Образац ЛИБ-9/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/2020), Општинска изборна
комисија
Градске
општине
Барајево,
на
седници
одржаној
05. марта 2020. године у 21 : 00 часова, донела је
(датум и час)

РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа ___________________________________________
___

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

коју је поднела _Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу______

______

(назив регистроване политичке странке--страначке коалиције-групе грађана)

за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево, под бројем 013-204/2020 дана 05. марта 2020._ године, у _20 : 50_ часова.
(датум подношења)

(време)

Образложење
Овлашћени предлагач Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу на
изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 26.
април 2020. године, Општинској изборној Комисији Градске општине Барајево
поднео је дана 05. марта 2020. године у _20:50__изборну листу
Александар Вучић – За нашу децу.
Разматрајући поднету изборну листу Општинска изборна Комисија је утврдила да
је иста благовремена и потпуна у смислу члана 19. Закона о локалним изборима, да
је овлашћени предлагач предложио 33 одборника за Скупштину Градске општине
Барајево и да је уз изборну листу доставио:
1- Потврде о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе,
2- Писмене изјаве кандидата да прихватају кандидатуру,
3- Потврде о пребивалишту кандидата,
4- Писмену сагласност носиоца листе,
5- Овлашћење лица које је поднело изборну листу да поднесе изборну листу,
6- Уверење о држављанству за кандидате,
7- Оверене изјаве _1.110__ бирача који подржавају изборну листу, од којих је
___1.077__ прихваћених потписа бирача,
8- Коалициони
споразум
Српске
напредне
странке
(СНС),
Социјалдемократске партије Србије (СДПС) и Покрета социјалиста (ПС)
који је оверио Јавни бележник Србислав Цвејић из Београда, улица
Димитрија Туцовића број 108, дана 04. марта 2020. године и заведен под
бројем УОП – III: 1-2020.

9- Изјаву о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање, у смислу члана 21. Закона о финансирању политичких
активности.
10- Овлашћења за закључење коалиционог споразума.
Сходно наведеном Општинска изборна Комисија Градске општине Барајево је на
основу члана 24. став 1.одлучила као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор
Општинској изборној комисији Градске општине Барајево у року од 24 часа од
дана доношења решења.
Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
У Барајеву дана

05. марта

2020. године, у 21 : 15_ часова.

Број: 013-2-05-2/2020
Председник
_______Иван Илић____________
М.П.

(име и презиме)

_________________________________________
(потпис)

