КГИ2020-10
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 06.06.2020. године у 13,13 часова, донела је:
ЗАКЉУЧАК
о отклањању недостатака изборне листе
Утврђује се да Изборна листа РУСКА СТРАНКА-ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ, коју
је поднела РУСКА СТРАНКА за избор одборника Скупштине града Крагујевца, дана
05.06.2020. године у 23,30 часова, садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне
листе и то:
- подносилац није доставио сагласност заступника Политичке странке о називу
Изборне листе и сагласност о носиоцу Изборне листе,
- подносилац није доставио оверену фотокопију решења из регистра политичких
паритија
- на Изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, Образац
КГИ2020-1:
под редним бројем 04- Уписано је погрешно име, па уместо имена Катарина Радосављевић
треба да стоји Душан Вуловић, како је достављено у документацији кандидата за одборнике,
под редним бројем 12 у списку кандидата за одборнике уместо имена Ивана, треба уписати
Иван,
под редним бројем 13 потребно је уписати прво име па презиме кандидата за одборнике и
под редним бројем 24 постоји грешка у матичном броју кандидата.
Налаже се подносиоцу, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања
закључка, отклони недостатке.
Образложење
Дана 05.06.2020. године у 23,30 часова, РУСКА СТРАНКА, поднела је изборну листу
РУСКА СТРАНКА-ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ.
Подносилац изборне листе је Градској изборној комисији доставио 1089, потписа, од
тога прихваћен је 906 потписа, на Обрасцу КГИ2020-3 изјава бирача да подржава изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца расписаних за 26. април 2020
године.
Увидом у достављену документацију утврђено је следеће:
- подносилац није доставио сагласност заступника Политичке странке о називу Изборне
листе и сагласност о носиоцу Изборне листе,
- подносилац je доставио фотокопију решења из регистра политичких паритија која није
оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа,
- на Изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, Образац
КГИ2020-1:
под редним бројем 04- Уписано је погрешно име, па уместо имена Катарина Радосављевић
треба да стоји Душан Вуловић, како је достављено у документацији кандидата за одборнике,
под редним бројем 12 у списку кандидата за одборнике уместо имена Ивана, треба уписати
Иван,
под редним бројем 13 потребно је уписати прво име па презиме кандидата за одборнике и
под редним бројем 24 постоји грешка у матичном броју кандидата.

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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