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, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20 ) 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 08.06.2020. године, у 13,54 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању положаја политичкe странкe националне
мањине
Утврђује се да РУСКА СТРАНКА, као подносилац изборне листе РУСКА СТРАНКАВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ за изборе за одборнике Скупштине града Крагујевца, расписане за 21. јун 2020.

године има положај политичке странке националне мањине.

Образложење
Дана, 05.06.2020. године у 23,30 часова РУСКА СТРАНКА поднела је Градској изборној
комисији изборну листу за избор одборника Скупштине града Крагујевца за изборе расписане за 21. јун 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 политичке странке ''РУСКА СТРАНКА''
- Програм политичке странке ''РУСКА СТРАНКА''
- Решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу РС, број 00-00-0058/2013-34 од
19.07.2013 године којим се политичка странка "РУСКА СТРАНКА" са седиштем у Шапцу, ул. Церска број 17/4,
уписује у Регистар политичких странака на регистарском листу број 94 као политичка странка националне
мањине
Сагласно члану 40. став 7. Закона о локалним изборима подносилац изборне листе је доставио
мишљење Националног савета руске националне мањине у Србији од 18.05.2020. године у коме се наводи да се
РУСКА СТРАНКА константно залаже за мањинска права руса у Републици Србији.
Градска изборна комисија је сагласно члану 8. Закона о локалним изборима прибавила податак од
Републичког завода за статистику, Одељења у Крагујевцу, по коме на територији града Крагујевца према
попису становништва, домаћинстава и станова из 2011. године живи 40 припадника руске националности.
Такође, увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је РУСКА СТРАНКА
политичка странка руске 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 руске 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.
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