КоССев: Косовски ЦИК није потврдио кандидате Српске листе за градоначелнике на Северу КиМ;
среда, 24 април 2019 13:37

Централна изборна комисија одржала је данас састанак на којем је донета одлука о
кандидатима Српске листе за изборе на Северу Косова 19. маја. Са седам гласова за и
два уздржана од стране чланова ЦИК-а из Самоопредељења, кандидати Српске листе
нису потврђени, јавио је Индексонлине.

Рустеми, као и други члан ЦИК-а из Самоопредељења током гласања остали су
уздржани и тиме онемогућили потврду кандидата Српске листе.

Како преноси Индексонлине, представник Самоопредељења, Аднан Рустеми је током
данашњег састанка „изразио противљење“, тражећи да Српска листа у року од 24 сата
поднесе пријаве са новим кандидатима или да се дистанцирају од изјава којима се
„негира државност Косова“.

Чланови Централне изборне комисије (ЦИК) током јучерашњег састанка нису донели
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одлуку о потврђивању кандидата за изборе за градоначелнике четири општине на
Северу. Састанак је, тако одложен за данас због одбијања два члана покрета
Самоопредељење да одобре предлог Канцеларије за регистрацију политичких партија и
потврђивање и потврди кандидата Српске листе за градоначелнике, наводећи да су они
„прекршили устав када су новембра дали оставке и тиме онемогућили грађанима приступ
услугама“.

За потврђивање кандидата пријављених за учешће на предстојећим изборима на Северу,
потребно је осам гласова редовног састава комисије, односно две трећине гласова.
Међутим, тренутни састав комисије броји девет, уместо предвиђаних једанаест чланова
овог регулаторног тела, због чега изостанком гласа само једног од тренутних чланова
ЦИК, потврђивање пријављених кандидата може да буде привремено блокирано.

У међувремену, Српска листа има 24 сата да уложи жалбу Изборној комисији за молбе и
жалбе, која има последњу реч о томе да ли су кандидати прихватљиви или је потребно
предложити друга имена, пише Индексонлине.

Чланове ове комисије именује председник Врховног суда из редова судија Врховног суда
и Основних судова.

Члан 122. Закона о општим изборима, који се сходно примењује и на спровођење
локалних избора, против одлуке ЦИК-а могуће је поднети жалбу ИКМЖ-у услед
одбијања потврде политичког субјекта или кандидата да учествује на изборима. У том
случају ИКМЖ може да прихвати жалбу „на одлуку ЦИК уколико утврди да је одлука
ЦИК била непримерена имајући у виду све оконости“.

Уколико је жалба прихваћена, чланом 122. члан 3, ИКМЖ може наложити ЦИК-у да
поново размотри своју одлуку и наложи ЦИК-у да предзме мере ради отклањања
последица.

Марко Ђурић: Даље учешће Срба у приштинским институцијама постаје
бесмислено
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Поводом одлуке чланова ЦИК-а из Самоопредељења да не гласају и тиме онемогуће
потврду кандидата Српске листе огласио се директор Канцеларија за КиМ, Марко
Ђурић, поручивши да су тиме „српском народу у покрајини укинута сва политичка права“.

„Даље учешће Срба у било каквим приштинским институцијама и политичким процесима
организованим од стране Приштине након оваквог чина постаје бесмислено“, додаје
Ђурић.

Он наводи да даље учешће Срба у било каквим приштинским институцијама и
политичким процесима након таквог чина постаје бесмислено. Ђурић додаје да ће бити
обављење консултације председника, владе и Срба са Косова како би се донела одлука
о даљим корацима, те да је невероватно да се такве ствари догађају пред очима
међународне заједнице.

"Представници фашистичког и шовинистичког покрета Самоопредељење у приштинској
Централној изборној комисији данас су увели мере националне сегрегације, а Србима је
и формално одузет статус слободних људских бића на самопроглашеном Косову", навео
је Ђурић.

(КоССев)
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