
На основу члана 25. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“. бр. 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) 
 Градска изборна комисија Ниш на седници од 01.04.2016. године, са 
почетком у 14,00 сати донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА 
 

I Утврђује се да Изборна листа ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА - ДР БОЈАН 
СТАНОЈЕВИЋ, коју је поднела ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА за избор одборника 
Скупштине Града Ниша, под бројем 013-117/2016 дана 01.04.2016. године, у 11,30 
сати, САДРЖИ НЕДОСТАТКЕ који су сметња за проглашење Изборне листе, у 
складу са Законом о локалним изборима, јер недостаје 6 потписа бирача који су 
подржали 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 наведене недостатке. 
 
III Подносиоцу Изборне листе указује се да ради отклањања недостатака 

треба да обави следећу радњу, односно Градској изборној комисији достави  још 6  
потписа бирача који подржавају Изборну листу. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Провером поднете документације уз Изборну листу ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА 
СТРАНКА - ДР БОЈАН СТАНОЈЕВИЋ утврђено је да подносиоцу Изборне листе 
недостаје 6 валидних потписа бирача који подржавају Изборну листу. 

Наиме, уз Изборну листу је за 21. кандидата за одборнике у Скупштини Града 
Ниша поднето  672 потписа бирача који подржавају Изборну листу. Провером је 
утврђено да 48 потписа бирача који подржавају Изборну листу нису валидна јер су 5 
потписа дала лица која нису уписана у Јединствени бирачки списак, 23 потписа су 
дали бирачи који су подржали неку другу Изборну листу и 20 потписа су дала лица 
која имају пребивалиште на територији друге јединице локалне самоуправе. 

С обзиром на то да је за подршку наведеној Изборној листи потребно најмање 
630 валидних потписа бирача који подржавају Изборну листу, то значи да 
подносиоцу Изборне листе недостаје 6 валидних потписа бирача који подржавају 
Изборну листу 

Како наведена Изборна листа садржи недостатке у смислу Закона о локалној 
самоуправи Градска изборна комисија је одлучила као у диспозитиву овог закључка.  

 

Поука о правном  средству: Против овог Закључка подносилац Изборне 
листе може поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од 
дана доношења овог закључка.  

 
Број:013-122/2016 
У Нишу, 01.04.2016. године у 14,06 сати.  

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 

 
 

Председница 
_____________________ 
Јелена Жарић Ковачевић 


