На основу члана 53. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),
Градска изборна комисија Ниш, на седници од 13.04.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ приговор ГРУПЕ ГРАЂАНА „ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ –
ЗАВЕТНИЦИ - ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“, од 13.04.2016.
године заведен под бројем 013-217/2016, подносиоца изборне листе под називом:
„ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ
ДРУГАЧИЈЕ“, као неоснован.

Образложење
Градској изборној комисији Ниш, дана 13.04.2016. године у 13,10 сати,
поднет је приговор ГРУПЕ ГРАЂАНА „ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“, због одбијања проглашења
изборне листе под називом: „ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ СВИХ
НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ“.
Разматрајући наведени приговор и увидом у списе предмета Градска
изборна комисија је утврдила да су наводи изнети у приговору неосновани из
следећих разлога:
Чланом 19. Закона о локалним изборима прописано је да се изборној
комисији уз изборну листу поред остале документације достављају потписи бирача
који су подржали одређену изборну листу.
Чланом 15. став 2. Закона о локалним изборима прописано је да изборна
комисија у свом раду сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
Чланом 33. Упутства за спровођење избора за народне посланике народне
скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“, број
22/2016/2016), прописано је да групу грађана образује најмање десет бирача
писменим споразумом који се оверава код јавног бележника, у суду или код
општинског органа управе.
Чланом 41. Упутства прописано је да се уз осталу документацију која се
доставља уз изборну листу доставља и оверен споразум о образовању групе
грађана, као и оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу.
Како је у поступку прегледа поднете документације уз Изборну листу
несумњиво утврђена чињеница да је споразум о оснивању групе грађана закључен
и оверен после оверених изјава бирача који подржавају изборну листу ове групе

грађана, те да по Закључку комисије, подносилац листе у остављеном року није
отклонио овај недостатак, комисија је утврдила да нису испуњени услови за
проглашење наведене изборне листе и донела решење о одбијању проглашења
листе.
Комисија је закључила да нису испуњени услови за проглашење наведене
изборне листе, јер је група грађана била дужна да споразум закључи и овери пре
предузетих изборних радњи, односно пре прикупљања изјаве бирача да
подржавају изборну листу, будући да се група грађана образује писменим
споразумом и овером код надлежног органа, у складу са чланом 33. став 1.
Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
расписаних за 24.04.2016. године.
То што је, поступајући по Закључку комисије, у допуни документације
накнадно достављена изјава грађана, потписана и оверена 11.04.2016. године, а у
којој изјављују под пуном одговорношћу да су групу грађана основали споразумом
о оснивању од 4.3.2016. године, а не 8.4. 2016. године када је споразум потписан и
оверен, по оцени комисије, није од утицаја за другачије решавање ове правне
ствари, јер је овера потписа на споразуму од стране надлежног органа, по
мишљењу комисије, конститутивни елемент за пуноважност споразума групе
грађана.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања решења.
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