КГИ2020-11
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) Градска изборна
комисија у Крагујевцу, на седници одржаној 28.05.2020. године, у 15,28 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
о одбијању проглашења Изборне листе

ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе Група грађана "ДР ВЛАДИЦА СТАНОЈЕВИЋ" чији је
коју је поднела Група Грађана "Др Владица Станојевић" , за избор одборника

носилац др Владица Станојевић,

Скупштине града Крагујевца, дана 27.05.2020. године, због неотклањања недостатака, који су сметња за
проглашење изборне листе у складу са Законом.

Образложење
Дана 25.05. 2020. године у 22,05 часова, Група грађана ''Др Владица Станојевић'' поднела је
Градској изборној комисији изборну листу са 58 кандидата за одборнике Скупштине града
Крагујевца на изборима расписаним за 21.06.2020.године, под називом "ДР ВЛАДИЦА СТАНОЈЕВИЋ".
Приликом разматрања наведене изборне листе, на седници одржаној 26.05.2020. године,
Градска изборна комисија је утврдила да предата листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење изборне листе и то:у Обрасцима :КГИ 2020-1, КГИ 2020-2, КГИ 2020-3, КГИ 2020-4 и
КГИ 2020-6, означени називи изборне листе нису у сагласности са називом изборне листе утврђеним
Споразумом и Анексом Споразум о образовању групе грађана ''Др Владица Станојевић'' , као и да
код кандидата за одборнике са изборне листе под редним бројевима: 19, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 49,
50, 53 и 58 уписано занимање није идентично занимању које су кандидати за одборнике под
наведеним редним бројевима уписали у писменој изјави кандидата о прихватању кандидатуре за
одборника Скупштине града Крагујевца.
Закључком о отклањању недостатака у изборној листи, Градске изборне комисије од
26.05.2020. године, 16,54 часа, налажено је подносиоцу, да најкасније у року од 48 часова од часа
достављања закључка, отклони недостатке.
Подносилац изборне листе је благовремено изборној комисији, дана 27.05.2020. године у
22,30 часова, поновно доставио изборну листу. У достављеној документације поред Споразума о
основивању групе грађана УОП–III:6-2020 од 04.03.2020.године и Анекс споразума о образовању
групе грађана УОП-III:6-2020; УОП – III:7-2020; УОП – III:8 -2020; УОП–III:9-2020; УОП–III:102020 од 4.03.2020. године потписан од стране овлашћених лица предлагача и оверен од стране јавног
бележника под бројем УОП – I: 3460 -2020, УОП – I: 3464-2020, УОП – I: 3463 -2020, УОП – I: 34622020, УОП – I: 3461 -2020; УОП – I: 3481-2020 од 22.05.2020. године, подносиоци листе су
доставили и Анекс споразума о образовању грађанма УОП-III:6-2020; УОП – III:7-2020; УОП – III:8
-2020; УОП–III:9-2020; УОП–III:10-2020 од 4.03.2020. године, оверен 27.05.2020. године.
У другом Анексу споразума, овереном пошто је Комисија закључком наложила да се
недостаци у предатој листи отклоне, оснивачи Групе грађана, подносиоци листе изменили су чл. 1
Споразума, тако што су изменили назив изборне листе у Група грађана "Др Владица Станојевић" и
за носиоца изборне листе именовали др. Владицу Станојевића, чиме су назив изборне листе
ускладили са називом изборне листе који је наведен на обрасцу број КГИ2020-3 Изјава бирача да

подржава изборну листу кандидата за одборнике скупштине града Крагујевца расписаних за 26.
април 2020 године. Поред тога, подносиоци изборне листе су назив изборне листе на обрасцима КГИ
2020-1, КГИ 2020-2, , КГИ 2020-4 и КГИ 2020-6, такође, уподобили са називом изборне листе у
обрасцу број КГИ2020-3.
Закључком, којим је изборна комисија донела, утврђено је да је означени називи изборне
листе у горе наведеним обрасцима нису у сагласности са називом изборне листе утврђеним
споразумом и Анексом споразума о образовању Групе грађана "Др Владица Станојевић" и у ставу 2.
Закључка наложено да се утврђени недостаци отклоне.
Разматрајући поступање подносиоца изборне листе по наведеном закључку, Градска
изборна комисија је констатовала следеће:
- подносилац листе отклонио је недостатке код кандидата за одборнике са изборне листе под редним
бројевима: 19, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 49, 50, 53 и 58 и уподобио уписаноа занимања кандидати за
одборнике под наведеним редним бројевима са писменом изјавом кандидата о прихватању
кандидатуре за одборника Скупштине града Крагујевца.
- подносиоци изборне листе су потписивањем Анекса од 27.05.2020., након доношења Закључка
Градске изборне комисије, изменили назив изборне листе, како би га уподобили са називом изборне
листе у обрасцу изјава бирача, а у складу са тим је исправљен назив листе и у осталим обрасцима,
иако је Закључком утврђено да се недестаци отклоне, тако што ће се називи изборне листе у
прописаним обрасцима уподобити са називом изборне листе, који су оснивачи чл. 1 Споразума,
одредили као назив изборне листе.
- подносиоци изборне листе нису могли Анексом споразума, да мењају назив изборне листе, након
што су већ бирачи потписали изјаве којом подржавају изборну листу, која по називу на изјави није
одговарала називу изборне листе у Споразуму. Изјаве борача, уколико би их изборна комисија
прихватила биле би незаконите, јер су бирачи потписали изјаву за листу, која у тренутку
потписивања фактички није постојала. Њено постојање, под називом који се налази у обрасцу изјаве
бирача, озакоњено је потписивањем Анекса споразума, дакле пошто су изјаве бираче већ потписане
- да је чланом 25. став 3. Закона о локалним изборима прописано да, када утврди да недостаци
изборне листе нису отклоњени у предвиђеном року, изборна комисија, у наредна 24 часа, доноси
решење којим се одбија проглашење изборне листе.
С обзиром на то да, у складу са наведеним, подносилац изборне листе није поступио по
Закључку Градске изборне комисије, односно није отклонио недостатак изборне листе, 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 у року од 24 часа од дана доношења Решења.
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