
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
Изборна комисија општине 
Велико Градиште  
Број: 013-58/2020-01-1 
Датум: 09.06.2020. год. 
Велико Градиште 
 
             На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/2020), а у складу са чланом 21. Закона о 
финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019)  
             Изборна комисија Општине Велико Градиште на седници, одржаној дана 
09.06.2020. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

Члан 1. 
 Средства у висини од 38.192,00 динара распоређују се у једнаким износима 
подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења изборне листе 
дали изјаву да ће користити средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање. 

Члан 2. 
 Средства у висини од 38.192,00 динара деле се на 6 делова и исплатиће се у износу 
од 6.365,33 динара подносиоцима следећих изборних листа који су доставили изјаву да 
намеравају да користе средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање:  

1. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ 
2. ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије(СПС)“ 
3. ГЛАС НАРОДА 
4. Драган Марковић Палма-Јединствена Србија (ЈС). 
5.  Група грађана „САЧУВАЈМО ОГЊИШТЕ“ – Дејан Селић 
6. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

 
Члан 3. 

Политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних 
извора за покриће трошкова изборне кампање дужан је да положи изборно јемство у износу 
од 6.365,33 динара најкасније до 11.06.2020. године. 
 

Члан 4. 
Изборно јемство из члана 3. састоји се у полагању готовог новца, банкарске 

гаранције, државних хартија од вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на 
непокретној имовини лица које даје јемство. 
 

 
 



Члан 5. 
Средства изборног јемства из члана 4. достављају се Општинској управи општине 

Велико Градиште, Одељењу за финансије, или се уплаћују на рачун Општинске изборне 
комисије број: 840-338740-80 у року од три дана од дана утврђивања коначне листе 
кандидата, односно до 11.06.2020. године. 

  

 

                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                 Бојан Милојковић, дипл. правник 

 


