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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                                        

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број:10/16 

Датум:17.03.2016. 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 14. став 1. и став 6.и члана 16.став 3.  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 17.03.2016. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Српска напредна странка, подносилац Изборне листе 

кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава, под називом АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, испуњава услове за одређивање опуномоћених 

представника у проширени састав Изборне комисије општине Црна Трава и бирачких 

одбора. 

 Позива се подносилац Изборне листе из става 1. овог решења да најкасније пет 

дана пре дана одређеног за одржавање избора, одреди своје представнике у проширени 

састав Изборне комисије општине Црна Трава и бирачких одбора. 

Решење доставити Републичкој изборној комисији у складу са чл. 8 став1 Одлуке о 

координираном спровођењу избора за народне послнике Народне скупштине и избора за 

одборнике скупштина једидиница локалне самоуправе расписаних за 24.април2016.године 

( „Службени гласник РС“, бр. 24/16). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Изборна комисија општине Црна Трава, на седници одржаној дана 17.03.2016.г. 

донела је Решење о проглашењу Изборне листе  под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са 19 (деветнаест) кандидата за одборнике Скупштине општине 

Црна Трава, коју је за изборе расписане за 24.април 2016. године, поднела Српска 

напредна странка.  
У складу са чл. 14. став 6. и чл. 16. став3. Закона о локалним изборима, Изборна 

комисија општине Црна Трава је утврдила да подносилац наведене изборне листе, с 



обзиром на то да је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника 

који се бира, испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Црна Трава и бирачких одбора.   

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. 

 

 

Број: 10/2016 
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

Председница  

Јелена Глигоријевић 

________________________ 

 

 

 


