На основу члана 11. и 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 10. Пословника Градске
изборне комисије Ниш („Службени лист Града Ниша“, бр. 20/2016),
Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 24.03.2016. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора за одборнике у
Скупштини Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године, са бројем и
адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из
бирачког списка за Град Ниш, доставља Управа за грађанска стања и опште
послове.
II Достава обавештењa из тачке I овог Закључка врши се најкасније пет дана
пре дана одржавања избора, односно до 18. априла 2016. године.
III Закључак доставити Управи за грађанска стања и опште послове.
Образложење
Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011), у члану 11, прописано је да су сви органи и организације
дужни да пруже помоћ органима за спровођење избора, односно Градској изборној
комисији.
Чланом 15. истог Закона и чланом 10. Пословника Градске изборне комисије
прописано је да изборна комисија организује техничке припреме за спровођење
избора за одборнике.
Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“ бр. 22/2016), чланом
60., прописано је да обавештење бирачима у Републици Србији о дану и времену
одржавања избора за народне посланике, са бројем и адресом бирачког места на
коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, доставља
општинска/градска управа.
Одлуком о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне
скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе
расписаних за 24. април 2016. године, чланом 2., прописано је да ће се сви избори
спровести на бирачким местима која одређује Републичка изборна комисија, у
складу са Законом о избору народних посланика и Упутством за спровођење избора
за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.
С обзиром на горе наведено, односно да се избори за народне посланике, као
и избори за одборнике у Скупштини Града Ниша, на територији Града Ниша
одржавају у исто време и на истим бирачким местима, као и то да Управа за
грађанска стања и опште послове доставља обавештења за одржавање избора за
народне посланике, одлучено је као у изреци Закључка, односно да Управа достави
обавештења и за одржавање избора за одборнике у Скупштини Града.
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