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На основу члана 14. и 16. 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 Утврђује се да је Ромска странка Јединство, која је подносилац Изборнe 
листe Ромска странка Јединство, испунила услове прописане Законом о локалним 
изборима из члана 14. и 16., за одређивање свог опуномоћеног представника 
(члана и заменика члана) у проширени састав органа за спровођење избора и то 
Градску изборну комисију Ниш и бирачке одборе. 

 

II Подносилац Изборне листе има право да одреди свог опуномоћеног 
представника (члана и заменика члана) у проширени састав Градске изборне 
комисије Ниш и проширени састав бирачких одбора најкасније до 18 априла 2016. 
године и о томе обавести Градску изборну комисију Ниш. 

 

III Решење доставити овлашћеном лицу подносиоца Изборне листе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Градска изборна комисија је донела је Решење о проглашењу Изборне листе 
Ромска странка Јединство, као и Решење којим је утврђено да подносилац 
наведене изборне листе, у складу са чланом 40. Закона о локалним изборима, има 
положај политичке странке националне мањине. 
 У складу са наведеним решењима, а на основу члана 14. и 16. Закона о 
локалним изборима, Градска изборна комисија је утврдила да подносилац 
наведене Изборне листе, с обзиром на то да је предложио најмање једну трећину 
кандидата од укупног броја одборника који се бира, као политичка странка 
националне мањине, испуњава услове да одреди своје представнике у проширени 
састав Градске изборне комисије и бирачких одбора. 
 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: 013-183/2016 
У Нишу, 09.04.2016. године у 14,20 сати. 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 

Председница 
Јелена Жарић-Ковачевић, с.р. 

 


