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На основу члана 53. став 1. 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 11. јуна 2020. године у
_ часова и _ минута, решавајући по приговору овлашћеног лица за заступање Странке
правде и помирења (СПП) – Демократске партија Македонаца (ДПМ) – Само право за
Пожаревац и Костолац Душко Јовић против Решења Градске изборне комисије у Пожаревцу
број 09-013-8/2020-3 од 9. јуна 2020. године, којим се одбија проглашење Изборне листе
Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право
за Пожаревац и Костолац Душко Јовић, коју је поднела за изборе за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020. године, број 09-013-43/2020 од 5. јуна 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
Приговор се ОДБИЈА, као НЕОСНОВАН.
Образложење
Градска изборна комисија у Пожаревцу је 10. јуна 2020. године у 14 часова и 15
минута примила приговор овлашћеног лица за заступање Странке правде и помирења (СПП)
– Демократске партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко
Јовић, Душка Јовића из Пољане. Приговор је поднет непосредном предајом Писарници
Градске управе Града Пожаревца.
Приговор је поднет против Решења Градске изборне комисије у Пожаревцу којим се
одбија проглашење Изборне листе Странка правде и помирења (СПП) – Демократска
партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић, коју је
поднела Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) –
Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић за изборе за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020. године, број 09-013-43/2020 од 5. јуна 2020.
године, због неиспуњења услова предвиђених Законом о локалним изборима.
Подносилац приговора истиче чињеницу да су отклоњени сви недостаци наложени
Закључком број 09-013-8/2020-1 од 6. јуна 2020. године.
У приговору наводи да је Анекс споразума, истоветан споразуму Социјалистичке
партије Србије и Јединствене Србије и такође наводи да немају реч „коалиција“, а чија је
изборна листа проглашена, па је тиме поставио питање, да ли изборна правила једнако важе
за све учеснике избора.
Даље, наводи да у српском правопису подносилац изборне листе, мора да буде
физичко лице, а не политичка странка, коалиција или група грађана. Подносилац по
правопису означава једно лице, а не множину лица, те у конкретном случају две или више
странака као подносиоци чине множину, чиме образац истакнут на сајту Града Пожаревца
не захтева назив странке, коалиције или групе грађана у пољу подносилац изборне листе.
Стога, Споразумом од 19. маја 2020. године и Анексом истог споразума, као овлашћено
лице за подношење изборне листе и предузимање свих радњи у изборном поступку је
искључиво Душко Јовић из Пожаревца, Пољана.
У приговору, наводи, да је Градској изборној комисији у Пожаревцу достављен
довољан број правно ваљаних изјава и да је 5. јуна 2020. године, приликом подношења
изборне листе доставио 34 изјаве оверене као вишак, који су у Закључку број 09-013-8/20201 од 6. јуна 2020. године, констатовани као непотребни.

2
Наводи који се односе на 40% припадника мањег пола, односно да на сваких 5
кандидата мора бити два припадника мањег пола, нису оправдани, јер изборна листа садржи
23 кандидата за одборнике од којих 14 лица су мушког пола и 9 лица су женског пола.
Чињеница, да је 40% од 20 лица 8 лица, који је број женских лица у складу са правилом о
заступљености лица мањег пола, обзиром да на сваких 5 лица, потребно је да буду још два
кандидата. Односно да постоји разлика од 3 лица, сходно наведеном правилу није потребно
да буду још два лица женског пола, али свакако је тај недостатак отклоњен у остављеном
року и то предлагањем још једног кандидата женског пола, а изостављањем једног
кандидата мушког пола.
У приговору наводи да што се тиче недостатка потписа на поновно достављеној
изборној листи је формалног карактера с обзиром да се лице које је овлашћено за
подношење изборне листе и предузимања других изборних радњи није мењало у односу на
изборну листу која је достављена 5. јуна 2020. године у погледу да та чињеница није
истакнута у Закључку број 09-013-8/2020-1 од 6. јуна 2020. године.
