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10. 
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), 

Скупштина општине Бач, на 18. седници одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

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

1) Драган Предојевић из Бача (СНС), председник, 

- Биљана Бијелић из Бача (СНС), заменик председника, 

2) Драган Ћурић из Бача (СНС), члан, 

- Винка Дрљача из Плавне (СНС), заменик члана, 

3) Далибор Павлов из Вајске (СНС), члан, 

- Миланка Балаж из Бачког Новог Села (СНС), заменик члана, 

4) Зоран Модић из Бођана (СНС), члан, 

- Јозеф Гашпаровски из Селенче (СНС), заменик члана, 

5) Ана Слонка из Селенче (ЛСВ), члан, 

- Анте Зовак из Плавне (ЛСВ), заменик члана, 

6) Стоја Ступар из Бача (ПУПС), члан, 

- Стојанка Стојић из Бача (ПУПС), заменик члана, 

7) Јасмина Чалић из Бача (СПС), члан, 

- Љиљана Медић из Бача (СРС), заменик члана, 

8) Бојан Јарић из Бача (Коалиција Томислав Богуновић са речи на дела – ДС,ЛДП,ДСХВ), 

члан, 

- Зоран Јовановић из Вајске (ЛСВ), заменик члана, 

9) Јарослав Кућенич, секретар, 

- Тања Мијић, заменик секретара. 

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

1) за председника Драган Предојевић, дипл. правник из Бача  

- за заменика председника Биљана Бијелић, дипл. правник из Бача  

2) за члана Ивана Вулетић, дипл. економиста из Бача  

- за заменика члана Маријан Лончар, руковалац механичар пољопривредне технике из 

Бача  

3) за члана Александар Антонић, струковни инжењер електротехнике из Бача  

- за заменика члана Светлана Микавица, трговац из Бачког Новог Села  

4) за члана Љиљана Медић, пензионер из Бача  

- за заменика члана Ана Слонка, економски техничар из Селенче  

5) за члана Жарко Вулин, предузетник из Бача  

- за заменика члана Ранко Милетић, радник из Бача  

6) за члана Вања Косановић Давидов, предузетник из Бача  

- за заменика члана Дарио Бошњак, аутоелектричар из Вајске  

7) за члана Жарко Васић, дипломирани агроекономиста из Бача  

- за заменика члана Аница Божин, дипломирани правник у пензији из Бача  

  

- за секретара Шпиро Шоргић, дипл. правник из Бача 

- за заменика секретара Јарослав Кућенич, дипл. правник из Селенче. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије. 
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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. 

 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 Бач на дан ступања на снагу Закона има 12.309  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. 

 С обзиром на то да Одборничка група Александар Вучић – за нашу децу има 17 одборника, 

односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општине Бач, 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, 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 следећа лица:  

за председника Драган Предојевић, дипл. правник из Бача,за заменика председника Биљана 

Бијелић, дипл. правник из Бача,за члана Ивана Вулетић, дипл. економиста из Бача,за  заменика 

члана Маријан Лончар, руковалац механичар пољопривредне технике из Бача,за члана Александар 

Антонић, струковни инжењер електротехнике из Бача,за заменика члана Светлана Микавица, 

трговац из Бачког Новог Села. 

  

Одборничка група МОЈ БАЧ – ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ је у Општинску изборну комисију 

предложила следећа лица:за заменика  члана Ана Слонка, економски техничар из Селенче,за члана 

Жарко Вулин, предузетник из Бача,за заменика члана Ранко Милетић, радник из Бача,за члана Вања 

Косановић – Давидов,предузетник из Бача,за заменика члана Дарио Бошњак, аутоелектичар из 

Вајске 

 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА је у Општинску изборну комисију предложила следеће лице 

- за члана Љиљана Медић, пензионер из Бача, 

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ је у Општинску изборну комисију предложила следећа 

лица:за члана Жарко Васић, дипломирани агроекономиста из Бача,за заменика члана, Аница Божин, 

дипломирани правник у пензији из Бача. 

 

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио 

Шпиру Шоргића, начелника Општинске управе Бач из Бача а за заменика секретара Кућенич 
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Јарослава, заменика секретара Скупштине општине Бач из Селенче. 

 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. 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-1/2022-I 

У Бачу, 10. фебруара 2022. године 

 

      Председник Скупштине општине Бач 

             doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р. 
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Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник: Тања Мијић 
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 

 

 

 


