Рача, 02.06.2017. године – број 14

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о додели мандата одборнику
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Службени гласник општине Рача

02.06.2017. године

На основу члана 48. ставовa 1. и 2. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
број 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Рача,
на седници одржаној дана 02.06.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
1. Мандат одборника у Скупштини општине Рача, дедељује се следећем кандидату:
-

Дејану Живковићу из Сепаца, општина Рача, пољопривреднику, рођеном
31.07.1973.године, изабраном за одборника Скупштине општине Рача, са
коалиционе изборне листе „ПОБЕДА ЗА РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДСЛДП“, на изборима одржаним 24.04.2016. године, односно поновљеним изборима
одржаним 01.05.2016. године.

2. Именованом из тачке 1. ове Одлуке биће издато уверење о избору за одборника

Скупштине општине Рача.

3. Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинској изборној комисији

општине Рача у року од 24 часа од дана када је одлука донета.

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на огласној табли

општине Рача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 48. ставом 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007,
34/2010 - одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат одборника, а ставом 2. истог члана да када одборнику
који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био
додељен мандат – припаднику исте политичке странке.
Председник Скупштине општине Рача, обратио се захтевом број 013-351/2017-I-01, од
24.05.2017. године, за доделу мандата новом одборнику уместо одборника Александра
Сенића из Сепаца, општина Рача,коме је престао мандат избором за члана Општинског већа
општине Рача.
Решењем Скупштине општине Рача, број 020-71/17-I-01, од 17.05.2017. године,
Александар Сенић из Сепаца, општина Рача, изабран је за члана Општинског већа општине
Рача, а Одлуком Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Рача, број 06-50/2017-I-04, од 01.06.2017. године, утврђен му је престанак мандата
одборника у Скупштини општине Рача.
Именовани је био изабран за одборника са коалиционе изборне листе „ПОБЕДА ЗА
РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП“, на изборима одржаним 24.04.2016. године,
односно поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године.
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Увидом у наведену коалициону изборну листу, утврђено је да је Дејан Живковић из
Сепаца, први следећи на изборној листи коме није додељен мандат, а који припада истој
политичкој странци као и Александар Сенић.
Из свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-353/2017-I-04
Дана: 02.06.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Борко Петровић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Немања Лугавац, заменик
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

