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9. 

На основу чл. 18. 22. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 40. став 1. тачка 69. и 
члана 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/18), Скупштина општине Пландиште, на 
седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Пландиште у сталном саставу: 
 

1) Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, председник, 
- Шара Шош, дипл. правник из Јерменовца, заменик председника, 

 
2) Александар Величковски из Пландишта, члан, 
- Синиша Станојковски из Пландишта, заменик члана, 

 
3) Драган Цветановски из Пландишта, члан, 
- Војислав Ћурчић из Милетићева, заменик члана, 

 
4) Наташа Бајић из Пландишта, члан, 
- Наташа Боројевић из Пландишта, заменик члана, 

 
5) Радован Вељковић из Пландишта, члан, 
- Жељко Цеснак из Пландишта, заменик члана, 

 
6) Милош Радојевић из Великог Гаја, члан, 
- Милорад Пуповац из Купиника, заменик члана, 

 
7) Марија Лукић из Пландишта, члан, 
- Раде Салапура из Пландишта, заменик члана, 

 
8) Бранко Недимовић из Пландишта, члан, 

  - Јован Мандић из Пландишта, заменик члана, 
 

9) Магдалена Тошић, дипл. правник из Пландишта, секретар, 
- Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта, заменик секретара. 

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

  1) за председника Игор Ђорђевски, дипл. правник из Пландишта, 
  - за заменика председника Драган Миљковић, дипл. правник из Пландишта, 
 
  2) за члана Александар Величковски, машински техничар из Пландишта, 
  - за заменика члана Синиша Станојковски, механичар из Пландишта, 

 
3) за члана Драган Цветановски, комерцијалиста из Пландишта, 
- за заменика члана Радован Селаковић, дипл. инж. менаџмента из Пландишта, 
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4) за члана Радован Вељковић, пензионер из Пландишта,  
- за заменика члана Жељко Цеснак, службеник из Пландишта,  

 
5) за члана Милош Радојевић, пензионер из Великог Гаја, 
- за заменика члана Милорад Пуповац, радник из Купиника, 

 
6) за члана Марија Лукић, радник из Пландишта,  
- за заменика члана Раде Салапура, пензионер из Пландишта,  

 
7) за члана Бранко Недимовић, пензионер из Пландишта,  
- за заменика члана Јован Мандић, радник из Пландишта,  

 
  8) за секретара Магдалена Тошић, дипл. правника из Пландишта,  
  - за заменика секретара Раде Сурла, дипл. правник из Пландишта. 
 

 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у 
„Службеном листу општине Пландиште“. 

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 и у члану 22. став 2. Закона, којим је утврђено да секретара и заменика секретара изборне комисије 
именује скупштина на предлог председника скупштине. 

 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 је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Чланом 40. став 1. тачка 69. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/18) прописано је 
да Скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом, а чланом 149. став 1. да 
у вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и 
друге потребне акте. 

 Чланом 11. став 1. Закона 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 Пландиште на дан ступања на снагу Закона има 8792 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 
у Скупштини општине Пландиште: Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ са 15 одборника, Одборничкој 
групи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ са 2 одборника и Одборничкој групи ЗА БОЉУ ОПШТИНУ 
ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО са 2 одборника. 

 С обзиром на то да Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ има 15 одборника, односно више од 
половине од укупног броја одборника Скупштине општине Пландиште, она има право да предложи председника, заменика 
председника, 2 члана и 2 заменика члана Општинске изборне комисије, Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
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партија Србије (СПС)“  има право да предложи 2 члана и 2 заменика члана Општинске изборне комисије, а Одборничка група ЗА 
БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ –АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО има право да предложи 2 члана и 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 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ је у Општинску изборну комисију 
предложила Игора Ђорђевског, дипл. правника из Пландишта, за председника, Драгана Миљковића, дипл. правника из 
Пландишта, за заменика председника, Александра Величковског, машинског техничара из Пландишта, за члана, Синишу 
Станојковског, механичара из Пландишта, за заменика члана, Драгана Цветановског, комерцијалисту из Пландишта, за члана и 
Радована Селаковића, дипл. инж. менаџмента из Пландишта, за заменика члана. 

 Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“  је у Општинску изборну комисију 
предложила Радована Вељковића, пензионера из Пландишта, за члана, Жељка Цеснака, службеника из Пландишта, за заменика 
члана, Милоша Радојевића, пензионера из Великог Гаја, за члана и Милорада Пуповца, радника из Купиника, за заменика члана. 

 Одборничка група ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО је у Општинску изборну комисију 
предложила Марију Лукић, радника из Пландишта, за члана, Радета Салапуру, пензионера из Пландишта, за заменика члана, 
Бранка Недимовића, пензионера из Пландишта, за члана и Јована Мандића, радника из Пландишта, за заменика члана.  

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Магдалену Тошић, дипл. 
правника из Пландишта, заменицу секретара Скупштине општине Пландиште, а за заменика секретара Радета Сурлу, дипл. 
правника из Пландишта, запосленог у Одељењу за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове Општинске управе 
општине Пландиште. 

  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 ових предлога Одбор за избор и именовања, награде и признања на седници одржаној 10.02.2022. године 
утврдио је Предлог Одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Општинске изборне 
комисије Општине Пландиште у сталном саставу и исти доставио Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 На основу горе наведеног, Скупштина општине Пландиште доноси предложену Одлуку. 

 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. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                              
Број: 013-4/2022-I                                                              
Дана: 11. фебруара 2022. године                                                                      
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                            

 
ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 

 


