
На основу члана 33. Закона о избору народних посланика (''Службени 
гласник РС'', бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 - др закон, 
101/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11 - одлука УС и 36/11) и члана 8. став 1. 
Закона о Народној скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),  

Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Првог 
редовног заседања у 2016. години, одржаној 3. марта 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И 

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

I 
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова 

Републичке изборне комисије (''Службени гласник РС'', број 51/14 и 94/15), мења се 
тако што се: 

1. Разрешавају чланства у Републичкој изборној комисији: 

- проф. др Дејан Ђурђевић, дипл. правник, председник Републичке 
изборне комисије, 

- Марко Јанковић, дипл. правник, члан Републичке изборне 
комисије, 

- Наташа Ђукић, дипл. правник, члан Републичке изборне комисије,  
- Маја Пејчић, дипл. правник, члан Републичке изборне комисије,  
- Јана Љубичић, дипл. правник, члан Републичке изборне комисије, 
-  Милош Срећковић, дипл. правник, заменик члана Републичке 

изборне комисије, 
- Александра Стевановић, дипл. правник, заменик члана 

Републичке изборне комисије, 
- Снежана Ракочевић, дипл. правник, заменик члана Републичке 

изборне комисије, 
- Соња Подунавац, дипл. правник, заменик члана Републичке 

изборне комисије; 

2. У Републичку изборну комисију именују: 

- проф. др Дејан Ђурђевић, дипл. правник, за председника 
Републичке изборне комисије,  

- Марко Јанковић, дипл. правник, за члана Републичке изборне 
комисије, 

- Наташа Ђукић, дипл. правник, за члана Републичке изборне 
комисије, 

- Маја Пејчић, дипл. правник, за члана Републичке изборне 
комисије, 

- Снежана Ракочевић, дипл. правник, за члана Републичке изборне 
комисије, 

- Милош Срећковић, дипл. правник, за заменика члана Републичке 
изборне комисије, 
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- Никола Јелић, дипл. правник, за заменика члана Републичке 
изборне комисије, 

- Радоје Малиџан, дипл. правник, за заменика члана Републичке 
изборне комисије,  

- Соња Подунавац, дипл. правник, за заменика члана Републичке 
изборне комисије. 

II 
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

РС Број 22 

У Београду, 3. мартa 2016. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 

         Маја Гојковић  
       

 


