На основу члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима ( ''Службени гласник Републике Србије''
број : 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење ) и члана 10. став 1. тачка 12.
Пословника о раду Градске изборне комисије (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 5/16 – пречишћен текст)
Градска изборна комисија, на седници одржаној дана 13.03.2020. године, у 15,11 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању положаја коалиције политичких странака националних
мањина
Утврђује се да Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА (коју чине БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА
– BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA и СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА) као подносилац изборне листе
КРАГУЈЕВАЧКА ПРИЧА И ТОЛЕРАНЦИЈА - Борис Ковачевић Шума, за изборе за одборнике
Скупштине града Крагујевца на изборима расписаним за 26. април 2020. године има положај политичкe
странкe националне мањине.
Образложење
Дана, 12.03.2020. године у 23,06 часова Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА поднела је Градској
изборној комисији изборну листу за избор одборника Скупштине града Крагујевца расписане за 26. април 2020.
године.
Приликом подношења изборне листе подносилац наведене изборне листе је у складу са чланом 40.
став 7. Закона о локалним изборима поднео и писмени предлог да му се утврди положај политичке странке
националне мањине, уз који је доставио:
-

-

Статут БОШЊАЧКЕ ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ – BOŠNJAČKЕ GRAĐANSKЕ STRANKЕ;
Програм БОШЊАЧКЕ ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ – BOŠNJAČKЕ GRAĐANSKЕ STRANKЕ;
Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број 00-00-00054/2016
од 11. марта 2016. године и Решењем број 00-00-00153/2016-28 од 30. јануара 2017. године којим се
БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA са седиштем у
Београду, улица Светозара Марковића бр. 79, уписује у Регистар политичких странака на регистарском
листу бр. 57 као политичка странка националне мањине.
Статут Странке Црногораца
Програм Странке Црногораца
Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број 00-00-00111/201628 од 5. септембра 2016. године и Решењем број 00-00-00144/2016-28 од 12. јануара 2017. године
Коалициони споразум УОП-II:1885-2020 оверен од стране јавног бележника дана, 3. маја 2018. године.

Сагласно члану 40. став 7. Закона о локалним изборима Градска изборна комисија затражила је
мишљење националног савета бошњачке и црногорске националне мањине. Национални савет бошњачке
националне мањине доставио је позитивно мишљење док је Национални савет црногорске националне мањине
доставио мишљење у коме наводи да се не меша у политичко деловање политичких партија већ су става да не
дају подршку и мишљења о истим.
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА
политичка странка бошњачке и црногорске националне мањине и закључила да испуњава услове да јој се
приликом проглашења изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, као политичкој
странци чији је основни циљ представљање и заступање интереса бошњачке и црногорске националне мањине,
као и заштита и побољшање права њених припадника сагласно члану 40. став 6. Закона о локалним изборима.
У складу са наведеним, Градска изборна комисија је донела Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења овог решења.
Градска изборна комисија
Број: 013-95/20-I/01
Датум: 13.03.2020. године
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