Наводи у приговору, да Градска изборна комисија у Пожаревцу, Закључком број 09013-8/2020-1 од 6. јуна 2020. године, није оспоравала број достављених изјава, чиме не стоји
констатација да постоји 739 изјава бирача, већ 748 изјава бирача, јер придодатих 34 на 714
чини број од 748, чиме је поставио питање, након доношења оспореног решења којој
странци је уступљен број од 132 оверене правно ваљане изјаве. Такође, подносилац је
нагласио, уколико би подносилац приговора наставио да доставља приговоре, предпоставља
да ће бити уступљено и осталих 616 правно ваљаних изјава бирача.
Даље, сматра да у образложењу да изборна листа није сачињена на обрасцу који је
прописала Градска изборна комисија у Пожаревцу, подносилац приговора сматра да је
изборна листа сачињена управо на том обрасцу, и да то не може бити недостатак, с обзиром
да садржи све неопходне податке које предвиђају изборни прописи. Такође, сматра да је
изборна листа сачињена у складу са Коалиционим споразуом од 19. маја 2020. године
овереним у Панчеву.
У приговору, наводи да је у Обрасцу ОСГП-6/20 Изјава бирача да подржава изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца у другом одељку испод црте као
назив подносиоца изборне листе наведено управо лице из члана 5. Коалиционог споразума
од 19. маја 2020. године и Анекса истог споразума, и да у наведеном делу обрасца није
захтевано навођење странке или коалиције.
Што се тиче промене датума на обрасцу, подносилац приговора истиче да је на
обрасцу нагласио датум 21. јун 2020. године, зато што је стварни датум одржавања избора, а
не 26. април 2020. године, који представља прошлост.
Подносилац приговора поставља питање, да ли је држава Србија у циљу спровођења
избора именовала овериваче, које не признаје а који су по скромном мишљењу подносиоца
приговора били дужни да у случају било какве неправилности сугеришу подносиоцу листе
на уочене недостатке које треба да отклони, јер је подносилац извршио накнаду за оверу.
Такође истиче чињеницу да је овера потписа вршена у просторијама Услужног
центра Градске управе Града Пожаревца као и у месним канцеларијама села Пољане и
Лучице, скроз на званичан и транспарентан начин, док је одређен број политичких странака,
коалиција и удружења грађана сакупљање потписа и оверу истих вршили на неприкладним
местима за изборни процес попут кафића и приватних кућа, тако и другим местима.
Нагласио је да и у Услужном центру Градске управе Града Пожаревца постоји видео надзор,
па у конкретном случају може бити грешка само формалног а не суштинског карактера.
Уколико би грешке формалног карактера условљавале право учешћа странака и удружења у
изборној трци, поставило би се питање слободе изборних права.
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Нагласио је да код свих политичких странака постављено питање тачности датума,
јер су поједине странке задржале датум 26. април 2020. године.
Подносилац приговора напомиње да изборна комисија није на равноправан начин
поступила према свим политичким странкама и да је према коалицији подносиоца
приговора примењена посебна група правила, док су другим политичким странкама
прихваћене непотпуне изборне листе са недовољним бројем бирача који подржавају
кандидатуру странке и при том им пролонгирала, остављала додатни рок од 48 часова за
прикупљање довољног броја потписа што у складу са Уставом РС а и изборним прописима
није допуштено. Поставио је питање, због чега се другим политичким странкама прихватају
изјаве које нису правно ваљане.
У приговору, подносилац наводи, да уколико не буде прихваћен приговор, биће
принуђен да поднесе кривичне пријаве против председника и чланова Градске изборне
комисије у Пожаревцу због злоупотребе положаја и „шиканирања“ странака и припадника
националних мањина посебно чланова Странке правде и помирења (СПП) и Демократске
партија Македонаца (ДПМ).
