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СДС 

Име и презиме ДУШАН СТОЈИЧИЋ 

Датум рођења 28/10/1963 

Мјесто рођења Јајце 

Пребивалиште Теслић 

Занимање Висока стручна спрема 

Функција Професионални посланик 

Комисије/ одбори Комисија за избор и именовање 
Комисија за праћење провођења процеса 

приватизације 

Одбор за уставна питања 
Изостанци са сједница у НС РС 1 

Примања 2.936,30 КМ
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Број освојених гласова на изборима 5.967 

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА НА СЈЕДНИЦАМА 

Број учешћа у 
расправи 

Предложени закони 
од посланика 

Предложени 
амандмани 

Број постављених 
питања на 

актуелном часу 

На узорку од 6 до 
15 сједнице НС РС 

Број састанака одбора/ 
комисија у којима дјелује 

19 Предложен и одбијен 1 

приједлог закона. 

1 8  12+8+8 

     

 
 
Г-дин Стојичић је у врху посланика СДС-а који дјелује опозиционо и спреман је на критику свих негативних појава које се дају 
наслутити. Покушава и успијева да у својим наступима задржи политичку коректност. Ипак, у дјеловању не постоји изражен 
интерес и иницијатива за бољи положај грађана. Битан је бољи положај странке. 

 
 
 

СДС 

Име и презиме ОГЊЕН ТАДИЋ 

Датум рођења 20/04/1974 

Мјесто рођења Сарајево 

Пребивалиште Бања Лука 

Занимање Висока стручна спрема 

Функција Посланик 

Комисије/ одбори Одбор за уставна питања 

Законодавни одбор 

Изостанци са сједница у НС РС 2 

Примања 1.496,40 КМ
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Број освојених гласова на изборима 4.541 

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА НА СЈЕДНИЦАМА 

Број учешћа у 

расправи 

Предложени закони 

од посланика 

Предложени 

амандмани 

Број постављених 

питања на 

актуелном часу 

На узорку од 6 до 
15 сједнице НС РС 

Број састанака одбора/ 

комисија у којима дјелује 

31 0 3 1   9+14 

     

 
Најактивнији посланик овог сазива НС РС. Када води расправу, увијек потпуно спремно брани своје ставове. Посланици 
позиције у расправама са г-дином Тадићем готово увијек губе дуеле. Ипак, не може промијенити одређене одлуке иако постоји 
основа за тако нешто. 
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 Народни посланик Стојичић мјесечно као запосленик НС РС прима 1410, 00 КМ + посланички додатак од 1250, 00 КМ + 
дневница за вријеме одржавања сједница НС РС од 30,70 КМ 
37

 Посланик Тадић на мјесечном нивоу прима посланички додатак од 1250.00 КМ + 30,70 КМ дневнице за присуство на одржаној 
сједници 


