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ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLV БРОЈ 3		

АКТА ГРАДА ШАПЦА
На основу члана 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 39.
и 131. Статута града Шапца („Службени лист града
Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ШАПЦА У
СТАЛНОМ САСТАВУ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у изборној комисији града Шапца, у сталном саставу:
- Борис Туменко, предесдник
-Александар Милосављевић, заменик предесдника
-Радмила Вечић, члан
-Зорица Гвозденовић, заменик члана
- Данка Марковић, члан
- Иван Панић, заменик члана
- Ана Анђелић, члан
- Богдан Василић, заменик члана
- Јелена Тадић, члан
- Наташа Прица, заменик члана
- Јелена Станојевић, члан
- Риста Ристић, заменик члана
- Сања Сакић, члан
- Драгана Стојићевић, заменик члана
-Катарина Тадић, члан
-Мирjaна Перић, заменик члана
-Милица Мијаиловић, члан
- Исидора Ждракановић, заменик члана
-Марија Мићановић, члан
- Бобан Дукић, заменик члана
-Биљана Ђукнић, члан
- Аљоша Гарибовић, заменик члана
-Јелена Јекић,члан
-Милица Ракић, заменик члана
-Аца Тодоровић,
- Марија Тримановић, заменик члана
Драган Васић, секретар
Биљана Пајић, заменик секретара
2. ИМЕНУЈУ СЕ у изборну комисију града Шапца у
сталном саставу:
- за председника Борис Туменко, дипл. правник, на

11. ФЕБРУАР 2022.
предлог Одборничке групе Српска напредна странка
„Александар Вучић - За нашу децу“
-за заменика председника Драган Васић, дипл.
правник, на предлог Одборничке групе Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за члана Александар Милосављевић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе Српска напредна
странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за заменика члана Радмила Вечић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе Српска напредна
странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за члана Јелена Станојевић, дипл. правник, на
предлог Одборничке групе Српска напредна странка
„Александар Вучић - За нашу децу“
- за заменика члана Риста Ристић, дипл.криминолог, на предлог Одборничке групе Српска напредна
странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за члана Ана Анђелић, дипл. правник, на предлог
Одборничке групе Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за заменика члана Зорица Гвозденовић, дипл.
економиста, на предлог Одборничке групе Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за члана Данка Марковић, дипл. правник, на
предлог Одборничке групе Српска напредна странка
„Александар Вучић - За нашу децу“
- за заменика члана Јелена Тадић, дипл. правник,
на предлог Одборничке групе Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу“
- за члана Катарина Тадић, студент, на предлог Одборничке групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац
- за заменика члана Мирјана Перић, струковни
инжењер електротехнике и рударства, на предлог Одборничке групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац
- за члана Сања Сакић, дипломирани правник, на
предлог Одборничке групе Западна Србија-Немања
Пајић-Шабац
- за заменика члана Драгана Стојићевић, струковни инжењер заштите животне средине, нa предлог
Одборничке групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац ) - за члана Бобан Дукић, дипломирани социјални
радник, на предлог Одборничке групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац
- за заменика члана Исидора Ждракановић,економиста, на предлог Одборничке групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац
- за члана Марија Мићановић, дипломирани правник, на предлог Одборничке групе Западна Срби-

Страна 2

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ја-Немања Пајић-Шабац
- за заменика члана Милица Мијаиловић Деспотовић, дипломирани правник, на предлог Одборничке
групе Западна Србија-Немања Пајић-Шабац
-за члана Јелена Јекић, адвокат, на предлог Одборничке групе Европска зелена партија
- за заменика члана Милица Ракић, техничар конфекционар, на предлог Одборничке групе Европска
зелена партија
-за члана Жељко Обрадовић, адвокат, на предлог
Одборничке групе Село - Град -Буђење.
за заменика члана Андрија Товиловић, дипл.правник на предлог Одборничке групе Село - Град -Буђење.
за секретара Александар Јовановић, дипл. правник,
за заменика секретара Биљана Пајић, дипл. правник.
