На основу члана 10 Пословника Градске изборне комисије Ниш од
7.3.2016. године,
Градска изборна комисија на седници одржаној дана 07.03.2016.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
Овим закључком се ближе уређује начин рада и поступања Градске
изборне комисије и радне групе на спровођењу избора за одборнике
Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. 04. 2016. године од дана
расписивања избора до доношења Извештаја о коначним резултатима
избора.
II
Од дана расписивања избора, Градска изборна комисија је у сталном
заседању. Уводи се свакодневно пасивно дежурсто чланова комисије.
Комисија недељним распоредом одређује по два члана комисије који, у
случају, најаве подношења изборних листа, врше пријем кандидатуре.
Прописани образци за спровођење избора за одборнике Скупштине
Града стављају се на располагање учесницима избора од 07.03.2016.
године од 16 сати. Лице које преузима обрасце мора имати овлашћење за
преузимање образаца.
Преузимање обазаца врши се у у времену од 9 до 20 сати сваког
дана у седишту Градске изборне комисије Ниш, у ул. Николе Пашића бр. 24,
у канцеларији 31.
Предају изборне листе учесници избора најављују комисији најмање
8 сати пре предаје.
Предаја и пријем изборне листе врши се у седишту комисије у
канцеларији 29.
Пријему изборне листе поред чланова комисије присуствује и
секретар, односно његов заменик и чланови радне групе.
Учесницима избора се решење о проглашењу, одбацивању или
одбијању изборне листе, односно закључак о неправилностима, доставља
одмах пошто комисија донесе решење, односно закључак. Учесници избора
су обавезни да у просторијама свог седишта обезбеде лице које ће примити
решење, односно закључак.
III
Број и адреса бирачких места на којима ће се гласати за одборнике
Скупштине Града Ниша биће идентични са бирачким местима на којима ће
се гласати за народне посланике.

Коначан број бирача комисија ће утврдити на основу података
Министарства за државну управу и локалну самоуправу.
IV
Гласање за избор одборника Скупштине Града спровешће бирачки
одбори који спроводе изборе за народне посланике.

V
Предају изборног материјала бирачким одборима вршиће чланови
комисије са члановима радне групе.
VI
Пријем изборног материјала од бирачких одбора на дан гласања и
утврђивање резултата избора вршиће комисија у седишту комисије у
канцеларији 29.
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