SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIII

Број 6

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Изборна комисија Општине
Велико Градиште
Број:013-7/2016-01-1
Датум:10.03.2016.год.
Велико Градиште

На основу члана 15.став 1. тачка 7. и
члана 24.Закона о локалним изборима
( „Службени гласник РС“ број 129/2007,
34/2010 – одлука УС 54/2011)
Изборна комисија Општине Велико
Градиште на седници,одржаној дана
10.03.2016.године у 20:45 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ изборна листа коју

је поднела коалиција ‘’Александар ВучићСрбија побеђује’’.

Образложење

Изборна комисија општине Велико
Градиште је утврдила да је Златко Шуловић
као овлашћено лице за подношење изборне
листеАлександар
ВучићСрбија
побеђује,благовремено поднео изборну
листу са 35 кандидата за одборнике дана
10.03.2016.године у 18:17 часова.
Увидом у Јединствени бирачки списак
установљено је да је од укупног броја бирача
који подржавају изборну листу кандидата за
одборнике за Скупштину општине Велико
Градиште, прихваћено 1666, с обзиром да је
утврђено да се 5 лица не налазе у
Јединственом бирачком списку, а 6 бирача
имају пребивалиште на територије друге
јединице локалне самоуправе.
Комисија налази да су испуњени сви законом
прописани услови, те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.

25. март 2016.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији у року од
24часа од доношења Решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПредседникИзборне комисије
Добрица Миловановић

На основу члана 14. ст. 2. и 6. и члана 16.
став 3. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС и 54/11),
Изборна комисија општине Велико
Градиште, на седници одржаној 23.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ
САСТАВ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА

УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција политичких
странака Александар Вучић – Србија
побеђује, подносилац Изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине
општине Велико Градиште под називом
„Александар Вучић – Србија побеђује“,
испуњава
услове
за
одређивање
опуномоћених представника у проширени
састав Општинске изборне комисије и
бирачких одбора.
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Позива се подносилац Изборне листе из
става 1. овог решења да у законском року од
дана пријема овог решења, одреди члана и
заменика члана у проширени састав
Општинске изборне комисије.
Образложење

Општинска изборна комисија, на
седници одржаној 10.03.2016. године,
донела је Решење о проглашењу Изборне
листе „Александар Вучић – Србија
побеђује“, са 35 кандидата за одборнике
Скупштине општине Велико Градите, на
изборима расписаним за 24.април 2016.
године.
У складу са наведеним решењем и
сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3.
Закона о локалним изборима, Општинска
изборна комисија је утврдила да подносилац
изборне листе „Александар Вучић – Србија
побеђује“, с обзиром на то да је предложио
више од две трећине, испуњава услове да
има свог представника у проширеном
саставу изборне комисије.
Упутство о правном средству: Против
овог решења може се поднети приговор
Општинској изборној комисији у року од 24
часа од дана доношења Решења.
Број: 013-8/2016-01-1

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник Изборне комисије
Добрица Миловановић

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Изборна комисија општине
Велико Градиште
Број: 013-9/2016-01-1
23.03.2016.године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

25. март 2016.

На основу члана 13. Пословника о
раду изборне комисије општине Велико
Градиште, на 4 седници одржаној дана
23.03.2016.године,
Изборна
комисија
општине Велико Градиште донела је
ОДЛУКУ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник
Изборне комисије општине Велико Градиште
Добрица Миловановић да располаже
новчаним средствима на жиро рачуну
изборне комисије, да врши једнократне
исплате.
ДУЖАН
ЈЕ
да
повремено
обавештава
изборну
комисију
о
расположивим новчаним средствима, а по
спроведеним изборима за одборнике
Скупштине општине Велико Градиште
заказаних за 24.април 2016.године да
Скупштини општине Велико Градиште
поднесе финансијски извештај о утрошеним
новчаним средствима
Образложење

На четвртој седници одржаној дана
23.03.2016.године
Изборна
комисија
општине Велико Градиште, а у смислу члана
13. Пословника о раду изборне комисије
општине Велико Градиште донела је одлуку
којом се овлашћује председник Изборне
комисије општине Велико Градиште
Добрица Миловановић, као налогодавац да
располаже новчаним средствима Изборне
комисије и да дозвољава једнократне
исплате.

Такође истом одлуком је одлучено да
председник комисије повремено обавештава
чланове
комисије
о
расположивим
средствима и да по спроведеним изборима
поднесе извештај Скупштини општине
Велико Градиште.

Председник Изборне комисије
Добрица Миловановић

25. март 2016.

