
 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 06.04.2016. године, са 
почетком у 17,30 сати донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА 

 
 

I Утврђује се да Изборна листа НОВИ ЉУДИ ЗА БОЉИ НИШ – НОВА 
СТРАНКА, коју је поднела НОВА СТРАНКА  за избор одборника Скупштине Града 
Ниша, под бројем 013-149/2016 дана 06. 04. 2016. године, у 10,00 сати, САДРЖИ 
НЕДОСТАТКЕ који су сметња за проглашење изборне листе, у складу са Законом 
о локалним изборима и то: 

- није достављено овлашћење заступника Нове странке за подношење 
Изборне листе и предузимање изборних радњи у складу са чланом 19. тачка 5) 
Закона о локалним изборима; 

- назив Изборне листе није одређен у складу са чланом 22. став 1. Закона о 
локалним изборима у поднетој Изборној листи и документацији која се доставља 
уз Изборну листу (ОБРАЗАЦ ОСГН - 1/2016, ОБРАЗАЦ ОСГН - 2/2016, 4/2016 и 
6/2016) 

- у изјави бирача о подржавању Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Ниша (ОБРАЗАЦ ОСГН – 5/2016) није одређен тачан назив 
подносиоца Изборне листе и  

- подаци о кандидатима за одборнике Скупштине Града Ниша, под редним 
бројем  4, 5, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 36, 37, 40 и 42,, а који се односе на 
ЈМБГ, занимање и адресу становања кандидата према уверењу о пребивалишту, 
нису усклађени са Изборном листом, а што је обавезно по Закону о локалним 
изборима и Упутством за спровођење избора за народне посланике народне 
скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“, број 
22/2016). 

  
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 следеће радње, односно Градској изборној комисији достави: 
 
- овлашћење заступника Нове странке за лице које подноси Изборну листу и 

предузима изборне радње (ОБРАЗАЦ ОСГН-3/16), 
- Изборну листу (ОБРАЗАЦ ОСГН-1/16) и осталу документацију која се 

доставља уз Изборну листу (ОБРАЗАЦ ОСГН – 2/16), (ОБРАЗАЦ ОСГН – 4/16) и 
(ОБРАЗАЦ ОСГН – 6/16), са називом Изборне листе утврђеним у складу са чланом 
22. став 1. Закона о локалним изборима 

- да у изјави бирача о подржавању Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Ниша (ОБРАЗАЦ ОСГН – 5/2016) одреди тачан назив 
подносиоца Изборне листе.  



- Изборну листу са усаглашеним подацима о кандидатима за одборнике 
Скупштине Града Ниша, под редним бројем 4, 5, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 
30, 36, 37, 40 и 42, који се односе на ЈМБГ, занимање и адресу становања 
кандидата, према уверењу о пребивалишту. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Провером Изборне листе и документације достављене уз Изборну листу,  

утврђено је да уз Изборну листу није приложено овлашћење заступника 
регистроване политичке странке Нова странка, за Ивана Јовановића, да може да 
поднесе Изборну листу и предузима изборне радње, као што је то прописано 
чланом 19. тачка 5) Закона о локалним изборима. 

 Законом о локалним изборима, чланом 22., прописано је да се назив 
изборне листе одређује према називу политичке странке која подноси листу, а у 
назив се може укључити име и презиме лица које политичка странка одреди као 
носиоца изборне листе. Како је подносилац Изборне листе Нова странка поднела 
Градској изборној комисији Изборну листу под називом:“НОВИ ЉУДИ ЗА БОЉИ 
НИШ - НОВА СТРАНКА“, а ради се о регистрованој политичкој странци, утврђени 
назив Изборне листе је у супротности са чланом 22. Закона о локалним изборима, 
па је потребно да Нова странка као подносилац листе утврди назив Изборне листе 
у складу са Законом. 

У изјави бирача о подржавању Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Ниша подносилац је требало да одреди тачан назив подносиоца 
Изборне листе. 

Подаци о кандидатима за одборнике Скупштине Града Ниша, под редним 
бројем 4, 5, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 36, 37, 40 и 42, а који се односе на 
ЈМБГ, занимање и адресу стана кандидата према уверењу о пребивалишту, нису 
усаглашени са Изборном листом, што је у супротности са чланом 36. и 41. 
Упутства за спровођење избора за народне посланике народне скупштине, 
расписаних за 24. април 2016. године, 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. 

Из наведених разлога Градска изборна комисија је донела наведени 
закључак.  

 Број: 013- 151/2016 
У Нишу, 06.04.2016. године у 17,39 сати.  

 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 

Председница 
Јелена Жарић Ковачевић, с.р. 


