На основу чл. 27. ст. 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), Комисија за припрему и организацију избора за председнике месних
заједница, дана 04.12.2017. године, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У протеклом периоду у медијима су се могле чути изјаве, из којих произлази
констатација да су избори за председнике месних заједница расписани у супротности са
Уставом и законом.
Конкретно, најпре је изјављено да је Одлука о расписивању избора за председнике месних
заједница у супротности са законом и скупштинском Одлуком о месној самоуправи. Наиме,
наводи се да је Одлука о расписивању избора у супротности са чл. 21. Одлуке о месној
самоуправи, из разлога што политичке странке, наводно, не могу бити предлагач кандидата за
председника месне заједнице односно што поменути члан Одлуке „не познаје политичке
странке као предлагаче кандидата за председнике месних заједница“. Таква ситуација је важила
све до дана 26. јула 2017. године, до када је Одлуком било утврђено да кандидате за
председника месне заједнице могу предлагати (само) групе грађа које прикупе најмање 100
потписа.
Међутим, на седници Скупштине града, одржаној дана 26. јула 2017. године, донета је
Одлука о измени и допуни Одлуке о месној самоуправи („Сл. лист града Кикинде”, бр. 17/17),
којом је брисан наведени члан 21. Одлуке, из разлога што постоји члан 23. Одлуке, који
прописује да се сва питања око поступка предлагања кандидата уређују статутима месних
заједнице
На овај начин, уклоњена је сметња да кандидате могу предлагати само групе грађана, те
остављена могућност да се статутима месних заједница пропише другачије решење.
И заиста, новим статутима месних заједница, донетим дана 7. новембра 2017. године,
прописано је следеће:
„Члан 27.
Кандидате за председника Месне заједнице могу предлагати регистроване политичке странке
и групе грађана чијег кандидата својим потписима подржи најмање 100 бирача у Месној
заједници у којој се врши избор.
Група грађана из става 1. овог члана оснива се Споразумом о оснивању групе грађана, који се
оверава код органа у чијој је надлежности оверавање потписа и у којем, као циљ, мора бити
јасно наведено због којих избора у Месној заједници се група грађана образује.
Бирач може потписати само један предлог за кандидата за председника Месне заједнице.”
Поред тога, појединим изјавама изражава се сумња у уставност самих избора, тиме што
су, наводно, „прекршена уставна права грађана да бирају и буду бирани”, односно на тај начин
што кандидате могу предлагати (само) политичке странке и групе грађана, а не и појединци.
Иако се наводи да је „до сада била пракса да појединац, уз сакупљене потписе, може да
се кандидује”, тврдимо да наведена изјава није правно утемељена, будући да је Одлуком о
месној самоуправи (пре измене и допуне од 26. јула 2017. године), као и статутима свих девет
месниих заједница из 2005. године (који су били на снази до новембра 2017. године) било
прописано да „кандидате за председника месне заједнице могу предлагати групе грађана које
прикупе најмање 100 потписа у месној заједници у којој се врши избор.” Као што је већ изнето,
сада је само додато да, поред група грађана, кандидате могу предлагати и политичке странке, а
није мењана, нити ускраћивана могућност појединцу да буде предлагач кандидата, јер то
заправо никад није ни био. Поједнинци као физичка лица су могли, а то могу и решењем које је
тренутно на снази, да буду оснивачи групе грађана и у форми тог политичког субјекта могу

бити предлагач кандитата за најважнији орган месне заједнице, равноправно са политичким
странкама.
Ситуација да појединац сâм себе предложи у орган месне заједнице уз приложене
потписе бирача, није била предвиђена ни претходном Одлуком о месној самоуправи („Сл. лист
општине Кикинда“, бр.7/93, 8/93, 7/97, 4/98 и 4/2000), већ је, шта више, стање било скоро
идентично оном које се сада примењује. Наиме, у члану 20а. Одлуке, донете 1993. године, те
њеном изменом и допуном још из 1998. године, прописано је било да „кандидате за чланове
Савета месне заједнице могу предлагати, посебно или заједно, политичке странке и друге
политичке организације, групе грађана, које прикупе потписе најмање 10 бирача у изборној
јединици месне заједнице у којој се врши избор“.... „Кандидат може прихватити кандидатуру за
предлог само једне политичке странке, друге политичке организације или групе грађана“.
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