
 На основу члана 40. став 7. 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 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да Kоалиција ТОЛЕРАНЦИЈА, подносилац проглашене 
Изборне листе ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш - Мића Јевтић, има положај коалиције 
политичких странака националних мањина, у смислу члана 40. Закона о локалним 
изборима, на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, расписаним за 21. јун 
2020. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Градска изборна комисија је донела Решење о проглашењу Изборне листе 
ТОЛЕРАНЦИЈА за Ниш - Мића Јевтић, коју је за изборе за одборнике Скупштине Града 
Ниша, расписане за 21. јун 2020. године поднела Kоалиција ТОЛЕРАНЦИЈА. 
 Приликом подношења Изборне листе подносилац је, у складу са чланом 40. 
став 7. Закона о локалним изборима, приложио и писмени предлог да му се утврди 
положај коалиције политичких странака националних мањина.  
 Увидом у Регистар политичких странака Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, Статут и Програм политичких странака: БОШЊАЧКЕ 
ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ и СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА, које чине Коалицију 
ТОЛЕРАНЦИЈА, Градска изборна комисија је утврдила да је Kоалиција 
ТОЛЕРАНЦИЈА коалиција политичких странака националних мањина и то 
бошњачке и црногорске националне мањине и закључила да испуњава услове да 
јој се утврди положај коалиције политичких странака националних мањина, у смислу 
члана 40. Закона о локалним изборима, јер им је основни циљ представљање и 
заступање интереса бошњачке и црногорске  националне мањине и заштита и 
побољшање права њихових  припадника. 
 У складу са наведеним, Градска изборна комисија је донела одлуку као у 
диспозитиву овог решења. 
 
 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-____/2020 
У Нишу, 08. 06. 2020. године у ______ сати. 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 

 Председница 
 
 Љиљана Берић 


