На основу члана 24. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20),
Градска изборна комисија Ниш, на седници од 08.06.2020. године, са почетком у
20,00 сати, донела је
РЕШЕЊЕ

I ПРОГЛАШАВА СЕ Изборнa листa ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш - Мића Јевтић, коју
је поднела Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА за избор одборника Скупштине Града Ниша дана
05.06.2020. године у 17,45 сатa и поступајући по Закључку Градске изборне комисије
Ниш број 013-214/2020 од 06.06.2020. године, дана 08.06.2020. године у 18,50 сати.
II Решење доставити овлашћеном лицу подносиоца Изборне листе.
Образложење
Дана 05.06.2020. године у 17,45 сата у просторијама Градске изборне комисије
Ниш, Мића Јевтић овлашћено лице подносиоца Изборне листе, благовремено је
поднео Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Ниша са пратећом
документацијом.
Провером поднете документације уз Изборну листу ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш Мића Јевтић утврђено је да листа садржи недостатке који су сметња за проглашење
изборне листе и то у погледу недовољног броја валидних потписа бирача који
подржавају изборну листу, недостајућих потврда о изборном праву за кандидате под
редним бројем 11 и 18. на листи, неслагање у називу занимања наведеног у листи и
изјави о прихватању кандидатуре за одборника код кандидата под редним бројем 14. и
грешке у навођењу презимена код кандидата под редним бројем 10. на листи.
Закључком Градске изборне комисије Ниш број 013-214/2020 од 06.06.2020.
године утврђени су горе наведени недостаци који су сматња за проглашење Изборне
листе, указано је подносиоцу које радње треба да обави ради отклањања недостатака
и одређен је рок за отклањање недостатака.
На основу извршеног увида у сву приложену документацију, Градска изборна
комисија Ниш је утврдила да је Изборна листа благовремено поднета и да је уз
Изборну листу поднета законом прописана документација. Такође, Градска изборна
комисија Ниш је утврдила да је Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА, подносилац Изборне листе
ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш - Мића Јевтић, поступила по Закључку Градске изборне
комисије број 013-214/2020 од 06.06.2020. године и у остављеном року отклонила
неправилности чије је отклањање наложено Закључком и то тако што је у погледу
валидног броја бирача који подржавају изборну листу смањила број кандидата за
одборнике са 24. одборника на 21 одборника и за тај број доставила потребних 635
валидних потписа, за кандидате под редним бројем 11. и 18. доставила потврде о
изборном праву, за кандидата под редним бројем 14. извршила усаглашавање назива
занимања и код канднидата под редним бројем 10. навела исправно презиме
кандидата.
На основу свега наведеног Градска изборна комисија Ниш је прогласила
Изборну листу ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш - Мића Јевтић, са листом од 21 кандидата за

одборнике Скупштине Града Ниша.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Градској изборној комисији Ниш у року од 24 часа од дана доношења
решења.
Број:
У Нишу, ______. 2020. године у ____ сати.
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ
Председница
Љиљана Берић

