Рача, 25.04.2016. године – број 8

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине општине Рача
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На основу члана 50. Став 4. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07, 34/10-УС и 54/11) Општинска изборна комисија на седници одржаној дана
25.04.2016. године, донела је:
ОДЛУКУ
o расписивању поновних избора
за одборнике Скупштине општине Рача
I Гласање се понавља и расписују се поновни избори за избор одборника Скупштине
општине Рача на бирачким местима:
- Број 6 ОШ „Карађорђе“ Вишевац бб;
- Број 26 ОШ „Карађорђе“ Сараново бб.
II Поновни избори за избор одборника Скупштине општине Рача, на бирачким местима из
поглавља I ове Одлуке, одржаће се дана 01.05.2016. године, са почетком у 07:00 часова и
завршетком у 20:00 часова.
III Гласање на поновним изборима за одборнике Скупштине општине Рача, обавиће се на
бирачким местима, која је Општинска изборна комисија одредила Одлуком о одређивању
бирачких места за избор одборника Скупштине општине Рача број 013-65/2016-I-04 на
поновним изборима расписаним за 01.05.2016. године.
IV Поновни избори се спроводе по листи кандидата, односно збирној изборној листи која је
утврђена за изборе који су поништени и по коначном броју бирача уписаних у ЈБС за
општину Рача, који је важио на дан 24.04.2016. године за бирачка места 6 и 26 на којима се
одржавају поновни избори а то је 532 бирача.
V Бирачке одборе за спровођење избора на бирачким местима из поглавља I ове Одлуке
образоваће Општинска изборна комисија посебним решењем.
VI Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Образложење
Чланом 50. Закона о локалним изборима прописано је да поновне изборе расписује
Општинска изборна комисија по листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, те да се гласање понавља само на бирачким местима на којима су избори
поништени. Избори се понављају у року од 7 дана од утврђивања неправилности у изборном
поступку, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
Општинска изборна комисија због неправилности у спровођењу избора, поништила је
дана 25.04.2016. године, изборе за одборнике Скупштине општине Рача, одржане 24.04.2016.
године, на бирачким местима број 6 ОШ „Карађорђе“ Вишевац бб и број 26 ОШ „Карађорђе“
Сараново бб.
Поновни избори за бирачка места за које је гласање поништено, обвиће се на истим
бирачким местима на којима је одржано гласање дана 24.04.2016. године, по истој збирној
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изборној листи и са коначним бројем бирача за наведена бирачка места, који је постојао на
дан одржавања избора који се понављају (532 бирача).
Како су бирачки одбори на наведеним бирачким местима распуштени, то ће
Општнска изборна комисија образовати нове у складу са Законом о локалним изборима.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-66/2016-I-04
Датум: 25.04.2016. године

Председник
Немања Лугавац, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

