Број 21 Страна 843

„Службени лист општине Неготин“

07.11.2017.

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”
бр.129/07,34/10-Одлука УС и 54/11) , Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана
7. 11.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ СПОРАЗУМ О ОБРАЗОВАЊУ
ГРУПЕ ГРАЂАНА У ЦИЉУ ПОДНОШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ 24.ДЕЦЕМБРА 2017.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Група грађана која се образује у циљу подношења изборне листе за избор одборника у
Скупштини општине Неготин образује се писменим споразумом најмање 10 грађана који имају
изборно право и уписани су у јединствени бирачки списак - део бирачког списка за подручје општине
Неготин.
Потписи лица на споразуму којим се образује група грађана морају бити оверени код јавног
бележника.

Члан 2.
Споразум о образовању групе грађана обавезно мора садржати:
1.циљ ради кога је основана група грађана (да се оснива ради учешћа на изборима за
одборнике Скупштине опптине Неготин, расписаних за 24.12.2017. године)
2.податке о лицима која чине групу грађана (име, презиме, јмбг и адреса пребивалишта)
3.назив групе грађана
4.назив изборне листе коју подноси група грађана
5.податке о лицу које је овлашћено да у име групе грађана поднесе изборну листу и предузима
изборне радње.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Неготин”

Број: 013-2/2017-12
У Неготину, 7.11.2017. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРЕДСЕДНИК
Снежана Милутиновић, дипл.правник,с.р.

07.11.2017.

„Службени лист општине Неготин“

Број 21 страна 844

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” број 18/16)
Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 7.11.2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешака

Члан 1.
У Упутству за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин расписаних за
24.12.2017. године број 013-2/2017-9 од 6.11.2017. године исправљају се следеће грешке:
1) У члану 16. став 1. у загради, речи “exel табела” бришу се.
2) У члану 28. став 2. и члану 29. став 2. уместо речи “Министарсво правде и државне управе”
треба да стоји “ Министарство државне управе и локалне самоуправе”.
3) У члану 40. став 3. уместо речи “21. децембар 2017. године”, треба да стоје речи “22.
децембар 2017. године”.
4) У члану 42. став 2. уместо броја “0,5%” треба да стоји број “0,3%”.
5) У члану 47. став 1. уместо броја “10” треба да стоји број “5”.

Образложење
Изборна комисија општине Неготин, дана 6.11.2017. године донела је Упутство за спровођење
избора за одборнике Скупштине општине Неготин расписаних за 24.12.2017. године број 013-2/2017-9.
У члану 16. став 1., члану 28.став 2. , члану 29. став 2. , члану 40. став 3., члану 42. став 2. и
члану 47.став 1. начињене су техничке грешке приликом израде, па је исте требало исправити.
Из наведеног донет је Закључак као у диспозитиву.
Закључак објавити у “Службеном листу општине Неготин”.
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
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„Службени лист општине Неготин“

07.11.2017.

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” број 18/16)
Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 7.11.2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешака
Члан 1.
У Роковнику за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Неготин расписаних за 24.12.2017. године,број 013-2/2017-10 од 6.11.2017.
године, исправљају се следеће грешке:
1) Под редним бројем 2.3. у колони “радња”, после речи “члан”, додају се речи “6. став 3”.
2) Под редним бројем 6.1. у колони “радња”, после речи “члан”, уместо броја “75” треба да стоји број
“48”.
3) Под редним бројем 6.2. у колони “радња”, после речи “члан”, уместо броја “74”, треба да стоји број
“ 47”.

Образложење
Изборна комисија општине Неготин, дана 6.11.2017. године донела је Роковник за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин
расписаних за 24.12.2017. године.
У редном броју 2.3. , редном броју 6.1. и редном броју 6.2. , у колони “радња”, начињене су
техничке грешке приликом израде, те је исте требало исправити.
Из наведеног донет је Закључак као у диспозитиву.
Закључак објавити у “Службеном листу општине Неготин”.
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