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Изборна комисија општине
Велико Градиште
Број: 013-10/2016-01-1
23.03.2016.године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 14. став 2- Пословника
о раду изборне комисије општине Велико
Градиште, на 4. седници одржаној дана
23.03.2016.године,
Изборна
комисија
општине Велико Градиште донела је
ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ накнада за рад
председника,
заменика
председника,
секретара и заменика секретара Изборне
комисије у висини од 3000 динара.
УТВРЂУЈЕ СЕ накнада за рад
чланова изборне комисије односно њихових
заменика, као и записничара Изборне
комисије у висини од 2500 динара.
Образложење

На четвртој седници одржаној дана
23.03.2016.године
Изборна
комисија
општине Велико Градиште, а у смислу члана
14. став 2. Пословника о раду изборне
комисије општине Велико Градиште донела
је одлуку којом се утврђује накнада за рад
председника,
заменика
председника,
секретара и заменика секретара Изборне
комисије у висини од 3000 динара, односно
за рад чланова изборне комисије односно
њихових заменика, као и записничара
Изборне комисије у висини од 2500 динара.
.
Председник Изборне комисије
Добрица Миловановић

Број 6
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На основу члана 15 став 1 тачка 8 и
члана 28 став 8 Закона о локалним изборима ,
Општинска изборна комисија у Великом
Градишту на седници одржаној дана
23.3.2016.године донела је

ОДЛУКУ

О одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије за гласање на изборима за
одборнике СО Велико Градиште који су
расписани за 24.4.2016.године.

1.
ОДРЕЂУЈЕ СЕ боја гласачких листића
и боја контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије за гласање на изборима за
одборнике СО Велико Градиште који су
расписани за 24.4.2016.године и то:
• ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СО ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ – БЕЛА
БОЈА,ФОРМАТА А-4
• КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ
ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ
КУТИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕСВЕТЛОЗЕЛЕНА БОЈА, ФОРМАТА
А-4
2.
Ову Одлуку доставити штампарији која
одлуком изборне комисије буде одређена за
штампање гласачких листића и другор изборног
материјала за гласање на изборима за
одборнике СО Велико Градиште који су
расписани за 24.4.2016.године
3.
Ову одлуку објавити у Службеном
гласнику Општине Велико Градиште.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Добрица Миловановић
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25. март 2016.
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25. март 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Изборна комисија Општине
Велико Градиште
Број:013-8/2016-01-1
Датум:23.03.2016.год.
Велико Градиште
На основу члана 15.став 1. тачка 7. и
члана 24. Закона о локалним изборима
( „Службени гласник РС“ број 129/2007,
34/2010 – одлука УС 54/2011)
Изборна комисија Општине Велико
Градиште на седници,одржаној дана
23.03.2016.године у 21:00 часова, донела је

РЕШЕЊЕ

ПРОГЛАШАВА СЕ изборна листа
ЗА

„ЗАЈЕДНО

БУДУЋНОСТ“

коју

коалиција“Демократска

Демократска

странка

еколошка партија“.

СИГУРНИЈУ
је

поднела

странка-

Србије-Зелена

Образложење

Изборна комисија општине Велико
Градиште је утврдила да су Богдан Милић и
Маријан Видић као овлашћена лица за
подношење изборне листе „ЗАЈЕДНО ЗА
СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ“ коју је
поднела коалиција“Демократска странкаДемократска
странка
Србије-Зелена
еколошка партија“, благовремено поднели
изборну листу са 15 кандидата за одборнике
дана 23.03.2016.године у 19:17 часова.
Документација поднета уз изборну
листу је потпуна.
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Увидом у Јединствени бирачки списак
установљено је да је од укупног броја бирача
који подржавају изборну листу кандидата за
одборнике за Скупштину општине Велико
Градиште, прихваћена 451 изјава бирача, па
Комисија налази да су испуњени сви законом
прописани услови, те је одлучено као у
диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији у року од 24
часа од доношења Решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник Изборне комисије
Добрица Миловановић
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САДРЖАЈ

25. март 2016.

1. Решење о проглашењу изборне листе ''Александар Вучић- Србијапобеђује'' коалиције
''Александар Вучић- Србија побеђује'' ........................................................................................ 1
2. Решење о испуњености услова за одређивање опуномоћених представникаподносиоца изборне листе ''Александар Вучић- Србија побеђује'' упроширени састав општинске изборне комисије и бирачких одбора ............................................................................................................ 1
3. Одлука о овашћењу располагању новчаним средствима са жиро рачунаизборне комисије 2
4. Одлука о накнади за рад Изборне комисије за председника, секретара,чланове,
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