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Рача 
 
  
  
Општинска Изборна комисија општине Рача, на основу чл. 52. ст. 2. и чл.53 ст.3 
Закона о локaлним изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07, 34/2010 - одлука УС и 
54/2011)  донела је дана 17.03.2016. године 

 
 
 
 

РЕШЕЊE  
 

 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ  Приговор овлашћеног подносиоца изборне листе „Др 

Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“, Карић Томасовић 
Верице, поднетог дана 17.03.2016.године у 10 часова и 15 минута, под редним 
бројем бр. 013-27/2016-I-04, на Решење ОИК Рача о проглашењу изборне листе 
``Руска странка`` бр. 013-20/2016-I–04 од 15.03.2016.године за избор одборника за 
СО Рача заказаних за 24.04.2016.године, као НЕБЛАГОВРЕМЕН. 

 
 
 

Образложење 
 
 
 
Овлашћени подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА“, Карић Томасовић Верица, поднео је Општинској 
изборној комисији општине Рача приговор бр. 013-27/2016-I-04 дана 
17.03.2016.године у 10 часова и 15 минута на Решење ОИК општине Рача о 
проглашењу изборне листе ``Руска станка“ бр. 013-20/2016-I–04 донетог дана 
15.03.2016.године у 19 часова и 36 минута. Приговор је изјављен ван седнице ОИК 
општине Рача. 

 
 



Чл.51 ст.2 Закона о локалним изборима прописано је да се Приговор 
подноси Комисији у року од 24  часа од дана када је донета одлука односно 
извршена радња или учињен пропуст. Из разлога што је Одлука ОИК општине 
Рача на коју је приговор поднет донета дана 15.03.2016.године у 19 часова и 36 
минута, а Приговор поднет ОИК општине Рача 17.03.2016.године у 10 часова и 15 
минута, то је ОИК оптшине Рача утврдила да је рок за подношење приговора 
истекао, те је применом горе наведене одредбе Закона о локалним изборима као и 
чл.53 ст.1 истог Закона одлучила као у диспозитиву Решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења ОИК општине Рача 

може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 
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