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Република Србија                                                                                     

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета 

месних заједница на територији 

општине Црна Трава 

Број: 013-27/2017-01 

Датум: 27.01.2017. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 31. тачка 7. и члана 39. став 1. 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 27.01.2017. године донела је 

 

Р  Е   Ш   Е   Њ  Е 
 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за чланове Савета Месне заједнице 

Дарковце у општини Црна Трава, број 2, под називом Социјалистичка партија Србије – 

(СПС) – Ивица Дачић коју је за изборе расписане за 12. фебруар 2017. године, поднела 

Социјалистичка партија Србије. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Црна Трава, дана 27.01.2017. године у 12:55 часова, Миле 

Младеновић је, као овлашћено лице испред Социјалистичке партије Србије поднео, у 

складу са чланом 35. Одлуке о месним заједницама на територији општине Црна Трава, 

Изборну листу под називом Социјалистичка партија Србије – (СПС) – Ивица Дачић за 

изборе за чланове Савета Месне заједнице Дарковце, који су расписани за 12. фебруар 

2017. године. 

        

   На поднетој изборној листи налазе се 5 (петоро) кандидата за чланове савета, те је 

Изборна комисија констатовала да је испоштован члан 18. став 1. Закона о локалним 

изборима, који се,  у складу са чланом 73. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Црна Трава, сходно примењује у овом случају, а који прописује да предлагач 

мора на изборној листи да има најмање једну трећину кандидата од укупног броја који се 

бира, с обзиром да је број чланова савета који се бира 5 (пет). 

Изборна комисија је затим утврдила да је испоштован члан 35. став 3. Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Црна Трава, јер се на изборној листи међу 
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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 садржи све потребне 

елементе и то: 

 

1) овлашћење лица које подноси листу; 

2) писане изјаве свих кандидата да прихватају кандидатуру за члана савета и 

3) потврде о изборном праву за сваког кандидата  

4) сагласност носиоца листе да буде носилац листе 

 

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 за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Црна Трава у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јелена Глигоријевић 

___________________________ 

 

 


