
На основу члана 24. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“. бр. 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), 

 Градска изборна комисија Ниш, на седници од 09.04.2016. године, са 
почетком у 14,00 сати, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа Ромска странка Јединство, коју је поднела 
Ромска странка Јединство, за избор одборника Скупштине Града Ниша дана  
07.04.2016. године у 10,00 сати и поступајући по Закључку Градске изборне комисије 
Ниш број  013-162/2016  од 07.04.2016.  године, дана 08.04.2016. године у 22,00 сати. 

 

II Изборна листа Ромска странка Јединство ће на Збирној изборној листи, у 
редоследу изборних листи, бити под редним бројем 12. 

 

III Решење доставити овлашћеном лицу подносиоца Изборне листе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 07.04.2016. године у 10,00 сати у просторијама Градске изборне комисије 
Ниш, Ферхад Саити, заступник политичке странке Ромска странка Јединство, 
благовремено је поднео Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града 
Ниша и сву законом прописану документацију. 

Провером поднете документације уз Изборну листу Ромска странка Јединство 
утврђено је да Изборна листа садржи недостатке који су сметња за проглашење листе, 
односно да: 

- у изјави о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Града Ниша 
(ОБРАЗАЦ ОСГН – 2/16), за кандидате под редним бројем: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 14.,  
није одређен тачан назив Изборне листе; 

- у изјави бирача о подржавању Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Ниша (ОБРАЗАЦ ОСГН – 5/2016), није одређен тачан назив 
подносиоца Изборне листе; 

- подаци о кандидатима за одборнике Скупштине Града Ниша, под редним 
бројем  1, 3, 6, и 13, а који се односе на ЈМБГ, занимање и адресу становања 
кандидата према уверењу о пребивалишту, нису усклађени са Изборном листом, а што 
је обавезно по Закону о локалним изборима и Упутством за спровођење избора за 
народне посланике народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године 
(„Службени гласник РС“, број 22/2016). 

Закључком Градске изборне комисије Ниш број  013-162/2016  од 07.04.2016.  
године утврђени су 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. 

Подносилац Изборне листе је у остављеном року отклонио недостатке, односно 
доставио Градској изборној комисији Ниш дана 08.04.2016. године у 22 сати: 

 - изјаву о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Града Ниша 
(ОБРАЗАЦ ОСГН – 2/16), за кандидате под редним бројем: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 14.,  са  
тачним називом Изборне листе; 

- изјаву бирача о подржавању Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
Града Ниша (ОБРАЗАЦ ОСГН – 5/2016), са тачним називом подносиоца Изборне листе: 

- Изборну листу са усаглашеним подацима о кандидатима за одборнике 
Скупштине Града Ниша, под редним бројем  1, 3, 6, и 13, а који се односе на ЈМБГ, 
занимање и адресу становања кандидата према уверењу о пребивалишту. 

На основу извршеног увида у сву приложену документацију, Градска изборна 
комисија је утврдила да је Изборна листа благовремено поднета и да је уз Изборну 
листу поднета сва законом прописана документација. Градска изборна комисија је 



утврдила и да је Ромска странка Јединство поступила по Закључку Градске изборне 
комисије број 013-162/2016  од 07.04.2016. године и отклонила неправилности 
наложене Закључком. 

На основу наведеног Градска изборна комисија је прогласила Изборна листа 
Ромска странка Јединство, 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: 013-181/2016 
У Нишу, 09.04.2016. године у 14,20 сати.  
 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 
 

Председница 
Јелена Жарић-Ковачевић, с.р. 


