
 На основу члана 15. и 25. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20) и члана 43. 
Упутства за спворођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 21. јун 2020. године ("Службени гласник РС", бр. 70/2020), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници од __.06.2020. године, са почетком у 
___ сати донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТКА 

 
I Утврђује се да Изборна листа Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска 

странка Заветници, коју је  поднела Српска странка Заветници, за избор одборника 
Скупштине Града Ниша, под бројем 013-208/2020 дана 05.06.2020. године у 24,00 
сата, САДРЖИ НЕДОСТАТАК који су сметња за проглашење Изборне листе, у складу 
са Законом о локалним изборим и то: 

- да је уз поднету Изборну листу достављено 362 валидна потписа бирача који 
подржавају Изборну листу, а да је за подршку Изборној листи са 21 кандидатом за 
одборнике у Скупштини Града Ниша неопходно најмање 630 валидних потписа 
бирача који подржавају поднету Изборну листу,  

II Налаже се подносиоцу Изборне листе из тачке I овог закључка да у року од 
48 часова, од часа пријема овог закључка, отклони наведени недостатак. 

III Подносиоцу Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска 
странка Заветници, се указује да ради отклањања недостатка треба да обави следећу 
радњу: 

- достави још најмање 268 валидних потписа бирача који подржавају Изборну 
листу Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници, са предложеним 
21 кандидатом за одборнике у Скупштини Града Ниша, 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 05.06.2020. године у 24,00 сати Српска странка Заветници поднела је 
Градској изборној комисији Ниш Изборну листу Милица Ђурђевић Стаменковски – 
Српска странка Заветници са 21 кандидатом за одборнике Скупштине Града Ниша.  

Увидом у Изборну листу и поднету документацију, Градска изборна комисија је 
утврдила да Изборна листа Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка 
Заветници, садржи недостатак који је  сметња за проглашење наведене Изборне 
листе и то: 

Уз поднету Изборну листу са 21 кандидатом за одборнике у Скупштини Града 
Ниша достављено 362 валидна потписа бирача који подржавају Изборну листу 
Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници. Како је Законом о 
локалним изборима, чланом 18 прописано да сваког предложеног кандидата мора да 
подржи најмање 30 бирача,  за листу са 21 предложених кандидата за одборнике у 
Скупштини Града Ниша неопходно најмање 630 валидних потписа бирача који 
подржавају поднету Изборну листу, па је у том смислу и наложено да се комисији од 
стране подносиоца доставе још најмање 268 валидних потписа који подржавају листу. 



Из свих наведених разлога Градска изборна комисија Ниш је донела наведени 
закључак.  
 
У Нишу, ____. 2020. године у _______ сати.  
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 

Председница 
 

Љиљана Берић 


