ЛИ-12/16
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:20/16
Датум:12.04.2016.
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),
Изборна комисија општине Црна Трава, на седници одржаној 12.04.2016.године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине
Црна Трава број 2, под називом Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић
коју је за изборе расписане за 24.април 2016. године, поднела Социјалистичка партија
Србије.
Образложење
Изборна комисија општине Црна Трава је утврдила да је овлашћено лице
Социјалистичке партије Србије у складу са чланом 19. став 1. Закона о локалним изборима
и Закључком Изборне комисије општине Црна Трава о отклањању недостатка изборне
листе број 16/2016 од 08.04.2016.године поднело благовремену и уредну изборну листу са
15 кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава, који су расписани за 24.
април 2016. године.
На поднетој изборној листи налазе се 15 (петнаест) кандидата за одборнике, те је
Изборна комисија констатовала да је испоштован члан 18. став 1. Закона о локалним
изборима, који прописује да предлагач мора на изборној листи да има најмање једну
трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира, с обзиром да је број
одборника који се бира 19 (деветнает).
Изборна комисија је затим утврдила да је испоштован члан 20. став 3. Закона о
локалним изборима, јер се на изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на
листи налази најмање по један кандидат мање заступљеног пола на листи, у овом случају
женског пола.
Изборна комисија је потом утврдила да поднета изборна листа након отклањања
уочених недостатака садржи све потребне елементе и то: назив подносиоца изборне листе
(у овом случају регистроване политичке странке-Социјалистичка партије Србије),назив
изборне листе-Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић, податке о кандидатима
за одборнике, односно редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање и
адреса пребивалишта, име и презиме лица које је овлашћено да поднесе изборну листу и
потпис лица које је овлашћено да поднесе изборну листу.
Уз изборну листу приложена је и следеће документација и то: писмена сагласност
носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, овлашћење лица које је поднело
изборну листу да може у име политичке странке да поднесе изборну листу, уверење о

држављанству за сваког кандидата са изборне листе и то не старије од шест месеци,
потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе и то не старија од шест
месеци, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени
матични број кандидата, потврда о пребивалишту сваког кандидата, не старија од шест
месеци, из којих се види да сви кандидати имају пребивалиште на територији општине
Црна Трава, писмене изјаве кандидата да прихватају кандидатуру за одборнике у
Скупштини општине Црна Трава, списак бирача који својим потписима подржавају
изборну листу Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић, сачињен по азбучном
реду презимена потписника, у писменој и електронској форми, 204 регуларно оверених
потписа бирача који су подржали изборну листу, сложених по азбучном реду презимена
потписника.
Имајући у виду да Општина Црна Трава има мање од 20.000 бирача, испоштован је и
члан 18. став 2. Закона о локалним изборима, који прописује да у јединицама локалне
самоуправе које имају мање од 20.000 бирача, изборне листе из става 1. овог члана
утврђене су и када их својим потписом подржи најмање 200 бирача, тако да је Изборна
комисија констатовала да постоји довољан број потписа за подршку целокупној изборној
листи од 15 (петнаест) кандидата, обзиром да је валидних 204 потписа бирача.
Такође се констатује да је Изборна комисија прихватила изјаве бирача који својим
потписима подржавају изборну листу Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић
у којима је као подносилац наведена Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић,
уместо само Социјалистичка партија Србије и заузела мишљење да није било потребно
прикупљање нових потписа, односно да би прикупљање нових потписа ишло на штету
изборних права грађана општине Црна Трава који су несумњиво подржали изборну листу
Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић.
Чињеница што је име заступника странке,Ивице Дачића омашком наведено на
обрасцу Изборне комисије ЛИ-10/16 (Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата
за одборнике Скупштине општине Црна Трава) и то код назива подносиоца изборне листе,
није по мишљењу комисије никаква суштинска грешка и да је неспорно да је господин
Ивица Дачић
уписан у акт о регистрацији политичких странака као заступник
Социјалистичке партије Србије. Имајући у виду наведено, евидентно произлази да су на
обрасцу ЛИ-10/16
бирачи својим потписима заиста подржали изборну листу
Социјалистичке партије Србије, па је Изборна комисија прихватила као валидне изјаве
бирача да подржавају изборну листу Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић у
којима је као подносилац наведена Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић.
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 општине Црна Трава у року од 24 часа од часа доношења Решења.
У Црној Трави, дана 12.04.2016.г у 13,25 часова.
Број:20/2016
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Председница
Јелена Глигоријевић

