
 
 
Рача, 07.03.2016. године – број 3                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Р е ш е њ а 
Решење о разрешењу Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу 2 
Решење о именовању Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу 2 
 



Број 3, страна 2 Службени гласник општине Рача 07.03.2016. године 

    На  основу  члана 14. став 1. Закона  о  локалним  изборима ("Службени гласник РС" број  
129/2007,  34/2010- одлука УС  и 54/2011),  Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана     
07. 03.2016. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу   
 

 
I  Разрешавају се дужности Председник и чланови Општинске изборне комисије општине 

Рача у сталном саставу и њихови заменици, и то:  
 

1. Председник Општинске изборне комисије Слађана Стевановић, дипл. правник из Вишевца, 
општина Рача и заменик председника Борко Петровић, дипл. правник из Раче, са станом у улици 
Цара Лазара број 3. 

2. Члан Општинске изборне комисије Давор Тимотијевић из Раче, са станом у улици Вука 
Караџића број 1 и његов заменик Јелена Вељковић из Доње Раче, општина Рача.  

3. Члан Општинске изборне комисије Марко Милошевић из Бораца, општина Рача и његов 
заменик Мирослав Дугић из Раче, са станом у улици Немањина број 29. 

4. Члан Општинске изборне комисије Момир Милановић из Доње Раче, општина Рача и 
његов заменик Милан Домановић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшића број 8.  

5. Члан Општинске изборне комисије Бојан Милетић из Раче, са станом у улици Николе Тесле 
број 1 и  његов заменик Марко Стојковић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 5. 

6. Члан Општинске изборне комисије Зоран Стевановић из Раче, са станом у улици Светог 
Саве број 1 и његов заменик Данијела Миленковић из Бошњана, општина Рача.  

7. Члан Општинске изборне комисије Александар Ђоковић из Раче, са станом у улици Перице 
Ивановића бб и његов заменик Лидија Чоходар из Раче, са станом у улици Светог Саве број 16. 

 
II  Разрешава се дужности секретара Општинске изборне комисије Марија Николић, дипл. 

правник из Раче, са станом у улици Краља Александра Карђорђевића бб и заменик секретара Грујица 
Аџић, дипл. правник из Раче, са станом у улици Светог Саве број 18. 

 
III  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
IV  Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-1/16-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 07.03.2016. године                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 13. ставови 3. и 4. и члана 14. ставови 1., 3., 4., 5. и 11. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина 
општине Рача, на предлог одборничких група Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана 
07.03.2016. године, у 12,28 часова, донела је: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу  
 

I У стални састав Општинске изборне комисије општине Рача именује се председник, шест 
чланова и њихови заменици и то:  

 



Број 3, страна 3 Службени гласник општине Рача 07.03.2016. године 

1. За Председника Општинске изборне комисије именује се Немања Лугавац, дипл. правник 
из Раче, са станом у улици Карађорђева број 72 – Српска напредна странка, предлагач Одборничка 
група Српска напредна странка, а за заменика председника именује се Мирјана Марковић, дипл. 
правник из Вишевца, општина Рача- Српска напредна странка, предлагач Одборничка група Српска 
напредна странка. 

2. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Стевановић из Раче, са станом у 
улици Светог Саве број 1- Српска напредна странка, предлагач Одборничка група Српска напредна 
странка, а за његовог заменика именује се Весна Вићентијевић из Раче, са станом у улици Авалска 
број 3 - Српска напредна странка, предлагач Одборничка група  Српска напредна странка.  

3. За члана Општинске изборне комисије именује се Милан Благојевић из Великог Крчмара, 
општина Рача - Демократска странка, предлагач Одборничка група Демократска странка, а за његовог 
заменика именује се Јасна Мићуновић из Доње Раче, општина Рача -Демократска странка, предлагач 
Одборничка група Демократска странка.  

4. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Миленовић из Вишевца-
Демократска странка, предлагач Одборничка група Демократска странка, а за његовог заменика 
именује се Бранка Андрејић из Великог Крчмара, општина Рача -Демократска странка, предлагач 
Одборничка група Демократска странка.  

5. За члана Општинске изборне комисије именује се Бојан Милетић из Раче, са станом у 
улици Николе Тесле број 1- Социјалдемократска странка, предлагач Одборничка група 
Социјалдемократска странка, а за његовог заменика именује се Марко Стојковић из Раче, са станом у 
улици Краљице Марије број 5 – Социјалдемократска странка, предлагач Одборничка група 
Социјалдемократска странка.  

6. За члана Општинске изборне комисије именује се Марко Милошевић из Бораца, општина 
Рача – Социјалдемократска странка, предлагач Одборничка група Социјалдемократска странка,  а за 
његовог заменика именује се Владимир Радовановић из Раче, са станом у улици Николе Пашића  број 
17 – Социјалдемократска странка, предлагач Одборничка група Социјалдемократска странка. 

7. За члана Општинске изборне комисије именује се Лидија Чоходар из Раче, са станом у 
улици Светог Саве број 16- Социјалистичка партија Србије, предлагач Одборничка група 
Социјалистичка партија Србије, а за њеног заменика именује се Томислав Домановић из Бошњана, 
општина Рача - Социјалистичка партија Србије, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија 
Србије.   

 
II За секретара општинске изборне комисије именује се Марија Николић, дипл. правник из 

Раче, са станом у улици Краља Александра Карђорђевића 19, а за заменика секретара именује се 
Борко Петровић, дипл. правник из Раче, са станом у улици Цара Лазара број 3. 

 
III Решење ступа на снагу даном доношења.  

 
IV Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 V Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од  
доношења решења. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Рача, 
у сталном саставу, садржан је у одредбама члана 13. ставови 3. и 4. и члана 14. ставови 1., 4., 5. и 11. 
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011), 
којим је прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова, које 
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини 
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, да ниједна политичка странка или 
страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 
спровођење избора, као и да у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење 
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка 
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији је предлог именован. 



Број 3, страна 4 Службени гласник општине Рача 07.03.2016. године 

Чланом 37. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/08, 2/10 и 12/10) 
предвиђено је да Скупштина општине Рача има 31 одборника који су организовани у 4 одборничке 
групе и то: „Социјалдемократска странка“ - 8 одборника, "Демократска странка“ - 10 одборника, 
"Српска напредна странка" - 7 одборника, "Социјалистичка партија Србије - 4 одборника и два 
одборника који нису ни у једној одборничкој групи. 
 Општинска изборна комисија општине Рача у сталном саставу има 7 (седам) чланова 
(председника и шест чланова). 

Одборничка група Српска напредна странка је сразмерно броју одборника, предложила 
кандидата за председника, заменика председника и једног члана и једног заменика члана Општинске 
изборне комисије. 

Одборничка група Социјалдемократска странка је сразмерно броју одборника, предложила 
два члана и два заменика члана Општинске изборне комисије. 

Одборничка група Демократска странка је сразмерно броју одборника, предложила два члана 
и два заменика члана Општинске изборне комисије. 

Одборничка група Социјалистичка партија Србије је сразмерно броју одборника, предложила 
једног члана и једног заменика члана Општинске изборне комисије. 
 Чланом 14. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да председник, чланови изборне 
комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике. 
 Чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима прописано је да се за председника, заменика 
председника, секретара и заменика секретара именује лице које је дипломирани правник, што је и 
утврђено за именована лица, на основу документације достављене од стране овлашћених предлагача. 
 Чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима прописано је да се против решења 
скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у 
сталном саставу, може поднети жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења. 
 На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

Број: 020-2/2016-I-01                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 07.03.2016. године.                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                  Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


