СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 13/2020

24. фебруар 2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС''
број 129/07, 34/10 и 54/11 и 12/20) и члана 44. став 1. тачка 58. Статута општине
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 7/19)
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 35. седници од 24.фебруара
2019.године, доноси
Р ЕШ Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И ИМЕНОВАЊУ ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
Разрешава се дужности заменика председника Општинске изнорне комисије
АЛЕКСАНДАР ПУНОШЕВАЦ, дипломирани правник, са даном доношења овог
решења, на лични захтев.
Разрешава се дужности заменика члана Општинске изнорне комисије НИКОЛА
ВИШЕКРУНА, ''Александар Вучић – Србија побеђује'', са даном доношења овог
решења, на лични захтев.
Разрешава се дужности заменика члана Општинске изнорне комисије
БИСЕРКА МОЛНАР, ''Александар Вучић – Србија побеђује'', са даном доношења
овог решења, на лични захтев.
Разрешава се дужности заменика секретара Општинске изнорне комисије
ВЕДРАНА ЈАЊАТОВИЋ, дипломирани правник, са даном доношења овог решења,
на лични захтев.
II
Именује се за заменика председника Општинске изнорне комисије СТАНКО
ГАИЋ, дипломирани правник , са наредним даном од дана доношења овог Решења.
Именује се за заменика члана Општинске изнорне комисије ГОРАН МИЉУШ,
''Александар Вучић – Србија побеђује'', са наредним даном од дана доношења овог
Решења.
Именује се за заменика члана Општинске изнорне комисије ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ, ''Александар Вучић – Србија побеђује'', са наредним даном од дана
доношења овог Решења.
Именује се за заменика секретара Општинске изборне комисије НАТАША
СВИРЧЕВ, дипломирани правник , са наредним даном од дана доношења овог
Решења.
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Мандат, новоизабраним лицима, траје до истека мандата Општинске изборне
комисије.
III
Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.
Образложење
Општинска изборна комисија Општине Сремски Карловци је именована дана
28.новембра 2016.године Решењем о именовању председника, чланова и секретара
Општинске изборне комисије и њихових заменика Број: 020-90/2016-I/1 од стране
Скупштине општине Сремски Карловци.
Према члану 14. став 4.и 5. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број
129/07 , 34/10 и 54/11) председник, чланови изборне комисије у сталном и
проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се лице које је
дипломирани правник.
Дана 4. децембра, Ведрана Јањатовић, поднела је оставку на дужност заменика
секретара Општинске изборне комисије. Дана 4. фебруара 2020.године оставку је
поднео и Александар Пуношевац на дужност заменика председника Општинске
изборне комисије и 10.фебруара 2020.године господин Никола Вишекруна је поднео
оставку на дужност заменика члана испред листе ''Александар Вучић- Србија
побеђује''.
У току консултација са свим члановима и заменицима чланова, госпођа Бисерка
Молнар је изјавила да не може да се активно укључи у рад на предстојећим изборима,
због других својих обавеза.
Овлашћени предлагач Административно-мандатна комисија је обавила
консултације, са свим лицима који су поднели оставке, као и са Одборничком групом
чији су представници желели да им престане мандат у овој Комисији.
Имајући у виду, све законске одредбе у погледу школске спреме евентуалних
кандидата за наведене дужности, Административно-мандатна комисија је на својој
седници утврдила Предлог, да се за заменика председника именује Станко Гаић,
дипломирани правник, за заменика члана Горан Миљуш и Драгана Ковачевић и за
заменика секретара Општинске изборне комисије Наташа Свирчев, дипломирани
правник.
Сходно изнетом, донето је горе наведено Решење.
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се уложити жалба Управном суду у Београду, у року
од 24 часа ов доношења Решења.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Скупштина општине
Број: 020-36 /2019-I/1
24. фебруар 2020.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарицаc,p.
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САДРЖАЈ
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