З.Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објављује се на веб-презентацији 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 осмог 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 “ЈЈе^аДћ^избора и њихови заменици.
С обзиром на то да у граду Шапцу на дан ступања на снагу Закона има 100.695,00 бирача уписаних у
Јединствени бирачки списак, изборну комисију града
Шапца, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине
председник, десет чланова, заменик председника и
десет заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије града
Шапца 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 поло-
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вине чланова и заменика чланова изборне комисије у
сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица
у изборну комисију града Шапца припада следећим
одборничким групама: Одборничкој групи Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу“
са 38 одборника, Одборничкој групи Западна Србија
Немања Пајић-Шабац са 7 одборника, Одборничкој
групи Европска зелена партија са 3 одборник. и Одборничкој групи Село-град-Буђење са 3 одборника.
Право да предложе члана или заменика члана у
изборној комисији припада и самосталним одборницима који се у складу са чланом 20. став 4. Закона
сматрају одборничком групом у смислу предлагања
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са изборне листе Уједињена деммократска Србија - прилика
која није освојила довољан број мандата потребан
за образовање одборничке групе у Скупштини града
Шапца, нису приступили некој одборничкој групи и
нису доставили свој предлог за члана и заменика члана за изборну комисију града Шапца.
С обзиром на то да Одборничка група Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу децу
има 38 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине града Шапца, она има
право да предложи председника, заменика председника, 4 члана и 4 заменика члана 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 опппгинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе
или лице из реда запослених у општинској, односно
градској управи које има високохгоразовање у области правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка група Српска напредна странка „Александар Вучић - За нашу
децу“ је у Градску изборну комисију предложила: за
председника Бориса Туменка, а за његовог заменика
Драгана Васића, за члана Александра Милосављевића, а за њговог заменка Радмилу Вечић, за члана Јелену Станојевић, а за њеног заменика Ристу Ристић,
за члана Ану Анђелић, а за њеног заменика Зорицу
Гвозденовић, за члана Данку Марковић, а за њеног
заменика Јелену Тадић, Одборничка група Западна
Србија-Немања Пајић-Шабац је у Градску изборну
комисију предложила је: Катарину Тадић, а за њеног
заменика Мирјану Перић, Сању Сакић, а за њеног
заменика Драгану Стојићевић, Бобана Дукића, а за
његовог заменика Исидору Ждракановић, Марију Мићановић, а за њеног заменика Милицу Мијаиловић Деспотовић. Одборничка група Европска зелена партија
у Градску изборну комисију је предложила: Јелену Је-
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кић, а за њеног заменика Милицу Ракић. Одборничке
групе Село - Град -Буђење у Градску изборну комисију
је предложила Жељка Обрадовића, а за његовог заменика Андрију Товиловића.
Председник Скупштине Града је за секретара изборне комисије града Шапца предложио Александра Јовановића, дипломираног правника, Начелника
градске управе Шабац, а за заменика секретара Биљану Пајић, дипломираног правника из Шапца.
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 града
Шапца може поднети жалбу Управном суду у року од
седам дана од објављивања ове одлуке на веб- презентацији Републичке изборне комисије
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:020-00-15/2022-14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Александар Пајић
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Град Шабац
Изборна комисија Града Шапца
ул. Господар Јевремова бр.6, Шабац
Број: 01/22-16.02
Датум 11.02.2022 године
На основу Закона о локалним изборима ( “Сл.
гласник РС“ бр. 14/2022 ) , Закона и избору народних
посланика (“Сл. гласник РС“ бр.14/2022), Закона и
избору председника Републике (“Сл. гласник РС“ бр.
14/2022), Закона о референдуму (Сл. Гласник РС бр.
111/2021 и 119/2021) и Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне
комисије Града Шапца у сталном саставу Скупштине Града Шапца бр. 020-00-15/222-14 од 11.02.2022.