Навео је у приговору и чињеницу да се пре подношења изборне листе у више наврата
обраћао Градској управи Града Пожаревца и то члановима Градске изборне комисије у
Пожаревцу са циљем провере валидности изборне листе, коју је намеравао да преда и увек је
добијао одговор да се све инструкције налазе на сајту Града, чиме поседује доказе mail-ова,
где је упућиван да на сајту потражи инструкције.
У прилогу приговора достављена су цензурисана Обавештења ОЕБС-у о
неправилностима у раду Градске изборне комисије у Пожаревцу и Кривична пријава
Основном јавном тужилаштву, које је потписао подносилац приговора, Душко Јовић.
На основу свега у приговору изнетог, подносилац приговора предлаже да Градска
изборна комисија у Пожаревцу усвоји приговор и донесе решење којим се проглашава Изборна
листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца под називом Странка правде и
помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и
Костолац Душко Јовић.
Градска изборна комисија у Пожаревцу је, претходно испитујући приговор, у смислу
одредбе члана 162. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), чије одредбе се сходно примењују у поступку по
приговорима на основу члана 33. Пословника Градске изборне комисије у Пожаревцу
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/17, 2/18 и 5/20), утврдила да је приговор
благовремен и изјављен од овлашћеног лица, у смислу одредби члана 52. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично
тумачење и 68/20).
Приступивши разматрању навода из приговора, Градска изборна комисија у
Пожаревцу, констатује:
- да је чланом 5. Закона о локалним изборима прописано одборници се бирају на
основу листа политичких странака, њихових коалиција, и листа које предложе групе грађана;
- да је чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима прописано да кандидате за
одборнике могу предлагати регистроване политичке странке, коалиције регистрованих
политичких странака, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи
најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи. Предлагач мора на
изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се
бира.
- да је чланом 20. ст. 3, 4. и 5. Закона о локалним изборима, прописано:
На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по
редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити
најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање заступљен на листи.
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Ако изборна листа не испуњава услове из става 3. овог члана сматраће се да садржи
недостатке за проглашење изборне листе, а предлагач листе биће позван у складу са овим
законом, да отклони недостатке листе.
Ако предлагач листе не отклони недостатке из става 4. овог члана, изборна комисија
одбиће проглашење изборне листе, у складу са овим законом.
- да је чланом 15. став 2. Закона о локалним изборима прописано да у свом раду,
изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који
се односе на спровођење избора за народне посланике;
- да је чланом 36. Упутства за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано да
ако изборну листу подноси страначка коалиција, она је дужна да у изборној листи и у свим
другим изборним документима, свој назив као подносиоца изборне листе наведе идентично
називу утврђеном у споразуму о образовању страначке коалиције, при чему назив страначке
коалиције утврђен у коалиционом споразуму мора да на почетку садржи реч: Коалиција.
- да је чланом 34. ст. 1, 2, 3. и 6. Упутства за спровођење избора за народне
посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст),
прописано:
(1) Изборна листа се подноси на Обрасцу НПРС-1/20, у писменој и електронској форми
(ЦД или ДВД).
(2) Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе у електронској форми
мора бити истоветна.
(3) Изборна листа садржи:
1) назив подносиоца изборне листе;
2) назив изборне листе, који може да садржи и име и презиме носиоца изборне листе
(ако је одређен);
3) податке о свим кандидатима за народне посланике (редни број на изборној листи, име
и презиме, ЈМБГ, годину рођења, занимање, пребивалиште и адреса стана кандидата према
уверењу о пребивалишту);
4) име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу;
(6) Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог члана, сматраће се да
садржи недостатке за проглашење;
- да је чланом 12. став 2. Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст),
прописано да ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као
назив подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању страначке
коалиције, при чему назив подносиоца мора да на почетку назива садржи реч „Коалиција“.
- да је чланом 17. ст. 1. и 3. Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст),
прописано:
Комисија доноси решење о проглашењу изборне листе ако испуњава све услове
предвиђене законом и овим Упутством, најкасније у року од 24 часа од пријема изборне
листе.
Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац листе их, по закључку Комисије, не
отклони у року од 48 часова, Комисија ће решењем одбити проглашење изборне листе;
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- да је чл. 1. и 2. Одлуке о обрасцима за подношење изборних листа кандидата за
одборнике за одборнике Скупштине Града Пожаревца, број 09-013-8/2020-2 од 4. марта
2020. године, прописано:
(1) Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина обрасца изборне листе и
других образаца који се достављају Градској изборној комисији у Пожаревцу приликом
подношења изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020.
године.
(2) Обрасци потребни за подношење изборних листа из члана 1. ове одлуке су:
1) изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-1/20);
2) овлашћење да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-2/20);
3) сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-3/20);
4) изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац
ОСГП-4/20);
5) списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-5/20);
6) изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20);
7) овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних извора (Образац ОСГП7/20) и
8) изјава (Образац ОСГП-8/20).
- да је чл. 1-4. Одлуке о изменама Одлуке о обрасцима за подношење изборних
листа кандидата за одборнике за одборнике Скупштине Града Пожаревца Скупштине
Града Пожаревца, број 09-013-8/2020-4 од 11. маја 2020. године, прописано:
(1) У Одлуци о обрасцима зa подношење изборних листа кандидата за одборнике
Скуптшине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године, бр. 09-013-8/2020-2 од 4.
марта 2020. године, у називу, речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020.
године“.
(2) У члану 1. речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“.
(3) У члану 2. став 1. у тач. 1), 5), 6) и 8) врше се следеће измене:
1) у изборној листи кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП1/20), у тач. 7. и 8. после речи: „јавног бележника“, додају се речи: „или у Градској управи
Града Пожаревца“, а у ставу 6. Напомене речи: „у складу са законом којим се уређује овера
потписа“ замењују се речима: „код јавног бележника или у Градској управи Града Пожаревца“;
5) у списку бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-5/20), у НАПОМЕНИ 2:, после речи: „јавног
бележника“, додају се речи: „или у Градској управи Града Пожаревца“;
6) у изјави бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20), у НАПОМЕНИ 1: после речи: „јавног бележника“, додају се
речи: „или у Градској управи Града Пожаревца“ и
8) у изјави (Образац ОСГП-8/20), речи: “Лице које је овлашћено да поднесе изјаву“ замењују се
речима: „Овлашћено лице“.
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(4) Обрасци из члана 2. тач. 2), 3), 4) и 7) (обрасци за подношење изборне листе), остају
на правној снази у непромењеном облику.
У вези са наведеним правним стање, Градска изборна комисија у Пожаревцу је
констатовала следеће чињенично стање:
- 5. јуна 2020. године у 16 часова и 4 минута, Странка правде и помирења (СПП) –
Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић
поднела је Градској изборној комисији у Пожаревцу Изборну листу са 23 кандидата за
одборнике Скупштине Града Пожаревца на изборима расписаним за 21. јун 2020. године;
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници 9. јуна 2020. године у 14
часова и 14 минута, донела Решење број 09-013-8/2020-2, којим се одбацује приговор изборне
листе Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само
право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић / Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska
partija Makedonaca (DPM) – Samo pravo za Požarevac i Kostolac Duško Jović, на Закључак број
09-013-8/2020-1 од 6. јуна 2020. године, као недозвољен, сагласно члану 15. Закона о локалним
изборима, члану 146. став 3. Закона о општем управном поступку, члану 24. Пословника
Републичке изборне комисије (пречишћен текст) и члану 33. Пословника Градске изборне
комисије у Пожаревцу;
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 9. јуна 2020.
