
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Изборнакомисија општине Шид 

Број:  013-37/II-22 

Датум: 17.3.2022. године 

Ш  И  Д 

   

На основу члана 30. и 32 став 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. 

гласник РС“, број 14/22) и члана 6. Пословника изборне комисије општине Шид („Службени 

лист општине Шид“ број 4/22), Изборна комисија општине Шид, на седници одржаној дана 17. 

марта 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању члана и заменикач лана Изборне комисије општине Шид у проширеном 

саставу 

 

1. На предлог овлашћеног лица подносиоца проглашене изборне листе „БОРИС ТАДИЋ-

АЈМО ЉУДИ-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-1 ОД 5 МИЛИОНА-

ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ-УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ-БОШЊАЧКА 

ГРАЂАНСКА СТРАНКА-BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA-СТРАНКА 

ЦРНОГОРАЦА, у  Изборну комисију општине Шид у проширеном саставу именују се: 

 

- зачлана: Жељко Брестовачки из Ердевика,  

- зазаменика члана: Далибор Жјак из Љубе, 

 

2. Изборна комисија општине Шид ради у проширеном саставу док збирни извештај о 

резултатима гласања на изборима за народне посланике не постане коначан.  

 

3. Решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије, а примењује се 

од наредног дана од дана  доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 32. Закона о избору народних 

посланика којим је прописано да локална изборна комисија именује, разрешава и констатује 

престанак функције чланова и заменика чланова органа за спровођење избора, у складу са овим 

законом и члану 30. истог  којим је прописано да члана и заменика члана локалне изборне 

комисије у проширеном саставу именује локална изборна комисија на предлог подносиоца 

проглашене изборне листе, који мора бити достављен најкасније седам дана пре дана гласања и 

да је локална изборна комисија дужна да донесе решење о предлогу за именовање члана и 

заменика члана локалне изборне комисије у проширеном саставу у року од 24 часа од пријема 

предлога, а да се решење о именовању члана  и заменика члана локалне изборне комисије у 

проширеном саставу примењује од наредног дана од дана када је донето, док је ставом 5. истог 

члана прописано да локална изборна комисија ради у проширеном саставу док збирни извештај 

о резултатима гласања не постане коначан.  



Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 8.3.2022. године, донела Решење 

02 број 013-637/22, којим је проглашена Изборналиста “БОРИС ТАДИЋ-АЈМО ЉУДИ-

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-1 ОД 5 МИЛИОНА-ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ-

УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ-БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА-

BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA-СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА, за изборе за народне 

посланике Народне скупштине, расписанеза 03.април 2022.године. 

Овлашћено лице проглашене изборне листе „БОРИС ТАДИЋ-АЈМО ЉУДИ-

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-1 ОД 5 МИЛИОНА-ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ-

УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ-БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА-

BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA -СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА“, доставило је изборној 

комисији општине Шид предлог за именовање члана и заменика члана Изборне комисије 

општине Шид у проширеном саставу, дана 17.марта 2022. године у 13.47 часова. 

 

Разматрајући поднети предлог, Изборна комисија општине Шид утврдила је да је предлог 

дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, те је на основу свега 

наведеног, одлучено као у диспозитиву овог решења.  

 

Упутство 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 решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

 

   ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД 

 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                             Бранислав Нонковић 


