
На основу члана 30., 31. и 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика ("Сл.
гласник РС", број 14/2022), Изборна комисија општине Рума, на седници одржаној
04.03.2022. године, донелаје

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНАИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ

РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
[

У проширени састав Изборне комисије општине Рума, улазе представници коалиције

Уједињени за победу Србије, подносиоца Изборне листе Мариника Тепић - Уједињени за
победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-
УМРК, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати
Србије "Слога", Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) за избор

народних посланика Народне скупштине,те се именују:

За члана ГОРАН МИХАЈЛОВИЋ,из Руме

За заменика члана ПАВЛЕ МАРОЈЕВИЋ,из Руме

||
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, примењује се наредног дана од дана

доношења,а доставиће се подносиоцу Изборне листе, именованим лицима, и објавиће се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије и званичној интернет презентацији општине Рума.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 03.03.2022. године у 17:30 часова, Изборна комисија Општине Рума примила је
допис-предлог за именовање члана и заменика члана локалне изборне комисије Општине Рума у
проширеном саставу који су лица овлашћена за вршење изборних радњи и то Мариника Тепић и
Мирослав Алексић поднели у својству овлашћених предлагача Коалиције Уједињени за победу
Србије са Изборне листе Мариника Тепић - Уједињени за победу Србије (Странка слободе и
правде, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-УМРК, Странка Македонаца
Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије "Слога", Покрет за
преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка). Имајући у виду чињеницуда је предлог
дозвољен, уредан, благовремен и поднет од овлашћеног предлагача, те да су испуњени сви
услови из члана 30. и 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика ("Сл. гласник РС",
број 14/2022), одлученоје као у изреци.



Упуство о правном средству: Против овог Решења подносилац проглашене изборне листе и
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНА РУМА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 013-2-8/2022-11
Дана: 04.03.2022. године
РУМА Председ ик,

МЛП. аВладислава Стаменовић


