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ГОДИНА 2020        БРОЈ 7             КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

На основу члана 14.став 9. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС,54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење) Општинска изборна комисија  

општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.03.2020.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да Јовановић Срђан из Куршумлије,ул.Самоковска бр.6,  постаје 

члан, а Јовановић Драгослав из Куршумлије, ул.Топличка 4/19, постаје заменик члана  

Општинске изборне комисије општине Куршумлија у проширеном саставу, као опуномоћени 

представници подносиоца проглашене изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ.,на изборима за одборнике Скупштине општине Куршумлија, расписаним за 26. април 2020. 

године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинска изборна комисија је 06.03.2020.године донела Решење да 

Коалиција:Александар Вучић-За нашу децу испуњава услове за одређивање својих представника у 

проширени састав Општинске изборне комисије. 

 У складу са наведеним решењем , овлашћено лице Коалиције: Александар Вучић - За нашу 

децу је дана 10.03.2020.године благовремено доставило уредно обавештење о одређивању својих 

представника у проширени састав Општинске изборне комисије.  

Имајући у виду напред наведено, Општинска изборна комисија је одлучила као у 

диспозитиву овог решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

                                      

Број: I-013-12/2020-2 

У Куршумлији, дана: 10.03.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Владан Јовановић, дипл.правник ср 

2. 
 На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС,54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење), Општинска изборна комисија  

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020. године донела је 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике у Скупштини општине 

Куршумлија, под називом ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић Палма“ коју је за изборе расписане за 

26.4.2020.године, поднела Коалиција: „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 

(ЈС)“. 

Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија је утврдила да је овлашћено лице у 

име Коалиције: „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, у складу са 

законом, дана 10.03.2020. године поднело  благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану 

документацију на прописаним обрасцима за изборе за одборнике Скупштине општине 

Куршумлија, расписане за  26.4.2020. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да 

је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. и члана 20.став 3.Закона о 

локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање 

заступљеног пола на изборној листи. 

На основу поднетог прописаног попуњеног обрасца ОИК ИЛ – 1 утврђено је да је у истом 

уписано 223 лица а достављено је исто толико Изјава лица која подржавају наведену изборну 

листу на прописаном обрасцу ОИК ИЛ – 6 које су оверене од стране јавног бележника. На онову 

извештаја службе за вођење јединственог бирачког списка употребом прописаног шаблона 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу као помоћног средства у складу са 

Упутством тог министарства за проверу изборних листа у јединстваном бирачком списку утврђено 

је да има укупно 213 правно ваљаних прихваћених потписа бирача који подржавају наведену 

изборну листу, што је у смислу члана 18. став 2. Закона о локалним изборима довољан број за 

утврђивање и проглашење изборне листе. 

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је одлучила као у диспозитиву овог 

решења.  

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 
 

Број: I-013-12/2020-3 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Владан Јовановић, дипл.правник ср 

 

3. 

  На основу члана 14.став 1. и 6. Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење), Општинска изборна 

комисија  општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција: „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 

(ЈС)“, подносилац Изборне  листе  кандидата за одборнике у Скупштини општине 

Куршумлија, под називом  ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић Палма“,  испуњава услове за одређивање 

опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије.  

Подносилац изборне листе из става 1.овог решења одређује опуномоћеног 

представника – члана и заменика члана у проширени састав Општинске изборне комисије 

за изборе расписане за 26.4.2020.године, најкасније пет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора и о томе писмено обавештава Општинску изборну комисију. 

 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 10.3.2020. године, донела је 

Решење о проглашењу Изборне  листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић Палма“, са 25 кандидата за одборнике Скупштине 

општине Куршумлија, на изборима расписаним за 26.04.2020.године и, сагласно члану 14.став 

6.Закона о локалним изборима,утврдила да подносилац наведене изборне листе испуњава услове 

да одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

 

Број: I-013-12/2020-4 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Владан Јовановић, дипл.правник ср 

4. 

