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Лист излази према потреби.

1.
Општинска изборна комисија Општине Куршумлија, решавајући по приговору
подносилаца изборне листе ГГ ''Борци '' Гвоздени пук ДХСС- Дејан Милошевић Куна и ГГ за
''Опстанак-Батрић Филиповић ''Баћа', на основу члана 53 а у вези са чланом 50 Закона о локалним
изборима (Сл.гласник РС бр. 129/07) на седници одржаној дана 12.05.2008.г. донела је следећу
ОДЛУКУ
I. ПОНИШТАВАЈУ СЕ избори за избор одборника у СО-е Куршумлија, на бирачком месту
број 16-Куршумлија 16 и на бирачком месту бр. 38 Луково.
II. РАСПУШТАЈУ СЕ бирачки одбори који су спроводили изборе на бирачким местима бр.
16 и 38 и посебним решењем Општинска изборна комисија ће именовати бирачке одборе у новом
саставу.
III. ПОНАВЉАЈУ се избори на бирачком месту бр. 16 Куршумлија-16 и бирачком месту бр.
38 Луково и РАСПИСУЈУ СЕ за дан 18.05.2008.г.
IV. Поновљени избори ће се одржати на напред наведеним бирачким местима са истим
седиштем бирачких места као и на изборима од 11.05.2008.г,
V.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити у Сл.листу општине
Куршумлија.
Образложење
Подносиоци изборне листе ГГ ''Гвоздени пук-ДХСС-Дејан Милошевић Куна као и ''ГГ ЗА
ОПСТАНАК''-Батрић Филиповић- Баћа поднели су приговоре Општинској изборној комисији дана
12.05.2008.г. истичући непрвилности у спровођењу избора за изборе одборника у СО-е Куршумлија на
бирачком месту бр. 16 и бирачком месту бр. 38, а које се састоје у томе да је на бирачком месту бр. 16
вршено дописивање бирача у изводу из бирачког списка, а на бирачком месту бр 36 приликом гласања
за локалне изборе бирачи нису потписивали извод из бирачком списка.
Општинска изборна комисија је констастовала да су приговори поднети у законском року и на
основу извршеног увида у изборну документацију утврдила да је у изводу из бирачког месту бр. 16
Куршумлија 16 од стране бирачког одбора извршено дописивање 3 бирача који су и гласали за локалне
изборе, а на бирачком месту бр. 38 Луково бирачи приликом гласања за локалне изборе нису се
потписивали у бирачки списак нити је пак приликом гласања заокруживан редни број бирача који гласа
у бирачком списку . .
Општинска изборна комисија је оценила да су на овај начин извршене теже повреде одредаба
Закона о локалним изборима и Закона о избору народних посланика и да су се стекли услови да се у
складу са одредбом члана 50 пониште избори на напред наведеним бирачким местима, и распишу
поновии избори како је то и одлучено у диспозитуву ове одлуке.
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