године у 14 часова и 18 минута донела Решење број 09-013-8/2020-3, којим се одбија
проглашење Изборне листе Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија
Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић, коју је поднела
Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за
Пожаревац и Костолац Душко Јовић за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписане за 21. јун 2020. године, број 09-013-43/2020 од 5. јуна 2020. године, због неиспуњења
услова предвиђених Законом о локалним изборима;
- да поступајући по Закључку број 09-013-36/2020-1, од 6. јуна 2020. године, није
отклонила следеће недостатке, што је и наведено у образложењу Решења бр. 09-013-8/2020-3 од
9. јуна 2020. године:








У Анексу Споразума о образовању групе грађана за избор одборника Скупштине Града
Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године, није код назива Коалиције политичких
странака уписана реч: „Коалиција“, у складу са чланом 12. став 2. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун
2020. године (пречишћен текст). Такође, Анекс Споразума је измењен у погледу назива
подносиоца изборне листе и назива изборне листе, па према томе ни достављена
документација у погледу подносиоца изборне листе и назива изборне листе није у складу
са овим Анексом.
Од достављених 34 изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, на обрасцу ОСГП – 6/20, све су неисправне, јер су
сачињене на обрасцу који није образац Градске изборне комисије у Пожаревцу, односно
образац је измењен код датума избора, а подносилац Изборне листе је неисправно
уписан, тако да је уписано име овлашћеног лица подносиоца Изборне листе.
Међу сваких пет кандидата на изборној листи није исправно уписан сваки други
припадник мање заступљеног пола, иако на изборној листи има довољно кандидата за
одборнике мање заступљеног пола, односно 9 кандидата.
На Изборној листи кандидата за одборнике ОСГП - 1/20 која је достављена поново као
измењена нема потписа овлашћеног лица.
Провером достављених 34 Изјава бирача да подржавају изборну листу кандидата за
одборнике на Обрасцу ОСГП – 6/20, кроз апликацију Јединственог бирачког списка,
утврђено је да је од недостајуће 103 изјаве, правно ваљаних оверених је 28 изјава. Од
укупно достављених 739 изјава бирача да подржавају изборну листу, правно ваљаних
овериних је 616 од потребних 690 изјава бирача, међутим све достављене изјаве бирача
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нису исправне због нетачно уписаног подносиоца изборне листе и неисправног обрасца
ОСГП – 6/20, који је промењен у погледу датума за који су расписани избори.
Имајући у виду да у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, изборну
листу својим потписима мора да подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на
изборној листи, што у случају изборне листе Странка правде и помирења (СПП) – Демократска
партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић износи 690
изјава бирача, утврђено је да недостаје још најмање 690 правно ваљаних оверених изјава
бирача, односно да изборна листа садржи недостатак, који је сметња за њено проглашење.
У складу са наведеним правним и чињеничним стањем, Градска изборна комисија у
Пожаревцу је закључила да је приликом разматрања и одлучивања о проглашењу Изборне
листе Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само
право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић, правилно и потпуно утврђено чињенично стање
и да је на то чињенично стање правилно примењено материјално право, као и да нема основа за
проглашење изборне листе јер је том приликом дошло до повреде правила поступка, те да,
стога, приговор треба да буде одбијен као неоснован.
Наиме, Градска изборна комисија у Пожаревцу је закључила да је приликом
доношења Решења број 09-013-8/2020-3, којим се одбија проглашење Изборне листе Странке
правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за
Пожаревац и Костолац Душко Јовић, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписане за 21. јун 2020. године у свему поштована процедура прописана Законом о локалним
изборима, и на основу њега (члан 15. закона) донетог Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст)
и Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21.
јун 2020. године (пречишћен текст);
У предметном случају, дакле, нема основа за наводе из приговора, којим се подносилац
приговора позива, да изборна правила не важе једнако за све учеснике избора. Овиме је,
мислећи на споразум Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије који у свом називу
немају реч „коалиција“. Што се тиче Закључка број 09-013-8/2020-1 од 10 марта 2020. године,
наложено је Изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, да у Коалиционом споразуму
регистрованих политичких странака, све је закључено у складу са прописима, осим члана 7.
