
На основу члана 30., 31. и 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика ("Сл.
гласник РС", број 14/2022), као и члана 31. и 32. Закона о избору председника Републике ("Сл.

гласник РС", број 14/2022), Изборна комисија општине Рума, на седници одржаној
24.03.2022. године, донелаје

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНАИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ

РУМА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
1

У проширени састав Изборне комисије општине Рума, улазе представници Групе

Грађана "Српски патриота-Миша Вацић", која је предложила председничког кандидата
Мишу Вацића а у својству овлашћеног предлагача за избор председника Републике Србије,

именују се:
За члана АЛЕКСА КОНДИЋ,из Руме

За заменика члана АНДРЕЈА ВАЛКА,из Руме

п
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, примењује се наредног дана од дана

доношења, а доставиће се подносиоцу Изборне листе, именованим лицима, и објавиће се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије и званичној интернет презентацији општине Рума.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 23.03.2022. године у 17:15 часова, Изборна комисија Општине Рума примилаје од
стране овлашћеног представника Групе Грађана "Српски патриота-Миша Вацић", која је
предложила председничког кандидата Мишу Вацића а у својству овлашћеног предлагача за
избор председника Републике Србије допис-предлог за именовање члана и заменика члана
локалне изборне комисије Општине Рума у проширеном саставу. Имајући у виду чињеницуда је
предлог дозвољен, уредан, благовремен и поднет од овлашћеног предлагача, те да су испуњени
сви услови из члана 30.и 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика ("Сл. гласник
РС", број 14/2022), као и члана 31. и 32. Закона о избору председника Републике ("Сл. гласник
РС", број 14/2022),одлученоје као у изреци.



Упуство о правном средству: Против овог Решења подносилац проглашене изборне листе и
бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од
објављивања овог решењана веб-презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНА РУМА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 013-2-103/2022-11
Дана: 24.03.2022. године
РУМА Председник,

МЛП.

Владислава Стаменовић
РАДи!


