
 На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“. бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  

 Градска изборна комисија Ниш, на седници од 08.04.2016. године 
са почетком у 11,00 сати, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 ОДБИЈА СЕ предлог Руске странке да јој се, као подносиоцу 
проглашене изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града 
Ниша на изборима расписаним за 24. април 2016. године, утврди положај 
политичке странке националне мањине у смислу члана 40. Закона о 
локалним изборима. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Градска изборна комисија Ниш, на седници одржаној 07.04.2016. 
године, прогласила је Изборну листу РУСКА СТРАНКА – др МИРОСЛАВ 
МИЛОСАВЉЕВИЋ, коју је за изборе за одборнике Скупштине Града 
Ниша, расписане за 24. април 2016. године, поднела Руска странка. 

 Приликом подношења Изборне листе, Руска странка је, као њен 
подносилац, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, 
приложила и писмени предлог да јој се утврди положај политичке 
странке националне мањине, уз који је доставила и свој Статут и 
Програм. 

 Одлучујући о наведеном предлогу, Градска изборна комисија 
Ниш је констатовала да је чланом 40. став 6. Закона о локалним 
изборима прописано да су политичке странке националних мањина све 
оне странке чији је основни циљ представљање и заступање интереса 
националне мањине и заштита и побољшање права припадника 
националних мањина, у складу са међународноправним стандардима, 
као и да је ставом 7. истог члана утврђено да о томе да ли подносилац 
изборне листе има положај политичке странке националне мањине, 
односно коалиције политичких странака националних мањина одлучује 
изборна комисија јединице локалне самоуправе, а на предлог 
подносиоца изборне листе који мора бити стављен при подношењу 
изборне листе 

 Увидом у Извод из Регистра политичких странака, који је 
доступан на званичном сајту Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, Комисија је утврдила да је Руска странка основана 
09.06.2013. године, односно да је Решењем о упису од 19.07.2013. 
године Руска странка регистрована као политичка странка руске 
националне мањине. 
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 Увидом у Статут Руске странке, Градска изборна комисија Ниш је 
закључила да су програмски циљеви Руске странке дефинисани тако да 
су усмерени ка интересима Руса у Републици Србији. Међутим, на 
основу увида у Програм Руске странке, констатовано је да су програмски 
циљеви (нпр. „Јасно ка Евроазијском Савезу“, „Владавина права“, 
„Економија нам је битна“, „Пољопривреда-препород села и наталитет“, и 
др) дефинисани као општи политички циљеви и да свакако нису довољно 
специфични да би се на основу њих дошло до закључка да је у питању 
политичка странка која ће се у свом политичком деловању претежно 
бавити заштитом људских права и интереса припадника руске етничке 
заједнице у Републици Србији. 

 Осим тога, Градска изборна комисија Ниш је констатовала да 
Руска странка, осим Статута и Програма, није доставила било какве 
доказе о свом политичком деловању на плану остварења прокламованих 
циљева, који би морали да подразумевају представљање и заступање 
интереса националне мањине и заштиту и побољшање права 
припадника националне мањине, на шта је била упућена чланом 42. став 
1. тачка 3) Упутства за спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени 
гласник РС“, број 22/16), на чију сходну примену упућује члан 15. Закона 
о локалним изборима, којим је прописано да, изборна комисија, у свом 
раду, сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне 
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике. 

 Такође, Градска изборна комисија Ниш је, на основу Изјашњења 
Управе за грађанска стања и опште послове, број 797/2016-08 од 
07.04.2016. године, утврдила да Руска странка није учествовала на 
изборима за чланове националних савета националних мањина у складу 
са Законом о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС", бр. 72/2009, 20/2014 - Одлука УС РС и 55/2014) 

 Имајући наведено у виду, Градска изборна комисија Ниш је 
закључила да се о томе да ли нека политичка странка има положај 
политичке странке националне мањине не одлучује само на бази тога да 
ли је та странка у Регистру политичких странака уписана као политичка 
странка националне мањине, нити само на основу циљева дефинисаних 
основним општим страначким актима, већ и на основу доказа да се 
политичка странка у свом редовном политичком деловању заиста бави 
остварењем прокламованих циљева. 

  Узевши у обзир наведено, Градска изборна комисија Ниш је 
стала на становиште да би свакој политичкој странци, која жели да 
заступа интересе неке националне мањине, једна од основних 
активности требало да буде учешће у избору чланова националног 
савета те националне мањине, или да, уколико нека етничка заједница 
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нема образован свој национални савет, ресорном министарству поднесе 
захтев за образовање посебног бирачког списка те националне мањине.  

 Имајући све наведено у виду, а у одсуству било каквих доказа 
поднетих од стране Руске странке у погледу свог досадашњег политичког 
деловања на плану представљања и заступања интереса руске етничке 
заједнице у Републици Србији, Градска изборна комисија Ниш је 
закључила да је предлог Руске странке да јој се утврди положај 
политичке странке националне мањине неоснован и да га, стога, треба 
одбити. 

 У складу са наведеним, Градска изборна комисија Ниш је донела 
решење којим се одбија предлог Руске странке да јој се, као подносиоцу 
проглашене изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града 
Ниша на изборима расписаним за 24. април 2016. године, утврди положај 
политичке странке националне мањине у смислу члана 40. Закона о 
локалним изборима. 

 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: 013-171/2016 
У Нишу, 08.04.2016. године у 11,20 сати. 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 
 

Председница 
Јелена Жарић Ковачевић, с.р. 

 