године, Изборна комисија Града Шапца, на седници
оржаној 11.02.2022 године, донела је:
ПОСЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ШАПЦА
I- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Изборна комисија Града Шапца (у даљем тексту:
Комисија), поступа у процедури избора за одборнике
у Скупштини Града Шапца, а у својству подкомисије
Републичке изборне комисије у процедури избора за
народне посланике у Скупштини Републике Србије,
процедури за избор Председника Републике Србије и
у процедури референдумског одлучивања.
Члан 2.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивање Комисије, као и друга
питања од значаја за рад Комисије.
Члан 3.
Седиште Комисије је у Шапцу, у згради Градске
управе Града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6, у
сали на другом спрату.
Члан 4.
Комисија у раду користи печат округлог облика
са грбом Републике Србије у средини, а по спољном
ободу печата уписан је текст: „Република Србије,, и
Шабац, у следећем унутрашњем кругу уписан је текст:
„Град Шабац“, у следећем унутрашњем кругу уписан
је текст: „Изборна комисија Града Шапца“ и римски
број I.
Печат у раду Комисије користи председник Комисије или лице које он за то овласти, као и заменик
председника Комисије, у одсуству председника.
II -САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 5.
Комисију чине председник и заменик председника
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Комисије, 10 (десет) чланова комисије у сталном саставу, 10 (десет) заменика чланова комисије у сталном саставу, чланови комисије и заменици чланова
комисије у проширеном саставу.
Члан 6.
Комисију у сталном саставу чине председник и заменик председника и 10 (десет) чланова и заменика
чланова, које именује и разрешава Скупштина Града
Шапца, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник поднисоца проглашене изборне листе, са замеником.
Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговорност у раду комисије.
Чланови Комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припреми, расправи, одлучивању и спровођењу одлука, закључака и решења
Комисије.
Члан 7.
Комисија има секретара кога именује и резрешава Скупштина Града Шапца, на предлог председника
Скупштине Града Шапца, који учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Члан 8.
Када Комисија поступа у својству подкомисије Републичке изборне комисије, у процедури избора које
спроводи Републичка изборна комисија број чланова
Комисије се може проширити на захтев и по правилима које утврђује Републичка изборна комисија.
Члан 9.
Председник, чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и секретар Комисије имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара
и заменика секретара Комисије именује се лице које је
дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана, имају иста права
и одговорности као председник, чланови и секретар
које замењују.
Председник Комисије:
Организује рад Комисије на реализацији послова и
задатака из надлежности Комисије,
Сазива седнице Комисије и председава њеним
седницама,
Стара се о примени Пословника Изборне комисије
Града Шапца,
Стара се о спровођењу одлука, решења и закључака Комисије,
Представља и заступа Комисију пред надлежним
судовима, другим државним органима и институцијама, медијима и слично,
Потписује акта које доноси Комисија, обавља и
друге дужности и послове који су утврђени Законом и
овим пословником.
Заменик председника Комисије помаже председику у раду и организацији рада Комисије и обавља све
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дужности и послове председника Комисије када је он
одсутан или спречен да обавља своју дужност.
Члан 10.
Члана и заменика члана Комисије у проширеном
саставу именује Комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе, који мора бити достављен
најкасније седам дана пре дана оређеног за гласање.
Члан 11.
Састав Комисије се објављује у „Службеном листу
Града Шапца и општина Богатић, Коцељева и Владимирци”.
III - НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 12.
