
 
На основу члана 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима 

(„Сл. Гласник РС“, број: 129/07, 34/10- одлука УС и 54/11) Изборна комисија 
Општине Владичин Хан на седници одржаној 19.04.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА 

 
 

ГГ „ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ“ – АВРАМ СТАНОЈЕВИЋ 
                                              (назив политичке странке, коалиције- групе грађана) 
 

У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН И БИРАЧКИХ ОДБОРА  

 
 

ГГ „ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ“ – АВРАМ СТАНОЈЕВИЋ 
                                              (назив политичке странке, коалиције- групе грађана) 
подносилац Изборне листе испуњава услове за одређивање представника у 
проширени састав Изборне комисије Општине Владичин Хан и бирачких одбора и 
одредиће једног опуномоћеног представника у Изборној комисији најкасније пет 
дана пре дана одређеног за одржавање избора. 
 

О б р з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија Општине Владичин Хан на седници одржаној 19.04.2012. 
године, донела је решење о проглашењу изборне листе коју је поднела ГГ 
„Освајање слободе“ – Аврам Станојевић и сагласно члану 14. став  6. и члана 16. 
став 3. Закона о локални изборима утврдила да подносилац изборне листе 
испуњава услове да одреди представника у проширени састав Изборне комисије 
Општине Владичин Хан и бирачких одбора. 

Подносилац Изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у 
Изборној комисији и о томе обавештава Изборну комисију. Изборна комисија 
утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која 
улазе у проширени састав. 

Ако подносилац Изборне листе не одреди опуномоћеног представника у 
Изборној комисији најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора, 
Изборна комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује без представника 
подносиоца Изборне листе. 

  
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења подносилац 

изборне листе може поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 
часа од дана достављања решења.  

 
Број:013-85/2012  
У Владичином Хану, 19.04.2012. године, у 16.30. часова. 
 
 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 
 

                                                                         
М.П.                                       П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                 
____________________ 
    Зоран Пејковић  

 


