пуковца, представник Српске напредне странке, 
за заменика члана, Митић Милица, из Шаиновца, представник Српске напредне 

странке, 
за члана, Митић Ирена, из Пуковца, представник Социјалистичке партије Србије, 
за заменика члана, Бецић Велибор, из Дољевца, представник Социјалистичке 

партије Србије, 
за члана Станковић Ненад, из Пуковца, представник Социјалистичке партије 

Србије, 
за заменика члана, Миленковић Јана, из Малошишта представник Јединствене 

Србије, 
за члана Ђорђевић Данијела, из Пуковца, представник Јединствене Србије, 
за заменика члана, Јован Стаменковић, из Малошишта, представник Јединствене 

Србије, 
за члана, Стошић Ратомир, из Дољевца, представник Јединствене Србије, 
за заменика члана, Јовановић Тијана, из Малошишта, представник Јединствене 

Србије, 
За секретара Изборне комисије општине Дољевац, именује се Гордана 

Цветковић, дипл. правник, из Ниша, 
за заменика секретара, Изборне комисије општине Дољевац, именује се Слађана 

Јовановић, дипл.правник, из Ниша. 
 

2. У Општинску изборну комисију општине Дољевац у сталном саставу именују се: 
1) за председника Тошић Данијела, дипломирани правник,  представник СНС 

- за заменика председника Стевановић Сава, дипломирани правник, представник 
СНС 

2) за члана Ђорђевић Данијела, представник СНС 
- за заменика члана Златановић Јасмина, представник СНС 

3) за члана Митић Милица, представник СНС 
- за заменика члана Јоцић Даница, представник СНС 

4)  за члана Митић Ирена, представник СПС 
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- за заменика члана Бецић Велибор, представник СПС 
5) за члана Станковић Ненад, представник СПС 

- за заменика члана Јана Миленковић, представник СПС 
6) за члана Стошић Марина, представник ЈС 

- за заменика члана Јована Ранђеловић, представник ЈС 
7) за члана Јован Стаменковић, представник ЈС 

- за заменика члана Ранђел Нешић, представник СРС 
 
- Гордана Цветковић дипл.правник, секретар, 
- Слађана Јовановић дипл.правник, заменик секретара. 

 
3. Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Ниша“ и објављује се и на веб презентацији Републичке изборне комисије. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 18. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима („Службени Гласник РС“, број: 

14/22 у даљем тексту: Закон), прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине 
председник, 6. чланова, заменик председника и 6. заменика чланова. 

Чланом 18. став 2. Закона, прописано је да председника, чланове, заменика председника 
и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе. 

Чланом 18. ставом 4. Закона, прописано је, да мандат сталног састава изборне комисије 
престаје  када нов сазив скупштине именује нов стални састав изборне комисије, а ставом 5. истог 
члана и Закона, да је нов сазив скупштине дужан да именује нов стални састав изборне комисије 
у року од 6 месеци од дана конституисања скупштине. 

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. 

Чланом 20. став 1. Закона, прописано је да се чланови и заменици чланова изборне 
комисије у сталном саставу именују на предлог одборничких група сразмерно њиховој 
заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама.  

Чланом 20. став 2. Закона, прописано је да ни једна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. 

Чланом 20. став 3. Закона, прописано је да одборничка група која има више од половине 
од укупног броја одборника, предлаже председника, заменика председника, чланове чији број 
заједно са председником није већи од половине броја чланова изборне комисије и заменике 
чланова, чији број заједно са замеником председника није већи од половине броја заменика 
чланова изборне комисије, док остале чланове и заменике чланова у изборној комисији предлажу 
остале одборничке групе сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који 
припадају одборничким групама. 

Чланом 20. став 4. Закона, прописано да се одборничком групом у смислу предлагања 
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу, сматра и одборник појединац 
или група одборника која броји мање од оног броја одборника који је потребан за формирање 
одборничке групе: ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе; ако изборна листа 
на којој су изабрани није освојила онолико мандата колико је потребно за образовање 
одборничке групе; ако нико од њих није приступио некој одборничкој групи и ако су сви ти 
одборници потписали предлог за именовање члана, односно заменика члана у сталном саставу. 

Чланом 20. став 5. Закона, прописано је да ако у скупштини постоји само једна 
одборничка група, она предлаже: председника, заменик председника, чланове чији број заједно 
са председником није већи од половине броја чланова изборне комисије и заменике чланова чији 
број заједно са замеником председника није већи од половине броја заменика чланова изборне 
комисије, док преостале чланове и заменике чланова у изборној комисији предлаже начелник 
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општинске, односно градске управе из реда запослених у општинској, односно градској управи 
који имају искуства у спровођењу избора. 

У складу са наведеним, право да предложе чланове и заменике чланова изборне комисије 
у сталном саставу припада одборничкој групи Српске напредне странке која има 30 одборника 
од укупно 37 колико има Скупштина општине Дољевац, групи одборника Социјалистичке 
партије Србије, групи одборника Јединствене Србије и самосталном одборнику Српске 
радикалне странке. 
 Сходно напред наведеним одредбама Закона, овлашћени предлагачи поднели су предлоге 
за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Општинске изборне 
комисије општине Дољевац. 

 Чланом 22. Закона, прописано је да су учесници у раду изборне комисије, без права 
одлучивања 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 или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које 
има високо образовање у области правних наука. 
 Председник Скупштине општине Дољевац је, у складу са чланом 22. став 1. и 2. Закона, 
за секретара Општинске изборне комисије предложио Гордану Цветковић, дипл.правника, 
начелницу ОУ општине Дољевац а за заменика секретара Слађану Јовановић, дипл.правника, 
секретара СО-е. 
 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. 
 На основу наведеног, Скупштина општине Дољевац донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне 
листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине Дољевац, може поднети 
жалбу Вишем суду у Нишу у року од 7 дана од дана њеног објављивања на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. Жалба се подноси преко Скупштине општине Дољевац. 
 

Број: 013-63 
У Дољевцу, 16.03.2023. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 
 

Председник  
 

Дејан Смиљковић 
 