  На основу одредби члана 8. став 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ 

бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење ), а у складу са 

одредбама чланова 4. и 6. Одлуке о координираном спровођењу свих избора  расписаних за 

26.април 2020.године 02 Број:013-71/20 од 05.3.2020.године, Општинска изборна комисија  

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе, Коалиција: „Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“,  НЕ ИСПУЊАВА услове за одређивање представника у 

проширени састав бирачких одбора за изборе расписане  за 26.4.2020.године. 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија на седници одржаној дана 

10.3.2020.године, донела је Решење о проглашењу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „ 

Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић Палма“, чији је 

подносилац Коалиција: „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“,  за 

избор одборника Скупштине општине  Куршумлија. 

Одредбама члана 8. став 4. Закона о локалним изборима предвиђено је да када се 

истовремено одржавају избори за одборнике и избори за народне посланике Народне скупштине, 

послове бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике обављају бирачки одбори 
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образовани за спровођење избора за народне посланике. Такође ставом 6. овог члана је одређено 

да подносилац изборне листе за одборнике , који није поднео изборну листу за народне посланике, 

има право на представника у бирачком одбору у проширеном саставу под условима прописаним 

поменутим законом.  

Одредбама члана 4. Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 

26.април 2020.године  предвиђено је да изборе за народне посланике Народне скупштине, 

покрајинске  и локалне изборе расписане за 26. април 2020. године спроводе  бирачки одбори које 

образује Републичка изборна комисија, према правилима која ће за рад бирачких одбора за 

координирано спровођење свих избора расписаних за 26. април 2020. године прописати 

Републичка изборна комисија. Такође, чланом 6.  одређено је да право на члана и заменика члана 

бирачког одбора у проширеном саставу имају подносиоци проглашених изборних листа за избор 

народних посланика Народне скупштине , као  и подносиоци изборних листа на покрајинским и 

локалним изборима који испуњавају услов за именовање својих представника у проширени састав 

бирачких одбора у погледу минималног броја кандидата на изборним листама и под условом да 

нису поднели изборну листу за избор народних посланика Народне скупштине. 

 Како је Решењем Републичке изборне комисије 02 Број: 013-84/20 од 07.03. 2020.године 

проглашена Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић Палма“ коју је поднела Коалиција: „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, за изборе за народне посланике Народне 

скупштине, расписане за 26. април 2020. године, Општинска изборна комисија одлучила је као у 

диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

Број: I-013-12/2020-5 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКАИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                            Владан Јовановић, дипл.правник ср 

5. 

 На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС,54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење), Општинска изборна комисија  

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике у Скупштини општине 

Куршумлија, под називом Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА коју 

је за изборе расписане за 26.4.2020.године, поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА. 

Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном листу 

општине Куршумлија“. 

Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија је утврдила да је овлашћено лице у 

име Српске радикалне странке, у складу са законом и Закључком Општинске изборне комисије о 
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отклањању недостатака изборне листе од 10.03.2020.године, поднело такође дана 

10.03.2020.године, у току трајања седнице Општинске изборне комисије,  у 21,40 часова  

електронски потписан шаблон за проверу потписа бирача. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да 

је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. и члана 20.став 3.Закона о 

локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање 

заступљеног пола на изборној листи. 

 На основу поднетог прописаног попуњеног обрасца ОИК ИЛ – 1 утврђено је да је у истом 

уписано 223 лица а достављено је исто толико Изјава лица која подржавају наведену изборну 

листу на прописаном обрасцу ОИК ИЛ – 6 које су оверене од стране јавног бележника. На онову 

извештаја службе за вођење јединственог бирачког списка употребом прописаног шаблона 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу као помоћног средства у складу са 

Упутством тог министарства за проверу изборних листа у јединстваном бирачком списку утврђено 

је да има укупно 211 правно ваљаних прихваћених потписа бирача да подржавају наведену 

изборну листу, што је у смислу члана 18. став 2. Закона о локалним изборима довољан број за 

утврђивање и проглашење изборне листе. 

