
  

Република Србија 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 013-3/16/16-02 

16.03.2016. год. 

Петровац на Млави 
 

 

На основу члана 14. став 1. и 6. и 16. став 3. Закона о локалним изборима (Службени гласник 
РС", број 129/2007, 34/2010-ОУС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Петровац на 
Млави, на седници одржаној 16.03.2016. године, донела је 

 
              

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 I УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција: "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)", као подносилац изборне листе бр.3, "ИВИЦА ДАЧИЋ-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА  (ЈС)" - Радиша 

Драгојевић, за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави, расписане за 24.април 

2016. године, испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав Општинске 

изборне комисије Општине Петровац на Млави и бирачких одбора.  

 

 II  Подносилац изборне листе из става 1. овог решења, може најкасније до 18. априла 2016. 

године до 24,00 часова, да одреди своје представнике у проширени састав  Општинске изборне 

комисије и бирачке одборе.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16.03.2016. године, донела је Решење о 

проглашењу Изборне листе "ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА  (ЈС)"-Радиша Драгојевић, са 50 кандидата за одборнике Скупштине 

општине Петровац на Млави, на изборима расписаним за 24.04.2016. године и, сагласно члану 14. став 

6. и члану 16. став 3. Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с 

обзиром на то да је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се 

бира, испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије 

и бирачких одбора. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној 

комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

 

Општинска изборна комисија општине Петровац на Млави                                                                                                                   
 

Председник, 

Горан Стефановић,с.р. 
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