
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV – БРОЈ 9 БАБУШНИЦА, 10.05.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 50. ст. 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Пресуде Управног суда Одељење у
Нишу II-1 Уж. 357/16 од 07.05.2016. године о поништавању изборa за одборнике у
Скупштини општине Бабушница на бирачком месту број 7 - ''Купалишни комплекс'' и
Пресуде Управног суда Одељење у Нишу II-2 Уж. 354/16 од 07.05.2016. године о
поништавању изборa за одборнике у Скупштини општине Бабушница на бирачком
месту број 42 - ''Доњи Стрижевац'', Изборна комисија Општине Бабушница, на седници
одржаној дана 10.05.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА СУ ПОНИШТЕНИ

ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

1. Понавља се гласање на изборима за одборнике Скупштине општине
Бабушница на бирачким местима на којима су поништени избори одржани 24. априла
2016. године, и то:

1) на бирачком месту број 7. ЗГРАДА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА
БАБУШНИЦА,

2) на бирачком месту број 42. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ.
2. Поновно гласање на бирачким местима из тачке 1. овог решења спровешће

се на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
3. Поновно гласање одржаће се у суботу, 14. маја 2016. године, у времену од 7

до 20 часова.
4. Поновно гласање за избор одборника у Скупштину општине Бабушница на

бирачким местима из тачке 1. овог решења ће се спровести по утврђеној Изборној
листи кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница на изборима
расписаним за 24. април 2016. године.

5. Изборна комисија Општине Бабушница ће за спровођење поновног гласања
на бирачким местима из тачке 1. овoг решења образовати нове бирачке одборе и
именовати председнике и заменике председника, као и чланове и заменике чланова
бирачких одбора у сталном и проширеном саставу.

6. Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење
поновног гласања оверене изводе из бирачког списка за бирачка места из тачке 1. овог
решења и доставиће их Изборној комисији општине Бабушница.

7. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у
''Скупштинском прегледу Општине Бабушница'' и на бирачким местима на којима се
понавља гласање за избор одборника Скупштине општине Бабушница.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Број: 013-20-24/3/2016-2
У Бабушници, 10. маја 2016. Године
Изборна комисија општине Бабушница

ПРЕДСЕДНИК,
Срђан Јовановић,с.р.



СТРАНА 2 – БРОЈ 9 БАБУШНИЦА, 10.05.2016. ГОДИНЕ

У складу са чланом 28. став 8. Закона о локалним изборима ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, и 54/11), Изборна комисија Општине
Бабушница, на седници одржаној 10.05.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа
за поновно гласање на изборима за одборнике скупштине општине Бабушница

14.05.2016.године

1. Гласачки листићи по којима ће бирачи гласати на поновним изборима за
избор одборника Скупштине општине Бабушница 14.05.2016. године, штампаће се на
српском језику, ћириличким писмом.

2. Гласачки листићи и Контролни лист штампаће се на хартији формата А-4.

3. Одређују се боје гласачког листића и контролног листа:
- Гласачки листић штампаће се на хартији светло плаве боје,
- Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на

хартији жуте боје.

4. Садржина гласачког листића и контролног листа за поновно гласање на
изборима за одборнике Скупштине општине Бабушница 14. маја 2016. године
истоветна је садржини гласачког листића и контролног листа за изборе за одборнике
Скупштине општине Бабушница одржане 24. априла 2016. године, уз промену датума
стављањем датума одржавања поновног гласања и додавање напомене да је у питању
гласачки листић за поновно гласање.

5. Ову одлуку доставити самосталној занатској радњи ГРАФО НИН, 18300
Пирот, Вуковарска 6/9, који је Одлуком Изборне комисије општине Бабушница, број
013-20-14/5/2016-2 од 13.04.2016. године одређена за штампање гласачких листића и
другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине
Бабушница, расписаних за 24.04.2016. године.

6. Ову одлуку објавити у "Скупштинском прегледу општине Бабушница".

Број: 013-20-24/4/2016-2
У Бабушници, 10.05.2016. године
Изборна комисија Општине Бабушница

Председник,
М.П.

__________________________
Срђан Јовановић,с.р.



СТРАНА 3 – БРОЈ 9 БАБУШНИЦА, 10.05.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 28. став 8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, и 54/11) и Решења Изборне комисије Општине
Бабушница о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени
избори за одборнике Скупштине општине Бабушница број: 013-20-24/3/2016-2 од
10. маја 2016. године, Општинска изборна комисија Бабушница, на седници
одржаној 10. маја 2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на изборима за одборнике

Скупштине општине Бабушница 14. маја 2016. године

1. За поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине општине
Бабушница, који ће се одржати 14. мајa 2016. године за бирачка места на којима се
понавља гласање, утврђује се 757 гласачких листића, од којих број од 755 гласачких
листића је једнак коначном броју бирача на бирачким местима на којима се понавља
гласање, а 2 гласачка листића представљају резерву гласачких листића што је 0,3% од
укупног броја гласачких листића.

2. Ова решење објавити у ''Скупштинском прегледу Општине Бабушница''.

Број: 013-20-24/5/2016-2
У Бабушници, 10.05.2016. године
Изборна комисија Општине Бабушница

Председник,
М.П.

__________________________
Срђан Јовановић,с.р.



СТРАНА 4 – БРОЈ 9 БАБУШНИЦА, 10.05.2016. ГОДИНЕ
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