
 

На основу члана 18. и 96. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', броj      

14/2022) и члана 40. став 1. тачка  48. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019), 

Скупштина општине Варварин на 16. седници одржаној по хитном поступку дана 9. фебруара 

2022. године, донела је 

 

 

ОДЛУКА  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА  

OПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинској изборној комисији општине Варварин у 

сталном саставу: 

 

1. Драган Рајић, председник,  

 -  Гордана Петровић, заменик председника,  

              -  Снежана Дачић, секретар 

 -  Јелена Крстић, заменик секретара  

2. Душан Драгичевић, члан,  

  - Ивана Милошевић, заменик члана,  

3. Срђан Ђорђевић, члан,  

 - Марија Тодосијевић, заменик члана,  

4. Дејан Благојевић члан,  

  - Велибор Марковић, заменик члана,  

5. Саша Николић, члан,  

  - Станиша Богдановић, заменик члана, 

6. Дејан Живић, члан,  

  - Небојша Бркић,  заменик члана,  

7. Милован Јочић, члан,  

  - Бобан Бркић, заменик члана, 

8. Драган Симић, члан,  

              - Славица Ђурковић, заменик члана,  

9. Данијел Франчина из Варварина, члан,   

              - Александар Радоја, заменик члана, 

 

 

II  ИМЕНУЈУ СЕ у Општинску изборну комисију општине Варварин у сталном саставу:  

 

1. Снежана Дачић, дипл. правник, за председника, на предлог Одборничке групе 

''Александар Вучић - за нашу децу''; 

-  Дарко Дидић, дипл. правник, за заменика председника, на предлог Одборничке групе 

''Александар Вучић - за нашу децу''; 

2. Срђан Ђорђевић, за члана, на предлог Одборничке групе ''Александар Вучић - за нашу 

децу''; 

-  Горан Јевтић, за заменика члана, на предлог Одборничке групе ''Александар Вучић - за 

нашу децу''; 

3.  Дејан Бркић, за члана, на предлог Одборничке групе ''Александар Вучић - за нашу децу''; 

 -  Ивана Милошевић, за заменика члана, на предлог Одборничке групе ''Александар Вучић 

- за нашу децу''; 

4. Дејан Живић, за члана, на предлог Одборничке групе ''Социјалистичка партија Србије - 

Јединствена Србија''; 

- Саша Николић, за заменик члана, на предлог предлог Одборничке групе ''Социјалистичка 

партија Србије - Јединствена Србија''; 

5. Гордана Петровић, за члана, на предлог  предлог Одборничке групе ''Социјалистичка 

партија Србије - Јединствена Србија''; 

- Јаковљевић Мирослав, за заменик члана, на предлог Одборничке групе ''Група грађана 

Наши људи''; 

6. Драган Симић, за члана, на предлог Одборничке групе ''Група грађана Наши људи''; 

  - Бобан Бркић,  за заменика члана, на предлог Одборничке групе '' Група грађана Наши 

људи'';  



7. Данијел Франчина, за члана, на предлог самосталних одборника '' Група Грађана 

Темнићка алтернатива''; 

- Александар Радоја, за заменика члана, на предлог самосталних одборника '' Група 

грађанаТемнићка алтернатива''; 

8. Тања Вилотијевић, дипл. правник, за секретра, на предлог председника Скупштине 

општине; 

- Марко Ђурђевић, дипл.правник, за заменика секретара, на предлог председника 

Скупштине општине; 

 

 

 III Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављиваља  у ''Службеном листу општине 

Варварин'' 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 о именовању чланова и заменика чланова Општинске 

изборне комисије општине Варварин у сталном саставу, садржан је у одредбама чланова 18. став  2. 

Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', броj 14/2022) којим је прописано да 

председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује 

Скупштина јединице локалне самоуправе. 

Чланом 96. Закона 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 

санагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана објављивања у 'Службеном гласнику 

Републике Србије''. 

С обзиром да у општини Варварин на дан ступања на снагу Закона има 15. 077 бирача уписаних  

у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију у сталном саставу, у складу са чланом 

18. став 1. тачка 1. Закона, чине председник, шест чланова, заменик председника и шест заменика 

чланова. 

Чланом 20. 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. Ниједна одборничка група не може да предложи 

више од половине чланова изборне комисије у сталном саставу. 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 заједни 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. Одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова 

изборне комисије у сталном саставу сматра се и одборник или група одборника која броји мање од 

броја одборника који је потребан за образовање одборничке групе: 1) ако су сви ти одборници 

изабрани са исте изборне листе, 2) ако изборна листа на коју су изабрани није освојила онолико 

мадата колико је потребно за образовање одборничке геупе, 3) ако нико од њих није приступио некој 

одборничкој групи и 4) ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана, односно 

заменика члана комисије у сталном саставу. 

У тренутном сазиву Скупштине општине Варварин функционишу три одборничке групе и то 

''Александар Вучић-за нашу децу'', ''Социјалистичка партија Србије -''Јединствена Србија'' и '' Група 

грађана Наши људи'' као и три самостална одборника са листе '' Група грађана Темнићка 

алтернатива''. 

 У складу са наведеним све три одборничке групе као и самостални одборници стекле су право 

да сразмерно броју одборника предложе кандидате за чланове и заменике чланова Општинске 

изборне комисије у сталном саставу. Како одборничка група ''Александар Вучић-за нашу децу'' има 

20 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Варварин 

има право да предложи председника, заменика председника, два члана и два заменика члана 

Општинске изборне комисије. ''Социјалистичка партија Србије -''Јединствена Србија'' са седам 

одборника има право да предложи два члана и једног заменика члана, '' Група грађана Наши људи'' са 

пет одборника има право да предлажи једног члана и два заменика члана и самостални одборници са 

листе ''Група грађана Темнићка алтернатива'' имају право да предложе једног члана и једног заменика 

члана. 

 Одредбом члана 22. Закона о локалним изборима прописано је секретара и заменика 

секретара изборне комисије именује скупштина на прелог председника скупштине. За секретара и 

заменика секретара изборне комисије 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. Секретар и заменик секретара  учествује у раду изборне  

комисије без права одлучивања. Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне 

комисије предложио Тању Вилотијевић, службеника Општинске управе на пословима секретара 

Општинског већа а за заменика секретара, Марка Ђурђевића, шефа Одсека Локалне пореске 

администрације Општинске управе Варварин. 

Одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије објављује се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије(члан 18.став 3. Закона).  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе 

која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу надлежном 

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

изборне комисије.  

 

 

 БРОЈ: 013-3/2022-I 

 У Варварину, дана 9. фебруара 2022.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН    

 

                                                                                                                     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Војкан Павић, инж.геодезије 

 

 


