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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Изборна комисија Општине
Велико Градиште
Број:013-18/2020-01-1
Датум: 12.03.2020. 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, 12/2020 и
16/2020 – аутентично тумачење ),
Изборна комисија Општине Велико
Градиште на седници одржаној дана
12.03.2020. године у 21:10 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ изборна листа ГЛАС
НАРОДА, коју је за изборе расписане за
26. април 2020. године, поднела ГРУПА
ГРАЂАНА „ГЛАС НАРОДА“
.
Образложење
Изборна комисија општине Велико
Градиште је утврдила да је Златко Шуловић
као овлашћено лице за подношење изборне
листе ГЛАС НАРОДА, благовремено поднео
изборну листу са 30 кандидата за одборнике
дана 12.03.2020. године у 20:00 часова.
Утврђено је да је уз Изборну
листу приложена сва законом прописана
документација и да је правно ваљана, као и да
Изборна листа испуњава услове из члана 18.
став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним
изборима, у погледу броја кандидата на
изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на изборној листи.
Увидом у Јединствени бирачки списак
установљено је да је од укупног броја бирача

13. март 2020.

који подржавају изборну листу кандидата за
одборнике за Скупштину општине Велико
Градиште, прихваћено 226 изјава бирача.
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
Данијел Живановић, дипл. правник
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