Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-102/2016-01
Датум:03.06.2016.
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 56. став 1.,2., 5. и 7 Закона о локалним изборима ("Службени
гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32.став 1.тачка 20
Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007,
83/2014-др.закон),члана 28. ст. 1. тачка 22. Статута општине Црна Трава („Службени
гласник града Лесковца“, бр. 17/2012), члана 5 и члана 6. Пословника Скупштине
општине Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 13/2012) и Извештаја
Верификационог одбора, Скупштина општине Црна Трава, на конститутивној седници
од 03.06.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
I
Потврђују се мандати 19 одборника у Скупштини општине Црна Трава изабраних
на изборима од 24.04.2016. године и то са следећих изборних листа:
1.ИЗБОРНА ЛИСТА
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
1.Славољуб Благојевић, дипломирани економиста, из Калне
2.Света Тошић, медицински техничар, из Преслапа
3.Виолета Радивојевић, професор разредне наставе, из Црне Траве
4.Милан Стојановић, елктромонтер, из Градске
5.Александар Глигоријевић, грађевински техничар, из Црне Траве
6.Соња Ристић, текстилни техничар, из Црне Траве
7.Владан Николић, грађевински техничар, из Црне Траве
8.Тома Новковић, пољопривредни техничар, из Горњег Гара
9.Светлана Ђорђевић, правни техничар, из Црне Траве
10.Јоца Митић, наставник у пензији, из Градске
11.Миле Илић, трговац, из Кривог Дела
12.Драгана Дојчиновић, економски техничар из Јабуковика
13.Предраг Благојевић, радник, из Калне
14.Града Маринковић, радник, из Калне
15.Милија Николић, правни техничар, из Градске
16.Станча Стојановић, грађевински техничар, из Дарковца
17.Марко Крстић, шумарски техничар, из Црне Траве

2.ИЗБОРНА ЛИСТА
Социјалистичка партија Србије-(СПС)-Ивица Дачић
18.Миле Младеновић, председник ОО СПС, из Црне Траве
19. Љубиша Савић, економиста за туризам, из Црне Траве
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата
III
Потврђивањем мандата одборницима Скупштине општине Црна Трава из тачке I.
решења престаје мандат одборницима из претходног сазива Скупштине општине Црна
Трава.
IV
Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
V
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од
48
часова од дана доношења решења у смислу чл. 56 ст.7 Закона о локалним изборима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог решења је члан 56.ст. 1., 2. и 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/10-одлука УС и 54/2011), којим је
прописано да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања манадата и да о
потврђивању мандата одборника одлучује скупштина на конститутивној седници. О
потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина
одлучује јавним гласањем. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су
мандати додељени у складу са чл. 43.овог закона и који имају уверење изборне комисије
јединице локалне самоуправе да су изабрани.
Наиме, Изборна комисија општине Црна Трава је дана 25.04.2016.г. донела Решење о
додели мандата бр.решења 42/16 и то кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од
првог кандидата са листе. Решење је објављено у „Службеном гласнику града Лесковца“,
бр.14/16 дана 28.04.2016.г. У смислу чл. 45. Закона о локалним изборима Изборна комисија
је у законском року издала и уверења одборницима да су изабрани.
На основу Извештаја Верификационог одбора утврђено је да су подаци из уверења о
избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије општине Црна
Трава о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, одржаним дана
24.04.2016.г.
Имајући у виду напред наведено, као и поменуте законске прописе Скупштина
оппштине Црна Трава донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.
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