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На основу члана 51. 52. i 53. 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 013-8-60/2020, изјављеном 20.06.2020. године у 12,25 часова од          
стране подносиоца – бирача Зорана Миловановића из Сокобање, на Решење          
Изборне комисије општине Сокобања бр. 013-8-57/2020 од 13.06.2020. године,         
на седници одржаној дана 20.06.2020. године у 17,15 часова, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ ПРИГОВОР подносиоца – бирача Зорана Миловановића,        
на Решење Изборне комисије општине Сокобања бр. 013-8-57/2020 од         
13.06.2020. године, КАО НЕБЛАГОВРЕМЕН. 

 
 

О б р а з л о ж  е њ е 

 

Дана 20.06.2020. године Изборној комисији општине Сокобања од стране         
бирача Зорана Миловановића из Сокобање, поднет је Приговор на Решење          
Изборне комисије општине Сокобања бр. 013-8-57/2020 од 13.06.2020. године.         
Наведеним приговором заведеним под бројем 013-8-60/2020, подносилац       
наводи да је увидом у „сајт“ општине Сокобања уочио потенцијалну          
неправилност у одлукама Општинске изборне комисије и то решења о          
именовању члана и заменика члана у проширени састав Општинске изборне          
комисије од 13.06.2020. године по предлогу изборне листе „СОЦИЈАЛИСТИЧКА         
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ИВИЦА ДАЧИЋ. Даље се приговором указује на           
могући сукоб интереса између заменика члана Општинске изборне комисије у          
проширеном саставу Бојана Васића из Трубаревца, Општина Сокобања, и         
Љубише Васића из Трубаревца, Општина Сокобања који је носилац изборне          
листе под редним бројем 5 „ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ          
ПАЛМА“. Подносилац приговора захтева да Општинска изборна комисија        
општине Сокобања утврди да ли између ова два лица постоје родбинске везе            
што би узроковало сукоб интереса и злоупотребу службеног положаја током          
обављања изборног процеса. 

У вези са поднетим приговором, Изборна комисија општине Сокобања је          
утврдила да је чланом 51. и 52. Закона о локалним изборима прописано да             



бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право на заштиту           
изборног права и подношење приговора изборној комисији јединице локалне         
самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења,       
утврђивања и објављивања резултата избора. Ставом 2. члана 52. истог закона           
предвиђено је да се приговор подноси у року од 24 часа од дана када је донета                
одлука, односно извршена радња или учињен пропуст. 

Имајући у виду да је решење Изборне комисије општине Сокобања бр.           
013-8-57/2020 донето 13.06.2020. године и истог дана објављено на интернет          
страници општине Сокобања, рок за приговор је протекао јер подносилац је           
евентуални приговор могао да поднесе најкасније до 14.06.2020. године. 

Како је наведени рок протекао, Изборна комисјија општине Сокобања         
налази да је приговор неблаговремен па је одлучила као у диспозитиву. 

  

 

Поука о правном леку:  

Против овог решења дозвољена    
је жалба Управном суду у року      
од 24 часа од достављања     
решења. 

 

 

Број:  013-8-62/2020 
У Сокобањи, 20.06.2020. године 
 
 
 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К  
        Милош Илић 

 

 


