ДОНЕТА АКТА
ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
10.02.2022. ГОДИНЕ
1. ОдлукА о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова општинске
изборне комисије општине Лебане у сталном саставу.

На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 14/22), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 10. фебруара
2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине
Лебане у сталном саставу:
1) Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана, ул. Цара Душана
55/1, председник,
-Марко Денић, дипломирани правник из Лебана, ул. Николе Пашића 69,
заменик председника,
2) Миодраг Живковић, из Лебана, ул. Цара Душана 41/5, члана;
-Славиша Митић, из Лебана, ул. Цара душана 55/1, заменика члана;
3) Мирко Пешић, из Лебана, ул. Цара Душана 39/21, члан,
-Бојан Величковић, из Лебана, ул. Раданска 59, заменик члана,
4) Александар Јовић, из Цекавице, члан,
- Никола Китановић, из Шумана, заменик члана,
5) Иван Спасић, из Цекавице, члан,
- Јасмина Радоњић, из Лебана, заменик члана,
6) Јована Јањић, из Лебана, ул. Цара Душана 113, члан,
- Ђурђица Анђелковић, из Лебана, ул. Немањина 9, заменик члана,
7) Филип Миљковић, из Шумана, члан,
- Срђан Коцић, из Коњина, заменик члана
8) Марко Јанковић, дипломирани правник, из Лебана, секретар Општинске
изборне комисије
- Лазар Николић, дипломирани правник, из Лебана, заменик секретара
општинске изборне комисије.
2. У Општинску изборну комисију општине Лебане у сталном саставу
именују се:
1) За председника, Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана,
ул. Цара Душана 55/1, на предлог ОГ „Српска напредна странка“;
- За заменика председника, Марко Денић, дипломирани правник из Лебана,
ул. Николе Пашића 69, на предлог ОГ „Српска напредна странка“;
2) За члана, Миодраг Живковић, из Лебана, ул. Цара Душана 41/5, на
предлог ОГ „Српска напредна странка“;

- За заменика члана, Славиша Митић, из Лебана, ул. Цара душана 55/1, на
предлог ОГ „Српска напредна странка“;
3) За члана, Мирко Пешић, из Лебана, ул. Цара Душана 39/21, на предлог
ОГ „Српска напредна странка“;
- За заменика члана, Бојан Величковић, из Лебана, ул. Раданска 59, на
предлог ОГ „Српска напредна странка“;
4) За члана, Александар Јовић, из Цекавице, на предлог ОГ СПС,
-за заменика члана, Никола Миленковић, из Лебана, ул. Гаврила
Принципа бб, на предлог самосталног одборника Радована Цветковића-Српска
радикална странка - др Војислав Шешељ - Снага Србије – БК - Богољуб Карић,
5) За члана, Иван Спасић, из Цекавице, на предлог ОГ СПС,
- За заменика члана, Јасмина Радоњић, из Лебана, на предлог ОГ СПС,
6) За члана, Горан Станковић, из Шумана, на предлог ОГ „Иницијатива за
општину Лебане“,
- За заменика члана, Срђан Коцић, из Коњина, на предлог ОГ
„Иницијатива за општину Лебане“,
7) За члана, Јована Јањић, из Лебана, ул. Цара Душана 113, на предлог
ОГ „др Горан Јањић“;
- за заменика члана, Ђурђица Анђелковић, из Лебана, ул. Немањина 9, на
предлог ОГ „др Горан Јањић“;
8) за секретара, Марко Јанковић, дипломирани правник, из Лебана, ул.
Цара Душана 37/4,
- за заменика секретара, Лазар Николић, дипломирани правник из
Лебана, ул. 1. Мај бб.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
Образложење
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.
Чланом 96. Закона о локалним изборима 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 снагу 8.
фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима 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 Лебане на дан ступања на снагу Закона има
17.108 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну
комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова,
заменик председника и 6 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: Одборничкој групи Српске
напредне странке са 16 одборника, Одборничкој групи СПС са 8 одборника,
Одборничкој групи Иницијатива за општину Лебане са 3 одборника и Одборничкој
групи Др Горан Јањић са 3 одборника.
Право да предложи заменика члана у Општинској изборној комисији
припада и самосталном одборнику Радовану Цветковићу, који се у складу са
чланом 20. став 4. Закона сматра одборничком групом у смислу предлагања чланова
и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да je
изабран са Изборне листе Српска радикална странка, др Војислав Шешељ-Снага
Србије, Богољуб Карић, која није освојила довољан број мандата потребан за
образовање одборничке групе у Скупштини општине Лебане и да ниje приступиo
некој одборничкој групи.
Председник Скупштине општине је у складу са чланом 22. Закона о
локалним изборима, предложио секретара и заменика секретара Општинске изборне
комисије.
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.
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.
02 Број: 013-17
У Лебану, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

