
 

 На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11 и 12/2020), Изборна 
комисија општине Сокобања, на седници одржаној дана 04. јуна 2020. 
године, у 19,42 часова, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, 
СОКОБАЊА ЗА КРАЉА(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички 
фронт), коју је, 04. јуна 2020. године у 18,40 часова, поднела Коалиција: ЗА 
КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 02. јуна 2020. године у 12,40 часова, Коалиција: ЗА 
КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА поднела је Изборној 
комисији општине Сокобања изборну листу са 10 кандидата за одборнике 
Скупштине општине Сокобања на изборима расписаним за 21.јун 2020. 
године, под називом ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, СОКОБАЊА ЗА 
КРАЉА(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт). 

Приликом разматрања наведене изборне листе, на седници одржаној 

02. јуна 2020. године, Изборна комисија општине Сокобања је у 14,12 часова 

Закључком број 013-8-35/2020 од 02. јуна 2020. године наложила страначкој 

Коалицији: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА, подносиоцу 

изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под 

називом  „ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, СОКОБАЊА ЗА КРАЉА (покрет обнове 

Краљевине Србије, Монархистички фронт)“, да најкасније у року од 48 часова 

од часа достављања овог закључка, отклони недостатке изборне листе, и то 

тако што ће  Изборној комисији Општине Сокобања доставити: 

- Правилно попуњен образац ЛИ-1/2020 са отклоњеним недостацима у 

погледу навода везаних за „занимање“ кандидата за одборнике у 4. колони 

табеле тако што ће исту попунити наводећи занимање за сваког појединачног 

кандидата и исправљену верзију овог обрасца доставити у писменом и 

електронском облику (exel табели) тако да образац у оба облика буде 

истоветан; 

- Правилно попуњен образац ЛИ – 4/2020 за кандидата за одборника 

Скупштине општине Сокобања – Данијела Јевтића на тај начин што ће 

исправити погрешно означен ЈМБГ за кандидата; 

- најмање још 156 оверених изјава бирача који својим потписима подржавају 
изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања на 
читко и потпуно попуњеним обрасцима ЛИ – 8/2020 као и у складу са тим 
уподобљен Списак бирача који својим потисима подржавају изборну листу 
кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања на обрасцу ЛИ – 
7/2020 у писменом и електронском облику (exel табели) тако да образац у 
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оба облика буде истоветан;. Наведени закључак уручен је подносиоцу 
изборне листе дана 02. јуна 2020. године у 18,56 часова. 

 Дана 04. јуна 2020. године, овлашћени подносилац изборне листе 
Миодраг Милутиновић, у 18,40 часова, Изборној комисији општине Сокобања 
благовремено је доставио је изборну листу  ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, 
СОКОБАЊА ЗА КРАЉА(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички 
фронт) подносиоца, страначка   Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – 
СОКОБАЊА ЗА КРАЉА на обрасцу ЛИ -1/2020 уз коју је приложен списак 
бирача који својим потисима подржавају изборну листу кандидата за 
одборнике Скупштине општине Сокобања на прописаном обрасцу ЛИ – 
7/2020 у штампаном облику, Изјаву којом се прихвата кандидатура за 
одборника Скупштине општина Сокобања на прописаном обрасцу ЛИ – 
4/2020 за кандидата за одборника Данијела Јевтића, 202 оверене изјаве 
бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 
општине Сокобања на прописаним обрасцима ЛИ – 8/2020, као и један ЦД. 

 Приликом разматрања наведене изборне листе и увида у приложени 
материјал, на седници одржаној дана 04. јуна 2020. године Изборна комисија 
општине Сокобања утврдила је да је приложени образац ЛИ – 1/2020 у својој 
писаној форми прописно састављен и да испуњава све законом прописане 
услове. Надаље, Комисија је констатовала да је приложена Изјава којом се 
прихвата кандидатура за одборника Скупштине општине Сокобања на 
обрасцу ЛИ – 4/2020 за кандидата Данијела Јевтића исправљена у складу са 
налозима из Закључка Комисије број 013-8-35/2020 од 02. јуна 2020. године, 
као и да је Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу 
кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања на прописаном 
обрасцу ЛИ – 7/2020 прописно састављен. 

 Даљом провером коју је извршио службеник Општинске управе 
општине Сокобања задужен за вођење бирачког списка уз присуство свих 
чланова Изборне комисије општине Сокобања, утврђено је да на ЦД -у 
приложеном уз изборну листу не постоји образац ЛИ – 1/2020 нити ЛИ -
7/2020 у електронском облику те није било могуће извршити проверу да ли 
сва лица која су потписала подршку изборној листи имају бирачко право и да 
ли су евентуално дала подршку некој другој, раније проглашеној листи. 

 Како је Одлуком о облику и садржају образаца за поједине радње 
спровођења избора за одборнике Скупштине општине Сокобања, који су 
расписани за 26. април 2020. године Број: 013-8-3/2020 од 04.03.2020. године     
(„Службени лист општине Сокобања“, број 6/2020), предвиђено је да се 
Образац ЛИ -1/2020 као и Образац ЛИ – 7/2020 обавезно достављају у 
писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) тако да списак у оба облика 
буде истоветан, као и да је предвиђено да образац ЛИ – 7/2020  треба да 
буде израђен у програму MS Excel у табели објављеној на интернет 
страници општине Сокобања, Комисија је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења. 
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети 
приговор Изборној комисији општине Сокобања у року од 24 часа од дана 
доношења Решења. 

Број: 013-8-37/2020 
У Сокобањи, дана 04. јуна 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 П Р Е Д С Е Д Н И К 

 Милош Илић 


