СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
17. март 2014. године

XLIX

Број 12/14

25. На основу члана 15. и 50. Закона о локалним изборима ( ''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10-УС и
54/11) Изборна комисија града Ужица, на седници одржаној 17.03.2014.године, у 14, 00 часова донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОНИШТАВАЊУ И ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 48 – МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СЕВОЈНО

1. Поништава се гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Севојно на бирачком месту број
48 – Месна канцеларија Севојно
2. Поновно гласање на бирачком месту из тачке 1. овог Решења одржаће се 23. марта 2014. године, у времену од
07,00 – 20,00 часова.
3. Поновно гласање спровешће се по листи кандидата утврђеној Решењем о утврђивању збирне изборне листе за
избор одборнике Скупштине градске општине Севојно број 013-4-13/14 од 03. марта 2014. године.
4. Поновне изборе на бирачком месту спровешће нови бирачки одбор који ће Решењем именовати Изборна
комисија града Ужица сходно одредбама Закона о локалним изборима.
5. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица'' и на бирачком месту на којем се понавља гласање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изборна комисија града Ужица на седници одржаној 17. марта 2014. године, у 00,30 часова разматрала је
Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине градске општине Севојно.Изборна комисија града Ужица је утврдила да је у Записнику о раду бирачког
одбора, на бирачком месту број 48 - Месна канцеларија Севојно наведено да је 20 бирача гласало ван бирачког места
о чему нису достављене потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, што представља неправилност у
изборном поступку сходно одредбама чланова 39. и 50. Закона о локалним изборима. Имајући у виду утврђено
чињенично стање Изборна комисија града Ужица је једногласно донела oдлуку о понављању гласања на овом
бирачком месту.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Изборна комисија града Ужица
I број 013-4-15/14, 17.03.2014. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Смиљка Недељковић, с.р.
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