РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Сокобања
Број: 013-8-42/2020
Дана, 06.06.2020. године
На основу члана 53 став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна комисија
општине Сокобања, Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, решавајући по приговору
број 013-8-38/2020, изјављеном 05.06.2020. године у 17,45 часова од стране
подносиоца – страначке Коалиције: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА
КРАЉА коју заступа овлашћено лице Миодраг Милутиновић из Сокобање, ул.
Књажевачка бб, на Решење Изборне комисије општине Сокобања бр. 013-837/2020 од 04.06.2020. године у 19,42 часова, на седници одржаној дана
06.06.2020. године у 14.15 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ ПРИГОВОР подносиоца – страначке Коалиције: ЗА КРАЉЕВИНУ
СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА коју заступа овлашћено лице Миодраг
Милутиновић из Сокобање, ул. Књажевачка бб, на Решење Изборне комисије
општине Сокобања бр. 013-8-37/2020 од 04.06.2020. године у 19,42 часова, КАО
НЕОСНОВАН.

Образлож ење

Дана 02.06.2020. године у 14,12 часова, Изборна Комисија општине
Сокобања донела је Закључак Број: 013-8-35/2020, којим се налаже страначкoj
Коалиције: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА коју заступа
овлашћено лице Миодраг Милутиновић из Сокобање, да најкасније у року од 48
часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке предате 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 оба облика буде истоветан.
Решењем Изборне комисије општине Сокобања, Број: 013-8-37/2020 од
04.06.2020. године, у 19,42 часова, одбијено је проглашење изборне листе ЗА
КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА (Покрет обнове краљевине
Србије, Монархистички фронт), коју је 04.06.2020. године у 18,40 часова поднела
Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ- СОКОБАЊА ЗА КРАЉА и то из разлога
што је провером коју је извршио службеник Општинске управе општине
Сокобања задужен за вођење бирачког списка уз присуство свих чланова
Изборне комисије општине Сокобања, утврђено 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, сходно Одлуци о облику и садржају
образаца за поједине радње спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Сокобања, који су расписани за 26. април 2020. године Број: 013-83/2020 од 04.03.2020. године („Службени лист општине Сокобања“, број 6/2020),
којом је предвиђено 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.
Незадовољна донетим Решењем, дана, 05.06.2020. године, у 17,45 часова
страначка Коалиција: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА, коју
заступа овлашћено лице Миодраг Милутиновић из Сокобање, ул. Књажевачка
бб, поднела је Изборној комисији општине Сокобања приговор на Решење
Изборне комисије општине Сокобања бр. 013-8-37/2020 од 04.06.2020. године у
19,42 часова, позивајући се на све законом предвиђене разлоге.
У свом приговору подносилац наводи да је Решење које се напада
приговором незаконито и неосновано у целости. Даље наводи да наслов није
имао законску могућност да предметно решење донесе уопште, позивајући се на
одредбу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима, јер се та одредба не
може тумачити произвољно и издвојено. Приговором подносилац указује и да
није поступљено по правилима поступка, јер је наслов изашао изван законом
предвиђених граница одлучивања, те да је том приликом повредио уставом и
законом гарантовано изборно право укупно 202 грађана Сокобање, који су својим
потписима подржали предметну изборну листу. Подносилац приговора даље
наводи да је дана 04.06.2020. године овлашћено лице наслову приступило ради
отклањања недостатака у законом предвиђеном року и то у 18,40 часова. Наводе
и да је пред овлашћеним лицем прегледан материјал и исти је од стране наслова
оцењен као уредан. Међутим након само сат времена наслов доноси решење о
одбачају након наводне техничке неисправности. Такође указују на то да
Комисија није дозволила овлашћеном представнику подносиоца да изврши увид

у предмет, како би се уверио да је технички пропуст заиста настао. Приговором
се указује да чак и да је постојао технички пропуст, наслов је имао могућност да
изврши 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 изборној листи. Даље, наводи да је истог дана начинио копију ЦД-а
те да је доставља у прилогу овог приговора, те да је симптоматично да се баш у
оквиру исте комисије историјски више пута дешавају слични технички пропусти,
те се доводи у питање исправност уређаја, на којима се отварају ЦД- ови.
Следствено свему подносилац приговора предлаже да приговор буде усвојен,
предметно решење поништено, а изборна листа подносиоца проглашена.
Изборна комисија општине Сокобања, на седници одржаној 06.06.2020.
године, најпре је утврдила да је приговор подносиоца страначке Коалиције: ЗА
КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА, коју заступа овлашћено лице
Миодраг Милутиновић из Сокобање, ул. Књажевачка бб, благовремен, допуштен
и поднет од стране овлашћеног лица.
Након разматрања свих навода приговора, као и увида у предати изборни
материјал, Изборна комисија општине Сокобања, једногласно налази да је
приговор неоснован, а из следећих разлога:
Неосновани су наводи приговора у погледу непостојања законских
могућности за доношење Решења које се приговором напада, а из разлога што
је Чланом 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), предвиђено да кад Изборна комисија
утврди да изборна листа садржи недостатке предвиђене овим законом, или кад
утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени, или нису отклоњени у
предвиђеном року, донеће у наредних 24 часа решење којим се одбија
проглашење изборне листе. С обзиром да подносилац приговора није поступио
по налозима из закључка о отклањању неправилности, те да није предао изборни
материјал у прописаној форми коју је на основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС,
54/11 и 12/20), и 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), прописала Изборна комисија
општине Сокобања, иста је донела решење које се приговором напада.
Без основа су и наводи уложеног приговора и то пре свега они који се
односе на то да је Изборна комисија општине Сокобања, приликом преузимања
материјала од стране овлашћеног подносиоца, оценила материјал, као уредан,
већ је иста у присуству овлашћеног подносиоца извршила попис предатог
изборног материјала и то записнички констатовала, па тек након што је
овлашћени представник напустио седницу, приступила утврђивању чињеничног
стања и обради документације.
Нетачни су наводи подносиоца приговора да овлашћеном лицу није
дозвољено да изврши увид у „предмет“, како би се уверио да је технички пропуст
заиста настао, јер је најпре лицу које је предало листу Миодрагу Милутиновићу,

одмах по уручењу решења којим се одбија проглашење пред свим члановима
Комисије омогућено да изврши увид у приложени ЦД, а сутрадан дана
05.06.2020. године, по новом захтеву омогућен нови увид и то како овлашћеном
подносиоцу листе, тако и лицима у његовој пратњи пред Комисијом, о чему је
вођена и службена белешка, коју су представници подносиоца листе својеручно
и потписали и том приликом доставили нови ЦД у папирном омоту, чији је пријем
комисија извршила, али одбила да по њему одлучује, с обзиром на истек рокова
за предузимање изборних радњи.
Без основа су и наводи подносиоца приговора о наводној неисправности
техничких уређаја у просторијама комисије, јер су се у исправност истих сами
уверили приликом вршења увида и у том погледу нису ни истицали
незадовољство.
Имајући у виду све претходно наведено
Изборна комисија
Сокобања, донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

општине

Поука о правном леку:
Против овог решења дозвољена
је жалба Управном суду у року од
24 часа од достављања решења,
преко Изборне комисије општине
Сокобања.

Број: 013-8-42/2020
У Сокобањи, 06.06.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Милош Илић