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је одлучила као у диспозитиву овог 

решења.  

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 
 

Број: I-013-12/2020-6 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Владан Јовановић, дипл.правник ср 

 

6. 
  На основу члана 14.став 1. и 6. Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење), Општинска изборна 

комисија  општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  подносилац Изборне  листе  

кандидата за одборнике у Скупштини општине Куршумлија, под називом Др ВОЈИСЛАВ 

ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  испуњава услове за одређивање 

опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије.  

Подносилац изборне листе из става 1.овог решења одређује опуномоћеног 

представника – члана и заменика члана у проширени састав Општинске изборне комисије 

за изборе расписане за 26.4.2020.године, најкасније пет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора и о томе писмено обавештава Општинску изборну комисију. 

 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 10.3.2020. године, донела је 

Решење о проглашењу Изборне  листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА, са 21 кандидатом за одборнике Скупштине општине Куршумлија, на изборима 
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расписаним за 26.04.2020.године и, сагласно члану 14.став 6.Закона о локалним 

изборима,утврдила да подносилац наведене изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Општинске изборне комисије. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

 

Број: I-013-12/2020-7 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Владан Јовановић, дипл.правник ср 

7. 
 На основу одредби члана 8. став 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење ), а у складу са 

одредбама чланова 4. и 6. Одлуке о координираном спровођењу свих избора  расписаних за 

26.април 2020.године 02 Број:013-71/20 од 05.3.2020.године, Општинска изборна комисија  

општине Куршумлија, на седници одржаној дана 10.03.2020.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе, СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  НЕ 

ИСПУЊАВА услове за одређивање представника у проширени састав бирачких одбора за изборе 

расписане  за 26.4.2020.године. 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија на седници одржаној дана 

10.03.2020.године, донела је Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, чији је подносилац СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  

за избор одборника Скупштине општине  Куршумлија. 

Одредбама члана 8. став 4. Закона о локалним изборима предвиђено је да када се 

истовремено одржавају избори за одборнике и избори за народне посланике Народне скупштине, 

послове бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике обављају бирачки одбори 

образовани за спровођење избора за народне посланике. Такође ставом 6. овог члана је одређено 

да подносилац изборне листе за одборнике , који није поднео изборну листу за народне посланике, 

има право на представника у бирачком одбору у проширеном саставу под условима прописаним 

поменутим законом.  

Одредбама члана 4. Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 

26.април 2020.године  предвиђено је да изборе за народне посланике Народне скупштине, 

покрајинске  и локалне изборе расписане за 26. април 2020. године спроводе  бирачки одбори које 

образује Републичка изборна комисија, према правилима која ће за рад бирачких одбора за 

координирано спровођење свих избора расписаних за 26. април 2020. године прописати 

Републичка изборна комисија. Такође, чланом 6.  одређено је да право на члана и заменика члана 

бирачког одбора у проширеном саставу имају подносиоци проглашених изборних листа за избор 

народних посланика Народне скупштине , као  и подносиоци изборних листа на покрајинским и 

локалним изборима који испуњавају услов за именовање својих представника у проширени састав 

бирачких одбора у погледу минималног броја кандидата на изборним листама и под условом да 

нису поднели изборну листу за избор народних посланика Народне скупштине. 
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 Како је Решењем Републичке изборне комисије 02 Број: 013-92/20 од 09.03. 2020.године 

проглашена Изборна листа Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 

СТРАНКА,коју је поднела Српска радикална странка за изборе за народне посланике Народне 

скупштине, расписане за 26. април 2020. године, Општинска изборна комисија одлучила је као у 

диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

Број: I-013-12/2020-8 

У Куршумлији, дана: 10.3.2020.године 

ОПШТИНСКАИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                            Владан Јовановић, дипл.правник ср 
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