СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 25.

29. децембар 2014. године

Година 3

8. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

1.
На основу члана 74. став 8. Закона о
избору народних посланика („Сл. гласник РС“ бр.
35/2000 ...... и 101/2005) и члана 50. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
34/2010 и 54/2011),
Изборна комисија општине Лучани, на
седници одржаној 29. 12. 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ПОНИШТАВАЈУ
СЕ
избори
за
одборнике у Скупштини општине Лучани на
бирачком месту број 20 Дучаловићи, одржани 28.
децембра 2014. године, због неправилности у
спровођењу избора.
2. ПОНАВЉА СЕ гласање на изборима за
одборнике Скупштине општине Лучани, на
бирачком месту број 20 Дучаловићи, на којем су
поништени избори одржани 28. децембра 2014.
године.
3. Поновно гласање на бирачком месту број
20 Дучаловићи одржаће се у недељу, 04. јануара
2015. године у времену од 07,оо до 20,оо часова.
4. Гласање ће се спровести по изборним
листама које су утврђене за изборе за одборнике
Скупштине општине Лучани, одржане 28.
децембра 2014. године.
5. Распушта се бирачки одбор образован за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Лучани, одржане 28. децембра 2014.
године, за бирачко место број 20 Дучаловићи.
6. Изборна комисија општине Лучани ће за
спровођење поновног гласања на бирачком месту
број 20 Дучаловићи образовати нови бирачки
одбор и именовати председника и заменика
председника, као и чланове и заменике чланова
новог бирачког одбора.
7. Орган надлежан за вођење бирачког
списка припремиће за спровођење поновног
гласања оверен извод из бирачког списка за
бирачко место број 20 Дучаловићи и доставиће га
Изборној комисији општине Лучани најкасније до
четвртка, 01. јануара 2014. године.

Образложење
У поступку утврђивања резултата гласања
за избор одборника Скупштине општине Лучани
на изборима одржаним 28. децембра 2014. године,
Изборна комисија општине Лучани је утврдила да
су на бирачком месту број 20 Дучаловићи
учињене неправилности у поступку спровођења
избора.
Увидом у записник о раду бирачког
одбора на спровођењу гласања и утврђивања
резултата гласања за избор одборника Скупштине
општине Лучани на бирачком месту број 20
Дучаловићи, Изборна комисија општине Лучани
је утврдила да је укупно бирача који су гласали
(заокружени редни броје у изводу из бирачког
списка и посебном изводу из бирачког списка) 86
а да је број гласачких листића који се налазе у
гласачкој кутији 87.
Чланом 58. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010 и 54/2011)
предвиђено је, између осталог, да се Одредбе
Закона о избору народних посланика („Сл.
гласник РС“ бр. 35/2000....и 101/2005) о гласању и
утврђивању резултата избора, сходно примењују
и на избор одборника, ако овим законом није
другачије одређено.
Одредбом члана 74. став 8. Закона о
избору народних посланика („Сл. гласник РС“ бр.
35/2000....и 101/2005) предвиђено је да ако се
утврди да је број гласачких листића у гласачкој
кутији већи од броја бирача који су гласали,
бирачки одбор се распушта и именује нови, а
гласање на том бирачком месту понавља се.
Имајући у виду наведено, решено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду.
Изборна комисија општине Лучани
У Лучанима, 29.12.2014. године, бр.06-101-2/2014-II
Председник
Јован Ковачевић, с.р.
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2.
На основу члана 50. став 4. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
34/2010 и 54/2011),
Изборна комисија општине Лучани, на
седници одржаној 29. 12. 2014. године, донела је

O Д Л У К У
о расписивању поновних избора за одборнике
Скупштине општине Лучани

Број 25/2014

3.
Поновне
изборе
за
одборнике
Скупштине општине Лучани на бирачком месту
број 20 Дучаловићи спровешће органи за
спровођење избора на основу одредаба Закона о
локалним изборима.
4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.

Изборна комисија општине Лучани
У Лучанима, 29.12.2014. године, бр.06-101-3/2014-II

1. Расписују се поновни избори за
одборнике Скупштине општине Лучани на
бирачком месту број 20 Дучаловићи за 04. јануар
2015.

Председник
Јован Ковачевић, с.р.

2. Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
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