На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″, бр.
129/07, 34/10, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), Градска изборна комисија,
на седници одржаној дана 30.05.2020. године у 20,36 часова, донела је
ЗАКЉУЧАК
о отклањању недостатака изборне листе
Утврђује се да Изборна листа Демократска Унија Рома – Милан Петровић Фафи,
коју је поднела Демократска Унија Рома за избор одборника Скупштине града Крагујевца,
дана 29.05.2020. године у 22,22 часова, садржи недостатке који су сметња за проглашење
изборне листе и то:
- недовољан број валидних потписа у смислу члана 18. Закона о локалним изборима,
- неиспуњење изгледа и садржине образаца - форме која је прописана обрасцима
КГИ2020-3 и КГИ2020-4, у складу са чланом 23. Закона о локалним изборима,
- овлашћење за подношење Изборне листе није на прописаном обрасцу (КГИ 2020-7),
- у обрасцу КГИ 2020-1 назив предлагача изборне листе није правилно назначен,
- код канидата за одборнике са Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине
града Крагујевца КГИ 2020-1 под редним бројевима 13, 16, 18, 28 и 29 документација није
потпуна, односно садржи недостатке,
- у захтеву за признавање положаја странке националне мањине, назив политичке
странке је погрешно назначен
- подносилац није доставио сагласност политичке странке о називу Изборне листе и
сагласност о носиоцу Изборне листе.
Налаже се подносиоцу, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања
закључка, отклони недостатке.
Образложење
Дана 29.05.2020. године у у 22,22 часова, Демократска унија Рома поднела је Изборну
листу Демократска Унија Рома – Милан Петровић Фафи.
Увидом у достављену документацију утврђено је следеће:
- провером је утврђено да је за проглашење Изборне листа са 29 кандидата за
одборнике (потребно најмање 870 валидних потписа) предлагач поднео 1070 потписа од
којих је валидно 861, што значи да недостаје 9 валидних потписа за проглашење изборне
листа
- редни број у Изјави бирача који подржавају Изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине града (Образац КГИ 2020-3) није идентичан редном броју са Списка бирача који
својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града
(Образац КГИ 2020-4)
- овлашћење за подношење Изборне листе није поднето на прописаном обрасцу (КГИ
2020-7)
- у обрасцу КГИ 2020-1 Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града
Крагујевца назив предлагача односно регистроване политичке стране није правилно
назначено тако да уместо ''Демократска Унија Рома – Милан Петровић Фафи'' треба да стоји
''Демократска Унија Рома''

- код кандидата за одборнике са Изборне листе под редним бројевима:
13. презиме кандидата на Изборној листи није идентично као у осталим обрасцима,
16. занимање кандидата није идентично на Изборној листи са Изјавом о прихватању
кандидатуре,
18. адреса кандидата није иста у Изјави о прихватању кандидатуре за одборника
(КГИ 2020-2), у Изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца
(Образац КГИ 2020-1), потврди о изборном праву и уверењу о пребивалишту (ускладити са
Уверењем број:205-4/20-2538 издатим од МУП ПУ Крагујевац)
28. кандидат нема уверење о држављанству и
29. кандидат нема потврду о бирачком праву
- у захтеву за признавање положаја странке националне мањине назив политичке
странке погрешно је назначен тако да уместо ''Демократска Унија Рома – Милан Петровић
Фафи'' треба да стоји ''Демократска Унија Рома''
- подносилац није доставио сагласност политичке странке о називу Изборне листе и
сагласност о носиоцу Изборне листе.
У складу са претходно образложеним, Градска изборна комисија града Крагујевца
подносиоцу изборне листе наложила је да најкасније у року од 48 часова од часа достављања
закључка, отклони недостатке.
Поука о правном леку: Против овог Закључка подносилац Изборне листе може
поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења овог
закључка.
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