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На основу члана 32. тачка 2) и члана 41. Закона о избору народних посланика („Службени гласникРС“, број 1 4/22) и члана Ба Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања наизборима за народне посланике („Службени гласник РС“, бр. 26/22 и 39/22),
Изборна комисија општине Рума, на седници одржаној 31. марта 2022. године, донелаје

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ДОПУНСКОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА- У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕИ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ,

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 33 У ОПШТИНИ РУМА
ОШ"ИВО ЛОЛА РИБАР“, КРАЉЕВЦИ

1. Мења се Допунско Решење 0 именовању члана и заменика члана бирачког одбора упроширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника

1) уместо Драгана Мошића за ЧЛАНА именује Милован Јањић, на предлог подносиоца Изборне листе РУСКИМАЊИНСКИ САВЕЗ – МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО РУСКАПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА), од 30. марта 2022. године;
2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Ово решењеступа на снагу даном објављивања.

Образложење
У складу са чланом 41. став 1. Закона о избору народних посланика и чланом Ба Упутства запредлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике, члан,односно заменик члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу може се променити на захтевовлашћеног предлагача најкасније три дана пре дана гласања.
Чланом 41. став 3. прописано је да решење о промени члана, односно заменика члана бирачкогодбора доноси комисија која га је именовала у бирачки одбор, односно члан комисије кога она за тоовласти.
У складу са свим наведеним, а на основу благовремено примљених предлога подносилацапроглашених изборних листа кандидата за народне посланике и предлагача кандидата за председникаРепублике, донетаје одлука какоје наведено у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац проглашене изборне листекандидата за народне посланике, предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и бирачмогу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања овог решењана веб-презентацији Републичке изборне комисије.
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У Руми, дана 31. марта 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РУМА

ПРЕДСЕДНИК

Владисла меновић