споразума у коме се кандидат за одборнике под редним бројем 6. налази и код Социјалистичке
партије Србије, као и код Јединствене Србије, чиме Анексом Коалиционог споразума, то
отклоњено у складу са прописима.
Што се тиче навода у приговору, који се односе на подносиоца изборне листе, у коме
подносилац приговора, сматра да је подносилац изборне листе физичко лице, а не политичка
странка, коалиција или група грађана по српском правопису, Градска изборна комисија у
Пожаревцу цитира следеће одредбе закона, који се односе на ове наводе приговора:
- да је чланом 36. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано да ако
изборну листу подноси страначка коалиција, она је дужна да у изборној листи и у свим другим
изборним документима, свој назив као подносиоца изборне листе наведе идентично називу
утврђеном у споразуму о образовању страначке коалиције, при чему назив страначке коалиције
утврђен у коалиционом споразуму мора да на почетку садржи реч: Коалиција.
- да је чланом 12. став 2. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града
Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано да ако
изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као назив
подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању страначке коалиције,
при чему назив подносиоца мора да на почетку назива садржи реч „Коалиција“.
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Па стога, ови наводи се сматрају потпуно неосновани, јер Градска изборна комисија у
Пожаревцу у свом поступку, примењује законске и подзаконске прописе.
Наводи у приговору у којима поставља питање којој је странци уступљено 132 оверене
изјаве бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца
(Образац ОСГП-6/20). Претпоставља да би и осталих 616 правно ваљаних изјава бирача да
подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП6/20) били уступљени неком. Градска изборна комисија у Пожаревцу, сматра да су апсолутно
ови наводи неосновани, јер провером Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-6/20) коју је поднела Изборна листа
Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за
Пожаревац и Костолац Душко Јовић, 5. јуна 2020. године, увидом електронску обраду, преко
провере бирача у посебном програму, модула Јединственог бирачког списка, утврђено следеће:
-

Укупан број лица на листи је 705
Укупан број прихваћених лица је 588
Укупан број одбијених лица је 117, од чега је:
o 30 лица одбијено јер се не налази у Јединственом бирачком списку
o 86 лица одбијено јер је подржало другу изборну листу
o 1 лице је одбијено јер има пребивалиште на територији друге јединице локалне
самоуправе

Па стога и тих 588 прихваћених, од стране електронске обраде преко модула Јединственог
бирачког списка, има недостатке, у погледу да, писмене Изјаве бирача да подржава изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-6/20), назив
подносиоца изборне листе није у складу са чланом 36. Упутства за спровођење избора за
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст) и
чланом 12. став 2. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст). Према томе, због свега горе наведеног
Закључком број 09-013-8/2020 од 6. јуна 2020. године, је наложено да се достави 690 правно
ваљане Изјаве бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20). Такође, провером по Закључку број 09-013-8/2020-1 од 6.
јуна 2020. године, коју је поднела Изборна листа Странка правде и помирења (СПП) –
Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић,
8. јуна 2020. године, увидом електронску обраду, преко провере бирача у посебном програму,
модула Јединственог бирачког списка, утврђено је следеће:
-

Укупан број лица на листи је 38
Укупан број прихваћених лица је 28
Укупан број одбијених лица је 10, од чега је:
o 1 лице одбијено јер се не налази у Јединствени бирачки списак
o 9 лица одбијено јер је подржало другу изборну листу

Па стога и тих 28 прихваћених, од стране електронске обраде преко модула Јединственог
бирачког списка, има недостатке, у погледу да, писмене Изјаве бирача да подржава изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-6/20), назив
подносиоца изборне листе није у складу са чланом 36. Упутства за спровођење избора за
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст) и
чланом 12. став 2. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст). Према томе, због свега горе наведеног,
Градска изборна комисија у Пожаревцу је донела Решење број 09-013-8/2020-3 од 9. јуна 2020.
године, којим се одбија проглашење Изборне листе Странка правде и помирења (СПП) –
Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић,
коју је поднела за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020.
