На основу члана 13.. 13. и 14, Закона о лошлним гвборима ("Служби–ит гласник Регцблике
Србије" бр. 1291'0–џ НЛО-Одлука УС и 5—1/11). Ск3пштит-1а Града Новог Сада на ХХХН седници од 26.
јануара 2018. године, доноси
Р Е Ш Е ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНИЦЕ Н ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1

У Градску изборну комисију именује се:
за чланицу:

НУСРЕТА БАКИћ,
„Социјалдемократска партија Србије“
за замени цу чланице:
БРАНИСЛАВА Ј ЕФТИћ,

„Зелена странка“
11

Ово решење објавити'у "Службеном листу Града Новог Сада".

Обра зложење

·

Правни основ за доношење Решења о именовању чланице и заменице чланице Градске изборне
комисије садржан је у члану 12., 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике
Србије" бр. 129/07, 34/10–Одлука УС и 54/11), којимаје, између осталог,
прописано да изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује
скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју
одборника, да у решењу о именовању председника и чланова,
поред личног имена председника, односно
члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције
на чији предлог је именован и да чланови органа за спровођење избора и њихови
заменици морају имати
изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне
самоуправе.
Одборничка група „Социјалдемократска партија Србије – Зелена странка“ у саставу од три
одборника Скупштине Града Новог Сада предложила је именовање чланице и заменице чланице
у
Г радску изборну комисију.
Провером у Градској управи за опште послове Града Новог Сада, утврђено је да лица предложена
за именовање у Градску изборну комисију у сталном саставу имају изборно
право, као и пребивалиште на
територији Града Новог Сада.

Сходно наведеном, одлученоје као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДиНА
ГРАД нови САД
СКУПШТИНА ГРАДА новог САДА
'
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Здрав о Јелушић

