
 На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 

УС и 54/11), Изборна комисија општине Бор, на седници одржаној дана 15.02.2018.године у 14,30  часова, донела је  

 Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе Избор постоји – Ирена Живковић, коју је дана 13.02.2018.године 

у 23,40 часова, под бројем: 013-2/35/2018 поднела Група грађана Избор постоји – Ирена Живковић. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 13.02.2018.године у 23,40 часова, под бројем: 013-2/35/2018 Група грађана Избор постоји – Ирена 

Живковић поднела је Изборној комисији општине Бор изборну листу са 12 кандидата за одборнике Скупштине општине 

Бор на изборима расписаним за 04.03. 2018. године. 

 Увидом у поднети материјал, утврђено је да је подносилац изборне листе доставио неисправно попуњен 

образац ЛИ-БО-1/2018 образац ЛИ-БО 3/2018, обрасце ЛИ-БО 4/2018 за све  кандидате за одборнике који се налази на 

изборној листи, образац ЛИ-БО 5/2018 и образац ЛИ-БО 6/2018, односно да у свим наведеним обрасцима назив 

изборне листе и назив подносиоца изборне листе - групе грађана није усклађен са Споразумoм о формирању групе 

грађана ИЗБОР ПОСТОЈИ - ИРЕНА ЖИВКОВИЋ УОП-I:1290 24.01.2018.године, односно у свим напред наведеним 

обрасцима назив подносиоца изборне листе и назив изборне листе нису истоветни са називом подносиоца изборне 

листе и називом изборне листе у Споразуму о формирању групе грађана ИЗБОР ПОСТОЈИ - ИРЕНА ЖИВКОВИЋ УОП-

I:1290 24.01.2018.године, који је једино исправан и валидан јер су га потписала 10 грађана, што је у складу са Одлуком 

о обавезним елементима које треба да садржи споразум о образовању групе грађана у циљу подношења изборне 

листе за избор одборника у Скупштину општине Бор који ће бити одржани 04.03.2018.године број:013-2/1/2018. од 

16.01.2018.године и чланом 24. Упуства за спровоћење избора за одборнике Скупштине општине Бор, расписаних за 

04.март 2018. године („Службени лист општине Бор“, број 6/18). 

 Подносилац изборне листе је приликом предаје листе доставио и Споразумoм о формирању групе грађана 

ИЗБОР ПОСТОЈИ - ИРЕНА ЖИВКОВИЋ УОП-I:1213 23.01.2018.године који је потписало два грађана и као такав је 

неисправан, Споразум УОП-I:1280 од 24.01.2018.године, који је потписало 8 грађана  који је такође неисправан, као и 

Анекс бр. 1. Споразумa о формирању групе грађана ИЗБОР ПОСТОЈИ - ИРЕНА ЖИВКОВИЋ УОП-I:1213 

23.01.2018.године и 24.01.2018.године, који такође, није валидан, jeр се њиме мења споразум који су потписала свега 

два грађана. 

  Изборна комисија је својим закључком број:013-2/35/2018 од 14.02.2018. године у 12,25 часова наложила 
подносиоцу изборне листе да отклони напред наведене утврђене недостаке. 

Дана 15.02.2018.године подносилац изборне листе  је у 12,55 часова Изборној комисији општине Бор 
доставио Анекс II Споразума о формирању Групе грађана и Избор постоји – Ирена Живковић  УОП- I:2754-2018 од 
15.02.2018.године.  

Обзиром да је наведени документ потписан и оверен дана 15.02.2018.године, а не пре почетка 
прикупљања изјава бирача који подржавају дату изборну листу и предузимања других изборних радњи, Изборна 
комисија општине Бор није залазила у разматрање поднетог Анекс II Споразума о формирању Групе грађана и Избор 
постоји – Ирена Живковић  УОП- I:2754-2018 од 15.02.2018.године већ је констатовала да подносилац изборне листе 
Група грађана и Избор постоји – Ирена Живковић  није поступио по налогу за отклањање утврђених недостатака 
број:013-2/35/2018 од 14.02.2018. године у 12,25 часова и у законском року није отклонила утврђене недостатаке, 
Изборна комисија општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења. 
  

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

општине Бор у року од 24 часа од дана доношења решења. 

Закључак доставити: подносиоцу предлога и архиви. 

Број:013-2/42/2018                            
У Бору, 15.02.2018. године у 14,30 часова 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР  

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК,    

                                                                                                                  Радмило Гушевац   