године. Како је сагласно члану 20. Закона о локалним изборима прописано „Кандидате за
одборнике могу предлагати регистроване политичке странке, коалиције регистрованих
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политичких странака, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи
најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи. Предлагач мора на
изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се
бира“, а како Изборна листа Странке правде и помирења (СПП) – Демократска партија
Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић, нема 30 правно
ваљаних Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20) по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, а како
како је предао изборну листу са 23 кандидата за одбоднике Скупштине Града Пожаревца,
Градска изборна комисија у Пожаревцу сматра да су наводи у приговору апсолутно
неосновани.
Наводи који се односе да у Изборној листи Странке правде и помирења (СПП) –
Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Душко Јовић,
нема 40% припадника мањег пола, односно да на сваких 5 лица је потребно да буде 2
припадника мањег пола, подносилац приговора сматра да на листи има 14 кандидата мушког
пола и 9 кандидата женског пола, подносилац приговора сматра да су неоправдани. Градска
изборна комисија у Пожаревцу, увидом у поднету Изборну листу (Образац ОСГП-1),
констатује да међу сваких пет кандидата на изборној листи није исправно уписан сваки други
припадник мање заступљеног пола, иако на изборној листи има довољно кандидата за
одборнике мање заступљеног пола, односно 9 кандидата, што је у супротности са чланом 20.
Закона о локалним изборима. Па стога и ти наводи су неосновани.
У приговору, наводи који се односе на промене датума, и да подносилац приговора,
сматра да у обрасцима треба да стоји датум 21. јун 2020. године, када се и избори одржавају,
Градска изборна комисија у Пожаревцу је 11. маја 2020. године донела Одлуку о изменама
Одлуке за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписаних за 26. април 2020. године, број 09-013-8/2020-4 од 11. маја 2020. године, где је у
члану 4. прописано је да Обрасци из члана 2. тач. 2), 3), 4) и 7) (обрасци за подношење изборне
листе), остају на правној снази у непромењеном облику. Датуми су у свим обрасцима за
подношење изборне листе остали са 26. априлом 2020. године. У Одлуци о изменама Одлуке за
подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних
за 26. април 2020. године, број 09-013-8/2020-4 од 11. маја 2020. године у члану 3. вршене су
следеће измене:
Члан 3.
У члану 2. став 1. у тач. 1), 5), 6) и 8) врше се следеће измене:
1) у изборној листи кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП1/20), у тач. 7. и 8. после речи: „јавног бележника“, додају се речи: „или у Градској управи
Града Пожаревца“, а у ставу 6. Напомене речи: „у складу са законом којим се уређује овера
потписа“ замењују се речима: „код јавног бележника или у Градској управи Града Пожаревца“;
5) у списку бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-5/20), у НАПОМЕНИ 2:, после речи: „јавног
бележника“, додају се речи: „или у Градској управи Града Пожаревца“;
6) у изјави бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20), у НАПОМЕНИ 1: после речи: „јавног бележника“, додају се
речи: „или у Градској управи Града Пожаревца“ и
8) у изјави (Образац ОСГП-8/20), речи: “Лице које је овлашћено да поднесе изјаву“ замењују се
речима: „Овлашћено лице“.
Чланом 15. став 2. Закона о локалним изборима прописано да у свом раду, изборна комисија
сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на
спровођење избора за народне посланике, а како Републичка изборна комисија није мењала
своје обрасце за подношење изборних листи, исто је и учинила Градска изборна комисија у
Пожаревцу. Наводи везани за обрасце и промене датума у њима, су скроз неосновани, што је
претходним ставом и образложено.
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У складу са свим наведеним, Градска изборна комисија у Пожаревцу је донела
одлуку као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од пријема решења, преко Градске изборне комисије у
Пожаревцу.
У Пожаревцу, 11. јуна 2020. године

Број 09-013-8/2020-1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДСЕДНИК
Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р.
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-

Подносиоцу изборне листе

