На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Изборна комисија општине Бор, на седници одржаној дана
12.02.2018.године у 08,10 часова , донела је

ЗАКЉУЧАК
НАЛАЖЕ СЕ Групи грађана ''Гласно за омладину'', подносиоцу изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине општине Бор под називом Гласам за омладину –
Владимир Стојичевић, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка,
отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће Изборној комисији општине Бор доставити
исправно попуњени образац ЛИ-БО-1/2018 на тај начин што ће назив изборне листе и назив
подносиоца листе навести у наведеном обрасцу онако како су уписани у Споразуму о
образовању групе грађана и да доставе уверење о држављанству за кандидата за одборника
за Сузану Цветковић.
Образложење
Дана 12.02.2018.године 08,10 часова, Група грађана ''Гласно за омладину'',
поднела је Изборној комисији општине Бор изборну листу са 12 кандидата за одборнике
Скупштине општине Бор на изборима расписаним за 04.03. 2018. године.
Увидом у поднети материјал, утврђено је да у обрасцу ЛИ-БО-1/2018 подносилац
изборне листе није уписао назив изборне листе и подносиоца изборне листе онако како су они
уписани у Споразуму о образовању групе грађана, већ су на место назива подносиоца листе
уписали Гласам за омладину – Владимир Стојичевић, а на место назива листе Група грађана
''Гласно за омладину'' што је другачије од тих назива у Споразуму о образовању групе
грађана.За кандидата за одборника за Сузану Цветковић нису доставили уверење о
држављанству па је неопходно да исто доставе.
У складу са наведеним, а на основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима,
неопходно је да се подносиоцу изборне листе наложи отклањање утврђеног недостатка, како
је одлучено у диспозитиву овог закључка
Закључак доставити: подносиоцу предлога и архиви.
Број:013-2/30/2018
У Бору, 12.02.2018. године у 09,40 часова

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Радмило Гушевац

