Страна 206

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 18

Датум: 25. март 2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2016 БРОЈ 18

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 24 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на седници
одржаној дана 25.3.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА
СЕ
Изборна
листа
број
I-013-20/2016,
под
називом
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић, коју је поднела СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА, за избор одборника Скупштине општине Куршумлија на изборима заказаним за
24.4.2016.године.
Решење ступа на снагу даном доношења, и исто ће бити објављено у Службеном листу
општине Куршумлија.
Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 25.3.2016.године, одлучивала
по Захтеву за проглашење изборне листе СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
која је поднета 25.3.2016. године у 07:00 часова.
Након прегледа поднетог захтева, комисија је једногласно утврдила да Изборна листа са
свим прилозима испуњава услове за проглашење, те је сходно члану 24. Закона о локалним
изборима одлучила као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској
изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.
Број: I-013-20-1/016
У Куршумлији, дана: 25.3.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.
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2.
На основу члана 14 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 25.3.2016.године донела је

РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав
Општинске изборне комисије.
Подносилац изборне листе одређује опуномоћеног представника – члана и
заменика члана у проширени састав Општинске изборне комисије за изборе заказане
за 24.4.2016.године најкасније 5 (пет) дана пре дана одређеног за одржавање избора
и о томе писмено обавештава Општинску изборну комисију.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 25.3.2016.године, својим
решењем прогласила Изборну листу СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић за
избор одборника СО Куршумлија.
Подносилац изборне листе јe испунио услове предвиђене чланом 14 Закона о
локалним изборима за одређивање опуномоћеног представника-члана и заменика члана у
проширени састав Општинске изборне комисије, па је с тога Општинска изборна комисија
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Број: I-013-20-2/2016
У Куршумлији, дана: 25.3.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.

3.
На основу члана 24 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија,
на седници одржаној дана 25.3.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број I-013-21/2016, под називом СРПСКО РУСКИ
ПОКРЕТ – Слободан Димитријевић, коју је поднео СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, за избор
одборника Скупштине општине Куршумлија на изборима заказаним за
24.4.2016.године.
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2. Одбија се предлог подносиоца изборне листе Српско Руски Покрет да се утврди
положај политичке странке националне мањине за избор одборника Скупштине
општине Куршумлија на изборима заказаним за 24.4.2016.године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, и исто ће бити објављено у Службеном листу
општине Куршумлија.
4. Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 25.3.2016.године, одлучивала
по Захтеву за проглашење изборне листе СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – Слободан Димитријевић,
која је поднета 25.3.2016. године у 10:30 часова, као и о предлогу подносиоца изборне листе да се
утврди положај политичке странке националне мањине за избор одборника Скупштине општине
Куршумлија на изборима заказаним за 24.4.2016.године.
Након прегледа поднетог захтева, комисија је једногласно утврдила да Изборна листа са
свим прилозима испуњава услове за проглашење. Разматрајући предлог подносиоца изборне
листе Српско Руски Покрет да се утврди положај политичке странке националне мањине за
избор одборника Скупштине општине Куршумлија, ценећи поднете прилоге – статут и програм
подносиоца листе, имајући у виду чињенично стање да на подручју општине Куршумлија нема
националних мањина обухваћених програмом и статутом подносиоца листе, комисија је
утврдила да предлог није основан. Сходно одредбама чланова 9., 24. и 40. Закона о локалним
изборима одлучила као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској
изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: I-013-21-1/016
У Куршумлији, дана: 25.3.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.

4.
На основу члана 14 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Куршумлија, на
седници одржаној дана 25.3.2016.године донела је

РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ
испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав Општинске
изборне комисије.
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Подносилац изборне листе одређује опуномоћеног представника – члана и
заменика члана у проширени састав Општинске изборне комисије за изборе заказане
за 24.4.2016.године најкасније 5 (пет) дана пре дана одређеног за одржавање избора
и о томе писмено обавештава Општинску изборну комисију.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 25.3.2016.године, својим
решењем прогласила Изборну листу СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – Слободан Димитријевић за
избор одборника СО Куршумлија.
Подносилац изборне листе јe испунио услове предвиђене чланом 14 Закона о
локалним изборима за одређивање опуномоћеног представника-члана и заменика члана у
проширени састав Општинске изборне комисије, па је с тога Општинска изборна комисија
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Број: I-013-21-2/2016
У Куршумлији, дана: 25.3.2016.године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Војимир Чарапић, дипл.правник с.р.
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