
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник 
РепубликеСрбије '' број : 129/07, 34/10- УС и 54/11 ) Општинска изборна комисија, на седници 
одржаној дана 15.03.2016. године, у 19:36 часова, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о проглашењу Изборне листе 
 

Проглашава се Изборна листа РУСКА СТРАНКА  коју је поднела РУСКА СТРАНКА за 
избор одборника Скупштине општине Рача са 16 кандидата за одборнике Скупштине општине 
Рача , за изборе расписане за 24.април 2016. године. 

 
Утврђује се да РУСКА СТРАНКА као подносилац изборне листе РУСКА СТРАНКА, у 

складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима има положај политичке странке 
националне мањине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 14.03.2016. године у 18,о5 часова РУСКА СТРАНКА поднела је Општинској 
изборној комисији изборну листу за избор одборника Скупштине општине Рача под називом 
РУСКА СТРАНКА. 

Изборна листа је предата за 16 кандидата за одборнике Скупштине општине Рача за 
изборе расписане за 24. април 2016. године. 

 
Уз поднету изборну листу предлагач је Општинској изборној комисији доставио сву 

неопходну документацију, сем списка бирача у писаној форми који су својим изјавама 
подржали Изборну листу, а који недостатак је Комисија утврдила на седници одржаној 
15.03.2016.године у 14 часова. Комисија је наложила подносицу изборне листе да отклони 
горе наведени недостатак  Закључком ОИК општине Рача бр. 013-18/2016-I/04 од 
15.03.0216.године. Подносилац листе је отклонио наведене недостатке 15.03.2016.године у 
19 часова и 20 минута, тако што је Изборној Комисији у писменој форми предао листу бирача 
који су подржали својим потписима Изборну листу Руска стрнка. ОИК општине Рача је на 
седници ОИК општине Рача дана 15.03.2016.године 19 часова и 30 минута утврдила да је 
подносилац изборне листе Руска странка отклонио недостатке на које му је Комисија указала 
Закључком ОИК општине Рача бр. 013-18/2016-I/04 од 15.03.0216.године. Истовремено је 
Комисија одлучивала о захтеву подносиоца Изборне листе Руска странка да јој Комисија 
утврди положај странке националне мањине, па је на основу увида у Статут Руске странке, 
Програм Руске странке, Решење о упису у Регистар политичких странака Министарства 
правде и државне управе бр.00-00-00058/2013-34 од 19.07.2013.године којим се Руска 
странка са седиштем у Шапцу, Церска бр. 17/4 уписује у Регистар политичких странака на 
регистарском листу бр. 94 као политичка странка националне мањине, и Потврду о извршеној 
регистрацији Руске странке од стране Министарства финансије и привреде – Пореска управа  
бр.0001496898 од 20.08.2013.године, једногласно одлучила као у ставу 2 диспозитива овог 
Решења,  а све ускладу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима. ОИК општине Рача 
је на основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима утврдила да су испуњени сви 
услови за проглашење изборне листе Руска странка, па дана 15.03.2016.године у 19 часова и 
36 минута једногласно прогласила изборну листу Руска странка. 

 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној 
комисији у року од 24 часа од дана доношења овог решења. 

 
                                  ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПТШИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-    /2016-I-04 
У Рачи, 15.03.2016. године 

                                     Председник, 
Немања Лугавац 


