БРОЈ 4/21, КОСЈЕРИЋ, 8. фебруар 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-одлука US, 54/11,
12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) и члана 40. Статута
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број
3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана
8. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
I
У Изборну комисију општине Косјерић именују се:
1.

2.

Сандра Филиповић, председник –маст. правник,
Дубница, СНС
Борис Ђурић, заменик председника – дипл. правник, Косјерић, СНС
Светлана Стефановић, члан- Косјерић, СНС
Владимир Јешић, заменик члана – Косјерић, СНС

3.

Васо Николић, члан –Косјерић, СПС
Дејан Павловић, заменик члана- Косјерић, СДПС

4.

Данка Васиљевић, члан- Косјерић, ПС
Славица Илић, заменик члана – Косјерић, СНП

5.

Новица Пантовић, члан –Косјерић, ДС
Мирољуб Косорић, заменик члана - Косјерић,
СПО

6.

Милка Јоксимовић, члан –Косјерић, Здрава Србија
Душан Миловић, заменик члана –Брајковићи,
Здрава Србија

7.

Зоран Милић, члан – Косјерић, НС
Милен Ђуровић, заменик члана – Мрчићи СНС
II

За секретара Изборне комисије, именује се:
Данило Пантић, дипл. правник, Г. Полошница.
За заменика секретара Изборне комисије, именује се:
Марија Тодоровић, дипл. правник, Косјерић.
III
Изборна комисија:
- стара се о законитости спровођења избора одборника,

-

-

-

-

одређује бирачка места, при чему нарочито води
рачуна о равномерној распоређености бирача на
бирачким местима и о доступности бирачког места
бирачима,
одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника,
прописује обрасце и организује техничке припреме
за спровођење избора за одборнике,
утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника,
проглашава изборне листе,
утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички
их предаје бирачким одборима,
утврђује и објављује укупне резултате избора одборника,
подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за одборнике,
доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу
и резултатима избора за одборнике, непосредно
по завршетку избора,
обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
IV

Седиште Изборне комисије је у згради општине Косјерић, улица Олге Грбић број 10.
V
Даном доношења овог решења престаје мандат председнику, члановима и њиховим заменицима и секретару и његовом заменику Изборне комисије општине Косјерић, именованим
Решењем Скупштине општине Косјерић о именовању Изборне
комисије општине Косјерић број 013-2/16 од 28. 12. 2016. год.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
Број: 013-14/2020
У Косјерићу, 8. фебруара 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
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Садржај

страна

Решење о именовању Изборне комисије општине Косјерић ................................................................................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: Штампарска радња "Нови М-принт"
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