
 
На основу члана 53. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 

бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), 
Градска изборна комисија Ниш, на седници од 15.04.2016. године са почетком у 

18,00 сати, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА СЕ Приговор на Решење о утврђивању збирне изборне листе 
КОАЛИЦИЈE СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, 
подносиоца Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, број 013-
229/2016 од 14.04.2016. године, као неоснован. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Градској изборној комисији Ниш, дана 14.04.2016. године у 21,00 сат, овлашћено 

лице КОАЛИЦИЈE СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, 
поднело је Приговор на Решење о утврђивању збирне изборне листе, број 013-
229/2016 од 14.04.2016. године. 

У образложењу приговора неведено је да се на проглашеној Изборној листи 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ налази кандидат за одборника под редним 
бројем 25 Душица Давидовић, чија је страначка припадност на проглашеној листи 
одређена као „СДСС“, а „СДСС“ није регистрована политичка странка, нити је 
потписница коалиционог споразума  Коалиције: Александар Вучић - Србија побеђује, 
подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. Подносилац 
приговора истиче да, с обзиром на то да се на листи под бројем 1 налази кандидат за 
одборника који не припада ниједној регистрованој политичкој странци под наведеним 
називом, наведена листа није сачињена у складу са императивним законским 
прописима, па самим тим ни збирна изборна листа не може бити законита. Из 
наведених разлога предлаже да се поништи Решење о проглашењу збирне изборне 
листе број 013-227/2016 од 13.04.2016. године. 

Градска изборна комисија сматра да је приговор неоснован из следећих разлога: 
Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ је проглашена 

Решењем број 013-36/2016 дана 09.03.2016. године у 8,30 сати. Чланом 52. став 1. 
Закона о локалним изборима прописано је да бирач, кандидат за одборника или 
предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији јединице 
локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровеђења, 
утврђивања и објављивања резултата избора, а ставом 2 да се приговор подноси у 
року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен 
пропуст. 



На Решење, број 013-36/2016 од 09.03.2016. године, којим је проглашена 
Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, није уложен приговор 
сходно члану 52. Закона о локалним изборима, па је истеком рока, решење о 
проглашењу Изборне листе постало правоснажно. 

Градска изборна комисија је дана 13.04.2016. године Решењем број 013-227/2016 
утврдила Збирну изборну листу за избор одборника Скупштине Града Ниша и исту 
објавила у „Службеном листу Града Ниша“ у складу са чланом 26. Закона о локалним 
изборима. 

Разматрајући наводе из образложења приговора, Градска изборна комисија Ниш 
је утврдила да је приговор уложен на Решење о утврђивању Збирне изборне листе чији 
се поништај и тражи, а да се по наводима из образложења приговора недостаци 
односе на Решење о проглашењу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ. 

Збрина изборна листа се може оспоравати само у погледу правилности примене 
одредаба члана 26. Закона о локалним изборима, а не и из разлога који су могли бити 
истицани у поступку кандидатуре и проглашења Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, која је постала правоснажна дана 10.03.2016. године у 08,30 сати, 
јер би то представљало понављање поступка након правоснажно утврђене 
кандидатуре, а понављање поступка је ванредни правни лек који у изборном поступку 
није прописан и самим тим није допуштено правно средство. 

Такође, у складу са чланом 26. Закона о локалним изборима, Градска изборна 
комисија Ниш је утврдила збирну изборну листу која садржи све проглашене изборне 
листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту, односно, у збирној изборној листи није наведена страначка припадност 
кандидата за одборнике Скупштине Града Ниша. 

Стога, неосновани су сви наводи приговора који се односе на решење о 
проглашењу збирне изборне листе. 

На основу горе изнетог одлучено је као у изреци решења. 
 Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 
 
Број: 013-233/2016 
У Нишу,15.04.2016. године у 18,18 сати 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 

Председник 
Јелена Жарић Ковачевић, с.р. 


