Рача, 25.07.2016. године – број 18
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Службени гласник општине Рача

11.07.2016. године

На основу члана 48. ставови 1. и 2. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Рача, на
седници одржаној дана 22.07.2016. године, донела је:

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
1. Мандат одборника у Скупштини општине Рача, дедељује се следећим кандидатима:
-

Голубу Бакајцу из Ђурђева, општина Рача, пољопривреднику, рођеном 02.01.1964.
године, изабраном за одборника Скупштине општине Рача, са коалиционе изборне листе
„Александар Вучић – Србија побеђује“, на изборима одржаним 24.04.2016. године,
односно поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године.

-

Јасмини Стевановић из Раче, са станом у улици Косовска број 5, економском техничару,
рођеној 12.07.1970. године, изабраној за одборника Скупштине општине Рача, са
коалиционе изборне листе „ПОБЕДА ЗА РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП“,
на изборима одржаним 24.04.2016. године, односно поновљеним изборима одржаним
01.05.2016. године.

-

Драгану Матићу из Поповића, општина Рача, пензионеру, рођеном 27.01.1951. године,
изабраном за одборника Скупштине општине Рача, са изборне листе „Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС)“, на изборима одржаним 24.04.2016. године,
односно поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године.

2. Именованима из тачке 1. ове Одлуке биће издата уверења о избору за одборника

Скупштине општине Рача.
3. Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинској изборној комисији општине
Рача у року од 24 часа од дана када је одлука донета.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на огласној табли општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 48. ставом 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат одборника, а ставом 2. истог члана да када одборнику
који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био
додељен мандат - припаднику исте политичке странке.
Бојан Ђурић из Раче, дана 28.06.2016. године, поднео је оставку на место одборника у
Скупштини општине Рача. Именовани је био изабран за одборника са коалиционе изборне
листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.
Коалиционим споразумом, коалиције „Александар Вучић – Србија побеђује“, који је
закључен дана 8. марта 2016. године, између представника Српске напредне странке, Партије
уједињених пензионера Србије, Покрета социјалиста и Српског покрета обнове, ради
заједничког учешћа на изборима за одборнике Скупштине општине Рача, који су одржани
24.04.2016. године и 01.05.2016. године, није утврђена припадност политичкој странци
кандидата за одборнике.
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Такође, ни у изборној листи кандидата за одборнике Скупштине општине Рача,
коалиције „Александар Вучић – Србија побеђује“, није наведено поред имена и презимена
кандидата припадност политичкој странци.
Чланом 7. наведеног споразума, предвиђено је да су стране уговорнице сагласне да се,
ако одборнику престане мандат пре времена за који је изабран, мандат додели првом
следећем на изборној листи коме није био додељен мандат.
У наведеним члану споразума није наведено да се мандат додељује првом следећем
кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат-припаднику исте политичке
странке, као што је то прописано чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), чиме је прекршен наведени члан
Закона.
Чланом 42. Закона о локалним изборима, јасно је прописано да мандати који
припадају одређеној изборној листи додељују се кандидатима са те листе у складу са
одредбама поменутог закона, тако да коалиционим споразумом није могуће мењати одредбе
закона.
На захтев председника Општинске изборне комисије, од стране Општинског одбора
Српске напредне странке у Рачи, као носиоца поменутог коалиционог споразума, достављен
је податак о припадности политичкој странци кандидата са коалиционе изборне листе
„Александар Вучић – Србија побеђује“, па је на основу тога утврђено да је Бојан Ђурић из
Раче био изабран за одборника као припадник СНС. Такође, утврђено је да је Голуб Бакајац
из Ђурђева, први следећи на листи коме није додељен мандат, а који припада истој
политичкој странци као и Бојан Ђурић, јер се Милица Радојковић из Вучића, кандидат за
одборника на наведеној изборној листи, овереном писменом изјавом одрекла права на доделу
мандата.
Бранко Радосављевић из Великог Крчмара, дана 05.07.2016. године, поднео је оставку
на место одборника у Скупштини општине Рача. Именовани је био изабран за одборника са
коалиционе изборне листе „ПОБЕДА ЗА РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП“, као
припадник СДС. Увидом у наведену коалициону изборну листу, утврђено је да је Јасмина
Стевановић из Раче, прва следећа на изборној листи којој није додељен мандат, а која
припада истој политичкој странци као и Бранко Радосављевић.
Слободан Павловић из Трске, дана 05.07.2016. године, поднео је оставку на место
одборника у Скупштини општине Рача. Именовани је био изабран за одборника са изборне
листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)“. Увидом у наведену изборну
листу, утврђено је да је Драган Матић из Поповића, први следећи на изборној листи коме
није додељен мандат, јер се Сашка Милојевић Петровић из Раче, кандидат за одборника на
наведеној изборној листи, овереном писменом изјавом одрекла права на доделу мандата.
Из свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
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ПРЕДСЕДНИК
Борко Петровић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

