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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 04.06.2020. године, у 21,20 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
о одбијању проглашења Изборне листе

ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе "САД ИЛ' НИКАД - КРАГУЈЕВАЦ БИРА!''- СРПСКА
НАРОДНА ПАРТИЈА - СРПСКА ДЕСНИЦА - УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА ШУМАДИЈЕ, коју је поднела
Коалиција СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА, СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, за избор одборника
Скупштине града Крагујевца, која је предата, дана 1.06.2020. године,у 19,26 часова, због неотклањања
недостатака, који су сметња за проглашење изборне листе у складу са Законом.
Образложење

Дана 01.06.2020. године у 19,26 часова, Коалиција СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА,
СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, поднела је изборну листу "САД ИЛ' НИКАД - КРАГУЈЕВАЦ
БИРА!''- СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА - СРПСКА ДЕСНИЦА - УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА
ШУМАДИЈЕ.
Приликом разматрања наведене изборне листе, на седници одржаној 02.06.2020. године
Градска изборна комисија је утврдила да предата листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење изборне листе и на седници одржаној дана 02.06.2020. године у 18,20 часова, донела је:
Закључак о отклањању недостатака изборне листе број 013-161/20–I/01.
Закључком су утврђени следећи недостаци: подносиоци изборне листе нису доставили
сагласност удружења СРПСКА ДЕСНИЦА, да у називу своје изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине града Крагујевца, на локалним изборима заказаним за 26.04.2020. године, користе њихово
име. Поред тога у Коалиционом споразуму, коалициони партнери су означили да су га закључили
4.03.2020. године, али су га оверили код Јавног бележника у Пожаревцу, 29.05.2020. године у 16,45
часова, УОП –I:3579-2020, ради заједничког учешћа на изборима за одборнике у Скупштини града
Крагујевца који су расписани за 26.04.2020. године. Коалициони споразум се сматра закљученим тек
пошто поптписи свих политичких странака буду оверени, у складу са Законом који регулише оверу
потписа, па се датум овере и последњег потписа сматра датумом образовања колаиције. Ова околност
је од посебног значаја с обзиром да прикупљање потписа бирача да подржавају коалициону изборну
листу може да се отпочне, тек након закључења коалиционог споразума.
Подносиоцу изборне листе закључком је налажено, да најкасније у року од 48 часова, од часа
достављања закључка, отклони недостатке, тако што ће доставити изјаве бирача да подржавају
изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевцу, потписане и оверене после
датума закључивања коалиционог споразума. Такође, били су дужни да доставе сагласност удружења
СРПСКА ДЕСНИЦА.

Подносиоцу изборне листе закључак је уручен дана 2.06.2020. године у 20,37 часова.
У законом предвиђеном року подносилац изборне листе није отклонио недостатке у изборној
листи, како је у закључком наложено нити уложио приговор на закључак, Градска изборна комисија
је донела решење као у диспозитиву.
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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