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ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 31. тачка 11. и члана 59. став 3. Одлуке о месним заједницама 

на територији општине Црна Трава, број 06-360/2016-01 од 13.12.2016. године, 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Црна Трава, на седници одржаној дана 21.02.2017 године донела је 

 

ЗАКЉУЧАК  

о одбацивању приговора због неблаговремености 

 

1. Одбацује се приговор Општинског одбора Социјалистичке партије Србије Црна 

Трава, број 8/2017 дана 17.02.2017. године, на Решење Изборне комисије за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине 

Црна Трава о додели мандата кандидатима за чланове савета месних заједница 

на територији општине Црна Трава, број 013-41/2017-01 од 13.02.2017. године, 

као неблаговремен. 

2. Закључак доставити Општинском одбору Социјалистичке партије Србије Црна 

Трава. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Општински одбор Социјалистичке партије Србије Црна Трава, дана 17.02.2017. 

године поднео је Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Црна Трава Приговор на Решење Изборне комисије о 

додели мандата кандидатима за чланове савета месних заједница на територији 

општине Црна Трава, број 013-41/2017-01 од 13.02.2017. године. 

У приговору се наводи да је подносилац приговора наведено решење примио 

дана 17.02.2017. године и да ставља следеће приговоре: 

- приговор на садржину Решења у завршном делу где се наводи да ниједан 

кандидат са изборне листе Социјалистичка партија Србије – (СПС) – Ивица Дачић није 

освојио мандат члана месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава;  

- приговор на број посматрача из странака које су имале кандидате за чланове 

савета месних заједница;  

- приговор да бирачки спискови нису били ажурирани и да поједини гласачи 

нису могли да гласају иако су уредно пријављени; 



- приговор на доделу мандата у МЗ Дарковце, где је последњи, пети, мандат 

припао изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ДАРКОВЦЕ ПОБЕЂУЈЕ, на основу 

истог количника који је имала и изборна листа Социјалистичка партија Србије – (СПС) 

– Ивица Дачић, а због већег броја гласова које је освојила изборна листа 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ДАРКОВЦЕ ПОБЕЂУЈЕ. 

У завршном делу Приговора, тражи се да се у МЗ Дарковце „исправи грешка и 

призна мандат кандадату СПС-а са истим количником, а да се у МЗ Црна Трава 

исправи Решење у делу у коме ће се брисати став о непризнавању мандата са листе  

Социјалистичка партија Србије – (СПС) – Ивица Дачић. 

 

 Пре упуштања у разматрање основаности приговора, Изборна комисија је 

установила да је Приговор на наведено Решење стављен дана 17.02.2017. године, а да је 

поменуто Решење донето дана 13.02.2017. године.  

 С обзиром да члан 59. став 3. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Црна Трава, број 06-360/2016-01 од 13.12.2016. године, као и члан 52. став 2. 

Закона о локалним изборима који се, предвиђа да се приговор због повреде изборног 

права или изборног поступка може поднети у року од 24 часа од када је одлука донета, 

односно извршена радња или учињен пропуст, то је Изборна комисија установила да је 

приговор неблаговремен и без упуштања у оцену основаности истог, донела закључак 

као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка може се изјавити  жалба 

Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јелена Глигоријевић 

___________________________ 

 


