КГИ2020-10
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″, бр. 129/07,
34/10, 54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење,68/20), Градска изборна комисија, на седници
одржаној дана 05.06.2020. године у 23,25 часова, донела је:
ЗАКЉУЧАК
о отклањању недостатака изборне листе
Утврђује се да Изборна листа Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА, коју је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, за избор одборника Скупштине
града Крагујевца, дана 05.06.2020. године у 21,15 часова, садржи недостатке који су сметња за
проглашење изборне листе и то:
- У поднетом обрасцу број КГИ2020-1, у делу где је потребно уписати назив предлагача
изборне листе уписан је назив изборне листе, а у делу где је потребно уписати назив изборне листе
остало је празно, док је назив подносиоца изборне листе уписан на линији где је предвиђено уписати
назив коалиције,
- на изборној листи кандидат за одборника под бројем 23- Дејан Радовановић, не поседује
потврду о изборном праву и уверење о пребивалишту, под редним бројем 14 у списку кандидат за
одборника уместо имена Милијада, треба уписати Миладија и под редним бројем 28. постоји грешка
у матичном броју,
- на поднетој изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, међу
сваких пет кандидата по редоследу не налазе се најмање по два кандидата -припадника мање
заступљеног пола (образац КГИ2020-1), од броја 26 до 29,
- није достављен Образац- КГИ2020-4 списак бирача који својим потписима подржавају
изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца расписаних за 26. април 2020
године,
Налаже се подносиоцу, да најкасније у року од 48 часова, од часа достављања закључка,
отклони наведене недостатке.
Образложење
Дана 05.06.2020. године у 21,15 часова, СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, поднела је
изборну листу Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
Подносилац изборне листе је Градској изборној комисији доставио 1132 потписа, од тога
прихваћенo је 887 потписа.
У Обрасцу број КГИ2020-1, у делу где је потребно уписати назив предлагача изборне листе
уписан је назив изборне листе, а у делу где је потребно уписати назив изборне листе остало је празно,
док је назив подносиоца изборне листе уписан на линији где је предвиђено уписати назив коалиције.
На изборној листи кандидат за одборника под бројем 23- Дејан Радовановић, не поседује
потврду о изборном праву и уверење о пребивалишту, под редним бројем 14 у списку кандидат за
одборника уместо имена Милијада, треба уписати Миладија и под редним бројем 28. постоји грешка
у матичном броју.
Увидом у достављену документацију, утврђено је да иста није у складу са чланом 20. став 2.
Закона о локалним изборима којим је прописано да на изброној листи мора бити 40% мање
заступљеног пола и да међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет
места и тако до краја листе) мора бити најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање
заступљен на листи, односно од редног броја 26 до 29 не налазе се најмање по два кандидата припадника мање заступљеног пола - женског пола.

Није достављен Образац- КГИ2020-4 списак бирача који својим потписима подржавају
изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца расписаних за 26. април 2020
године.
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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