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9.
На основу члана 136. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), а у вези 
са чланом 14. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-Одлука УС и 54/11)  
и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Смедеревска Паланка и именовању Привременог 
органа Општине Смедеревска Паланка („Службени 
гласник РС“ број 108/2017)

Привремени орган Општина Смедеревска Паланка 
је на седници одржаној 27. јануара  2018. године 
донео је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

У Решењу о именовању Општинске изборне 
комисије број 02-168/2017-02/2 од 14. јула 2017. 
године („Међуопштински службени лист“ број 
12/2017) врши се следећа измена: 

У делу I,  под бројем 1, 3, 4, 5. и 6 уместо:

1. Данила Лабуса, дипломираног правника, 
председника Комисије, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Игора Симића, дипломираног правника, 
заменика председника Комисије, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

2. Зорана Ђурђевића, члана, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Момчила Милојевића, заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

3. Предрага Ђурића,  члана, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Ане Батинић, заменика члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

4. Бранкице Јовановић, члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Виолете Остојић, заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

5. Јасмине Батинић, члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Наташе Милановић, заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

У Општинску изборну комисију именују се: 
1. Јелена Вучковић, дипломирани правник, 

председник Комисије, коју је предложила Одборничка 
група Српске напредне странке

– Иван Никодијевић, дипломирани правник, 
заменик председника Комисије, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

2. Ирена Ранчић, члан, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Зоран Петровић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

3. Игор Симић,  члан, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Ивана Васиљевић, заменик члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

4. Виолета Остојић члан, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Зоран Живковић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

5. Милан Тркља члан, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

– Радисав Чупић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о локалним изборима (члан 14) предвиђено 
је да Изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест  чланова које именује 
Скупштина  јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у Скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника.

Поступајући у складу са напред наведеним 
одредбама и узимајући у обзир утврђене паритете  и 
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предлоге одборничких група, Скупштина општине је 
на седници одржаној 14. јула 2017. године  именовала 
Општинску изборну комисију Решењем број 02-
168/2017-02/2.

Дана 26. јануара 2018. године  Одборничка група 
Српске напредне странке је доставила предлог за 
измену решења број 02-168/2017-02/2 од 14. јула 
2017. године у смислу да се уместо:

– Данила Лабуса, дипломираног правника, 
председника Комисије, кога је предложила  
oдборничка група Српске напредне странке

● Игора Симића, дипломираног правника, 
заменика председника Комисије, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

– Зорана Ђурђевића, члана, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне  странке

● Момчила Милојевића, заменика члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

-  Предрага Ђурића,  члана, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Ане Батинић, заменика члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

- Бранкице Јовановић, члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Виолете Остојић, заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

- Јасмине Батинић, члана, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Наташе Милановић, заменика члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

У Општинску изборну комисију именују:

-  Јелена Вучковић, дипломирани правник, 
председник Комисије, коју је предложила Одборничка 
група Српске напредне странке

● Иван Никодијевић, дипломирани правник, 
заменик председника Комисије, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

-  Ирена Ранчић, члан, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Зоран Петровић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

-  Игор Симић,  члан, кога је предложила Одборничка 
група Српске напредне странке

● Ивана Васиљевић, заменик члана, коју је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

- Виолета Остојић члан, коју је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Зоран Живковић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

- Милан Тркља члан, кога је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке

● Радисав Чупић, заменик члана, кога је 
предложила Одборничка група Српске напредне 
странке

Имајући у виду напред наведено донето је решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог Решења допуштена је жалба Управном суду у 
Београду, у року од 24 часа од доношења Решења.

II

Ово решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу“. 

Број: 02-5/2018-02/2 
У Смедеревској Паланци, 27. јануара 2018. године 

                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                

Привременог органа
Општине Смедеревска Паланка 

Никола Вучен
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