Комисија се, у оквиру надлежности утврђених Законом о локалним изборима, Закону о избору народних посланика, Закону и избору председника Републике, Закону о референдуму, Закону о финансирању
политичких странка, Закону о јединственом бирачком
списку и применом упутства и других аката Изборне
комисије Града Шапца и Републичке изборне комисије:
Стара о законитости спровођења избора за одборнике у Скупштини Града Шапца,
Стара о одређивању бирачких места, при чему
води рачуна о равномерној распоређености бирачких
места и о доступности бирачких места бирачима,
Стара о одређивању бирачких одбора и именовању њихових чланова ,
Стара о давању упутстава бирачким одборима у
погледу поступка спровођења избора,
Стара о прописивању образаца и организацији
техничке припреме спровођења избора за одборнике,
Стара о утврђивању да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са приписима за избор одборника,
Стара о проглашавању изборних листа за избор
одборника,
Стара о утврђивању обилка, изгледа и укупног
броја гласачких листића, броја листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким одборима,
Стара се о утврђивању и објављивању укупних резултата избора за одборнике,
Стара се о подношењу извештаја Скупштини Града Шапца о спроведеним изборима за одборнике,
Стара се о достављању извештаја министарству
надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу за послове статистике и податке о
спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора,
Стара се о достављању решења о проглашењу
збирне изборне листе организационој јединици Градске управе Града Шапца за послове финансија,
Стара се о обављању других послова одређених
прописима о избору одборника.
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Комисији у раду одређене надлежности може
може пренети Републичка изборна комисија у поступку када Комисија поступка као подкомисија Републичке изборне комисије.
РАД КОМИСИЈЕ
Члан 13.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија у проширеном саставу ради од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до
момента када је Комисија утврдила резултате избора
и ове резултате објавила у Службеном листу Града
Шапца и општина Богатић, Коцељева и Владимирци.
Члан 14.
Комисија је самостална у свом раду и ради на
основу Закона и прописа донетих на основу Закона.
Члан 15.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на
своју иницијативу или у најкраћем могућем року, када
то предложи најмање половина чланова Комисије.
У раду Комисије учествују преседник, чланови и
секретар Комисије и њихови заменици.
Члан 16.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног
реда, доставља се члановима Комисије и њиховим
заменицима, по правилу електронским путем, најкасније два сата пре времена одређеног за одржавање
седнице. По потреби седнице се сазивају телефоном
или на други одговарајући начин, а изузетно и писменим путем.
У изузетним околностима, материјал за седницу
може се доставити и на самој седници, уз образложење председника.
Члан 17.
Седници Комисије, по позиву председника, присуствују и представници Градске управе Града Шапца, и
других органа и организација, а чије присуство може
бити од значаја за рад Комисије.
Наведена лица учествују у раду Комисије без права одлучивања.
Члан 18.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници
присуствује већина од њених чланова, односно њихових замена.
Комисија одлучује већином од укупног броја гласова чланова у сталном односно прошитеном саставу.
Уместо члана Комисије који није присутан, гласа
његов заменик.
Комисија, на предлог председника, може одлучити да се време трајања дискусије ограничи, или да
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се ограничи број јављања за дискусију по истој тачки
дневног реда.
Члан 19.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде појединих аката, извештаја и других
докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радне групе из реда
својих чланова, којим помоћ пружају стручне службе.
Члан 20.
Изузетно, а на образложен предлог председника Комисије, седнице Комисије се могу одржавати и
електронским путем.
Члан 21.
Рад Комисије је јаван.
Јавност рада Комисије обезбеђује се путем презентације на званичном сајту Градске управе града
Шапца, присуством акредитованих представника
средстава јавног информисања, давањем саопштења
и орджавањем конференција за штампу, а преко председника или заменика предсеника Комисије.
Саопштење за јавност даје председник Комисије
или лице које он за то овласти.
Члан 22.
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно
Закону, сарађује са осталим органима и организацијама.
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 23.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар
односно заменик секретара, припремиће за потребе
Комисије стручно мишљење о начину решавања приговора и на основу тог мишљења сачинити нацрт решења или одлуке по приговору.
Комисија утврђује време достављања приговора,
легитимацију за упућивање приговора, садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава као и предлог
за решавање приговора.
Решење по приговору Комисија доноси у законском року и доставља га подносиоцу.
Члан 24.
Када је против решења Комисије донетог по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима
надлежном суду у законском року.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 25.
Средства за рад органа за спровођење избора,
изборни материјал и друге трошкове за спровођење
избора обезбеђена су Одлуком о буџету Града Шапца
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за дату годину.
