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Образац ОСГП-9/20

    На основу члана 24. став 1. и члана 15. став 1. тачка 7) Закона о локалним изборима
("Службени  гласник  РС",  бр.  129/07,  34/10  –  УС,  54/11,  12/20,  16/20  –  аутентично
тумачење и 68/20),

    Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 13. јуна 2020. године
у 11 часова и 42 минута, донела је

РЕШЕЊЕ

Проглашава се  Изборна листа  кандидата за  одборнике Скупштине Града Пожаревца под
називом „СУВЕРЕНИСТИ“, коју је поднела Група грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША
РАДУЛОВИЋ“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун
2020. године под бр. 09-013-46/2020 од 5. јуна 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Градска  изброна  комисија  у  Пожаревцу је  утврдила  да  5.  јуна  2020.  године,
овлашћено лице Групе грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“, поднело
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за
21. јун 2020. године под бр. 09-013-46/2020 са 23 кандидата за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, којом је Закључком Градске изборне комисије у Пожаревцу број
09-013-8/2020-2  од  6.  јуна  2020.  године,  наложено  да  отколони  недостатке.  На
основу допунске документације по Закључку број 09-013-8/2020-2 од 6. јуна 2020.
године,  Градска  изборна  комисија  у  Пожаревцу  је  9.  јуна  2020.  године,  донела
Решење  број  09-013-8/2020  којим  се  одбија проглашење  Изборне  листе
„СУВЕРЕНИСТИ“,  коју  је  поднела  Група  грађана  „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША
РАДУЛОВИЋ“  за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за
21. јун 2020. године бр. 09-013-46/2020,  од 5.  јуна 2020. године, због неиспуњења
услова предвиђених Законом о локалним изборима. 

Група  грађана  „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША  РАДУЛОВИЋ“  је  9.  јуна  2020.
године, доставила приговор преко овлашћеног  лица  за  заступање  Групе  грађана
„ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“, Слободана Васића из Бара, непосредном
предајом Писарници Градске управе Града Пожаревца. Градска изборна комисија у
Пожаревцу је  9.  јуна  2020.  године,  донела  Решење којим се приговор одбија  као
неоснован.

Дана 11. јуна 2019. године, овлашћено лице за заступање Групе грађана „ДОСТА
ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“ доставило је жалбу, коју је поднела преко Градске
изборне комисије у Пожаревцу, Управном суду. Група грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО –
САША РАДУЛОВИЋ“, коју заступа Слободан Васић, у жалбеним наводима захтева
да се поништи Решење Градске изборне комисије у Пожаревцу, бр. 09-013-8/2019-1
од 10. јуна 2020. године.

Пресудом Управног суда 28 УЖ 83/20 од 12. јуна 2020.  године, жалба Групе
грађана  „ДОСТА ЈЕ БИЛО  –  САША  РАДУЛОВИЋ“ је  усвојена  и  поништено  је
решење Градске  изборне  комисије  у  Пожаревцу,  број  09-013-8/2020-1  од  10.  јуна
2020. године. 
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На основу Пресуде Управног суда 28 УЖ 83/20 од 12. јуна 2020. године, Група
грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“,  Управни суд налази
да  је  Решењем којим се  одбија  приговор  као  неоснован,  повређен  закон
на штету жалиоца. 

Уз  Изборну  листу,  Група  грађана  „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША
РАДУЛОВИЋ“  је,  у складу са чланом 18. став 1. Закона о  локалним изборима,
поднела укупно  696 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају изборну
листу.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија у Пожаревцу је донела решење
као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор
Градској  изборној  комисији  у  Пожаревцу,  у  року  од  24  часа  од  дана  доношења
решења.

У Пожаревцу, 13. јуна 2020. године                                                  Број 09-013-8/2020-1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

                                                            (М.П.)
П Р Е Д С Е Д Н И К

Живомир Рајчић

- Подносиоцу изборне листе


