
  

Република Србија 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 013-3/24/16-02 

Дана 11.04.2016. год. 

Петровац на Млави 
 

 На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Петровац на Млави, на 

седници одржаној 11.04.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ СРПСКО РУСКОГ ПОКРЕТА, подносиоца проглашене 

изборне листе ''СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ'' - Раде Јовановић, за утврђивање положаја политичке 

странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7. Закона о локалним изборима, на 

изборима за одборнике Скупштине општине Петровац на Млави, расписаним за 24. април 2016. 

године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општинска изборна комисија је 11.04.2016. године донела Решење о проглашењу 

Изборне листе ''СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ'' - Раде Јовановић, коју је за изборе за одборнике 

Скупштине општине Петровац на Млави, расписане за 24.04.2016. године поднео СРПСКО 

РУСКИ ПОКРЕТ.  

 Приликом подношења наведене изборне листе, подносилац је, у складу са чланом 40. 

став 7. Закона о локалним изборима, приложио и писмени предлог да му се утврди положај 

политичке странке националне мањине.  

 Увидом у Регистар политичких странака, који води Министарство државне управе и 

локалне самоуправе, Општинска изборна комисија је утврдила да је СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ 
регистрован као политичка странка националне мањине. Међутим, разматрајући Статут и Програм 

политичке странке која је поднела Изборну листу, као и јавно доступне податке о њеном 

политичком деловању, Општинска изборна комисија је стала на становиште да нема основа за 

закључак да су активности подносиоца Изборне листе превасходно усмерене ка представљању и 

заступању интереса припадника руске националне мањине и заштити и побољшању њихових 

мањинских права, тако да се нису испунили услови да му се, у складу са чланом 40. став 7. Закона 

о локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине. 

 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву 

овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 
 

Општинска изборна комисија општине Петровац на Млави 

 
                                                                                                                   

Председник, 

Горан Стефановић,с.р. 