Средства за рад Комисије када иста поступа као
подкомисија Републичке изборне комисије обезбеђује
Републичка изборна комисија.
Члан 26.
Председник, чланови Комисије и секретар, као и
њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
Члан 27.
Стручне и административне послове за Комисију
врше стручне службе Градске управе Града Шапца, и
исте имају право на наканаду за рад на пословима за
потребе Комисије.
Члан 28.
Висина накнаде за рад у Комисији утврђује се посебном одлуком Комисије.
-ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 29.
На седници Комисије воде се белешке и записник
о раду Комисије.
Записник садржи податке о присутности на седницама, као и главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима,
решењима и другим актима који су донети на седници,
као и резултатима гласања о поједним питањима.
О вођењу и чувању записника о раду стара се секретар Комисије.
Записник поптисују председник и секретар Комисије.
Члан 30.
Комисија у сарадњи са Градском управом Града
Шапца обезбеђује чување изборног материјала, изборних аката и извештаја, у складу са прописима.
Члан 31.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација, са којом се поступа у складу са
прописима.
VIII- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком
Комисије, и складу са одредбама Закона и овог пословника.
Члан 33
На правила која нису уређена овим пословником
сходно се примењују правила Закона о локалним изборима, Закона о избору народних посланика, Закона
о избору Председника Републике, Закона о референ-
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думу, Закона о општем управном поступку, Закона о
финансирању политичких странака, Закона о јединственом бирачком списку, као и правилници и упутства Изборне комисије Града Шапца и Републичке
изборне комисије.
Члан 34.
Ступањем на снагу овог пословника престају да
важе раније донети пословници о раду Изборне комисије Града Шапца.
Члан 35.
Овај пословник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Шапца и општина Богатић, Коцељева и Владимирци”.
У Шапцу, дана 11.02.2022 године
Изборна комисија Града Шапца,
број: 01/22-16.02
Председник Изборне комисије
Града Шапца
Борис Туменко
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АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Скупштина
општинe Владимирци, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној
комисији општине Владимирци у сталном саставу:
1) Стојадин Павловић, председник,
- Горан Јовановић, заменик председника,
2) Драган Зарић, члан,
- Драгослав Јањић, заменик члана,
3) Ивана Гагић, члан
- Милош Вуковић, заменик члана,
4) Милан Мијатовић, члан
- Петар Гајић, заменик члана
5) Илић Зоран, члан
- Томислав Пантелић, заменик члана
6) Зоран Урошевић, члан
- Бранка Павловић, заменик члана
7) Ивана Ранковић, члан
- Немања Којић, заменик члана
8) Славица Мирковић, секретар
- Тамара Обреновић, заменик секретара
2. У Општинску изборну комисију општине Владимирци у сталном саставу именују се:
1) за председника Стојадин Павловић, дипл. правник,
- за заменика председника Ивана Јагодић, дипл.
правник,
2) за члана Драган Зарић,
- за заменика члана Драгослав Јањић,
3) за члана Ивана Гагић,
- за заменика члана Јелена Мандић,
4) за члана Милан Мијaтовић,
- за заменика члана Петар Гајић,
5) за члана Зоран Илић,
- за заменика члана Немања Којић,
6) за члана Зоран Урошевић,
- за заменика члана Бранка Павловић,
7) за члана Ивана Ранковић,
- за заменика члана Драгољуб Мандић,
8) за секретара Славица Мирковић, дипл. правник,
- за заменика секретара Ана Пантелић, дипл. правник.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
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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 Владимирци, на дан
ступања на снагу Закона има 14104 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 Александар
Вучић – За нашу децу са 15 одборника, Одборничкој
групи За боље Владимирце са 4 одборника, Одборничкој групи Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија са 3 одборника и Одборничкој групи
Покрет обнове Краљевине Србије са 3 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 Владимирци, она има право да предложи председника, заменика председника, 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, од-
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носно 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 Стојадина Павловића,
дипл. правника за председника комисије, Ивану Јагодић, дипл. правника за заменика председника, Драгана Зарића за члана, Драгослава Јањића за заменика
члана, Ивану Гагић за члана, Јелену Мандић за заменика члана; Одборничка група За боље Владимирце
је у Општинску изборну комисију предложила Милана
Мијатовића за члана, Петра Гајића за заменика члана, Зорана Илића за члана; Одборничка група Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија је
у Општинску изборну комисију предложила Зорана
Урошевића за члана, Бранку Павловић за заменика
члана, Драгољуба Мандића за заменика члана; Одборничка група Покрет обнове Краљевине Србије је у
Општинску изборну комисију предложила Ивану Ранковић за члана, Немању Којића за заменика члана.
Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Славицу
Мирковић, начелницу Општинске управе општине
Владимирци, а за заменика секретара Ану Пантелић,
секретарку Скупштине општине Владимирци.
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 дана објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Број: 013-4/22-I
У Владимирцима, 11. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Број 3

На основу чл. 52. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр.,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), чл. 40. Статута општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 6/19 и 12/21) и члана 3. став 1. Одлуке
о образовању Комисије за планове општине Владимирци, а у вези са чланом 7. став 2. исте („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 20/17), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 11.02.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I
Председнику, заменику председника, члановима и
секретару Комисије за планове општине Владимирци
престаје мандат, због истека периода на који су именовани, и то:
• Зорици Шимић, дипл. инж. арх., из Шапца, председнику,
• Ивану Митровићу, из Белотића, заменику председника
• Миомири Васовић, дипл. инж. арх., из Шапца, члану на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
• Славoљубу Николићу, дипл. инж. геодезије, из
Шапца, члану на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
• Николи Кузмановићу, дипл. инж. електротехн. из
Шапца, члану и
• Ђорђу Петровићу из Белотића, секретару Комисије за планове
II
Решење доставити: лицима којима је мандат
престао, у скупштински материјал и архиви.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-1/22-I од 11.02.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић
							
___________________________
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На основу чл. 52. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
чл. 40. Статута општине Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 6/19 и 12/21) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за планове општине Владимирци („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 20/17), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 11.02.2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I У састав Комисије за планове општине Владимирци именују се:
За председника
Небојша Радовић, дипл. инж. грађевине, из Владимираца,
За заменика председника
2. Раде Божић, дипл. инж. грађевине, из Шапца,
За чланове
3. Миомира Васовић, дипл. инж. арх., из Шапца, на
предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре,
4. Славoљуб Николић, дипл. инж. геодез., из Шапца, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
5. Никола Кузмановић, дипл. инж. електротехнике,
из Шапца.
II Именује се Ђорђе Петровић, из Белотића, за
секретара Комисије за планове.
III Мандат председника, заменика председника и
чланова Комисије за планове траје четири године.
IV Решење доставити: именованим, у скупштински материјал и архиви.
V Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-2/22-I од 11.02.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић
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На основу члана 76. став 1. и став 2. Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019 и
12/2021), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 11.02.2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског
већа општине Владимирци за период 01.10.202131.12.2021. године.
II Закључак доставити: Општинском већу, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 020-3/22-I од 11.02.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић
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На основу члана 92. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,113/2017)и члана 40. став 1.
тачка 6) Статута општине Владимирци („Службени
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 6/19,12/21),Скупштина општине Владимирци на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Владимирци за
2021. годину подлеже екстерној ревизији коју ће обавити екстерни ревизор, уз претходно добијену сагласност Државне ревизорске институције као законом
прописан услов за вршење екстерне ревизије буџета
локалних власти, односно лице које испуњава услове
за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Владимирци за
2021. годину садржаће и Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део
Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Владимирци за 2021. годину.
Члан 3.
Општинска управа чијим планом набавки су предвиђена средства за реализацију ове услуге је у обавези да, у сврху испитивања тржишта, прикупи понуде
и закључи Уговор о пружању услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Владимирци за
2021. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 400-10/22-I од 11.02.2022. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ковачевић

Број 3
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