
  

 

 

 На основу члана 38. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари”, бр. 4/19 и 5/21), 

 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница  у општини Жабари, на 

седници одржаној 24. 06. 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за чланове савета месне заједнице Породин под 

називом За бољи Породин-СНС коју је за изборе расписане за 18. 07. 2021. године, поднела Српска 

напредна странка. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница  (у даљем тексту: 

изборна комисија) је утврдила да је овлашћено лице Српске напредне странке, у складу са позитивним 

прописима  поднело благовремену и уредну Изборну листу са 11 кандидата за чланове савета месне 

заједнице Породин на изборима расписаним за 18. 07. 2021. године. 

 Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва документација предвиђена чланом 36. став 2.  

Одлуке о месним заједницама на територији општине Жабари и да је правно ваљана, као и да Изборна 

листа испуњава услове из члана 36. став 3. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жабари, 

у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на изборној листи. 

 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 21. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Жабари, поднето укупно 12 (дванаест)  правно ваљаних  потписа бирача да подржавају Изборну 

листу. 

 У складу са наведеним, Изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној 

комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 
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