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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 9. јуна 2020. године у
14 часова  и  11 минута, решавајући  по  приговору  овлашћеног  лица  за  заступање  Групе
грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ против Решења Градске изборне комисије у
Пожаревцу  којим  се  одбија  проглашење  Изборне  листе  ГГ  „ИСКОРАК  –  др  Звонко
Благојевић“, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, за изборе
за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020. године, број 09-013-
8/2020-2 од 6. јуна 2020. године донела је    

Р Е Ш Е Њ Е

Приговор се ОДБИЈА, као НЕОСНОВАН.

О б р а з л о ж е њ е

Градска изборна комисија  у Пожаревцу је  7.  јуна  2020. године у 14 часова и  55
минута примила приговор овлашћеног лица за заступање Групе грађана „ИСКОРАК – др
Звонко Благојевић“ Звонимира Благојевића из Пожаревца. 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 ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“,  број 09-013-
8/2020-2 од 6. јуна 2020. године, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко
Благојевић“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020.
године, број 09-013-36/2020 од 1. јуна 2020. године.

Подносилац  приговора  оспорава  навод  из  Решења  Градске  изборне  комисије  у
Пожаревцу  којим  се  одбија  проглашење  Изборне  листе  ГГ  „ИСКОРАК  –  др  Звонко
Благојевић“,  број 09-013-8/2020-2 од 6. јуна 2020. године,  коју је поднела Група грађана
„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписане за 21. јун 2020.  године,  број 09-013-36/2020 од 1.  јуна 2020. године, да назив
подносиоца изборне листе у  Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне
листе кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца, сачињену на обрасцу који је
прописала  Градска  изборна  комисија  у  Пожаревцу  (Образац  ОСГП-3/20)  није  наведен
идентично називу утврђеном  у овереном Споразуму о образовању групе грађана за избор
одборника  Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  26.  април  2020.  године  због
написаног: ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, уместо Група грађана „ИСКОРАК – др
Звонко Благојевић“, којим се без било какве  дилеме и недоумице може закључити да је
учесник поменутог изборног процеса Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“.

Даље се у приговору наводи, да у складу са чланом 22. Закона о локалним изборима,
нема никаквог суштинског значаја и не представља повреду, јер у Изјави бирача који својим
потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца
(Образац ОСГП-6/20), на месту где треба да буде уписан назив подносиоца изборне листе,
уписано је ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“.

Подносилац приговора сматра да је у свему поступио у складу са чланом 12. ст. 3. и
4. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за
21.  јун  2020.  године  (пречишћен  текст),  број  09-013-8/2020-7  од  11.  маја  2020.  године.
Такође, сматра да свакако треба имати у виду и да је Упутство за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен
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текст), број 09-013-8/2020-7 од 11. маја 2020. године, подзаконски акт и нема јачу снагу од
цитиране одредбе Закона о локалним изборима и да не може бити у супротности са њим.

У приговору наводи да  не  може имати  утицај  на исправност изјава  поднетих на
„старом обрасцу“, која су оверена након 11. маја 2020. године, као ни чињеницу, да је након
укидања  ванредног  стања  и  оверама  вршеним  на  Изјава  бирача  који  својим  потписима
подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац
ОСГП-6/20) означачаван датум избора 21. јун 2020. године, из разлога јер се ради о истом
изборном процесу, који је прекинут последицом увођења ванредног стања 15. марта 2020.
године на целој територији Републике Србије. Подносилац сматра да на Изјавама бирача
који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца (Образац ОСГП-6/20),  која су оверавана после 11.  маја  2020.  године,  а  стоји
датум  „26.  април  2020.  године“,  била  би  неисправна  и  супротна  свим  законским  и
подзаконским  актима  (посебно  Одлука  о  изменама  Одлуке  о  обрасцима  за  вршење
појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града
Пожаревца,  расписаних за 26.  април 2020. године, бр. 09-013-8/2020-4 од 11.  маја  2020.
године, где је у члану 1. Одлуке наведено „...речи 26. април 2020. године замењује се речима
21.  јун  2020.  године“).  Због  свега  наведеног,  сматра  да  би  своје  бираче  упућивали  на
оверавање неистиног садржаја (јер су избори расписани за 21. јун 2020. године), а тиме би
већ задирали у област наше кривично правне одговорности због тих радњи.  Подносилац
приговора сматра, како год да се чита назив изборне листе и назив подносиоца изборне
листе, у датом тексту ГГ или „словима“ Група грађана, једносмислено се закључује да се
ради о групи грађана која је образована Споразумом о образовању групе грађана за избор
одборника Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године, а који ће се
фактички спроводити 21. јуна 2020. године, јер грађани који су потписали подршку, нису
били у заблуди, јер су јасно знали о коме се ради, јер Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко
Благојевић“  је  у  досадашњим  сазивима  имала  своје  одборнике  у  Скупштини  Града
Пожаревца и у Скупштини Градске општине Костолац.

Даље се у приговору наводи, да су 1471 грађанин дали подршку за изборну листу ГГ
„ИСКОРАК –  др  Звонко Благојевић“,  а  то  право им је  Уставом и изборним прописима
Републике Србије загарантовано.

Велику конфузију приликом припреме документације начињене су и следеће грешке,
за које изборна листа ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ није одговорна, а то су:

1. Погрешно издате Потврде о изборном праву за сва лица која су образовала Групу
грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, и ако је јасно назначен и потписан
захтев;

2. Погрешно издати подаци ПУ Пожаревац у Уверењима о пребивалишту за троје
одборничких  кандидата  (Ивицу  Марковић,  Јелицу  Милојковић  и  Слободана
Петковића), несагласних са подацима у личним карта које је издала Полицијска
управа у Пожаревцу.

3. У трећем реду другог пасуса на трећој страни Закључка број 09-013-8/2020-1 од
2.  јуна  2020.  године  пише потпуно погрешан,  непостојећи  датум у  изборном
поступку, и пре и после ванредног стања „24. април 2020. године“, из чега је
нагласио да се грешке лако дешавају и формално их усмеравају на погрешну
исправку.

4. Изјаве  којом  се  прихвата  кандидатура  за  одборника  Скупштине  Града
Пожаревца, сачињене на обрасцима које је прописала Градска изборна комисија
у  Пожаревцу  (Образац  ОСГП  4/20)  и  Списак  бирача  који  својим  потписима
подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревц,
на обрасцу који је прописала Градска изборна комисија у Пожаревцу (Образац
ОСГП 5/20) су дати на сајту Градске управе Града Пожаревца у формату WORD,
а у Упутству за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), број 09-013-8/2020-7 од 11.
маја 2020. године, траже се да табеле буду искључиво у формату EXCEL, чиме су
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направљене пометње које су их натерале да убрзано мењају документацију пред
заказану предају изборне листе.

Подносилац  приговора,  сматра  да  је  изборна  листа  ГГ  „ИСКОРАК  –  др  Звонко
Благојевић  –  Мита  Гаврилов“  у  Костолцу,  проглашена  31.  маја  2020.  године,  од  стране
Градске изборне комисије у Костолцу, где су обрасци били на истоветан начин прикупљени,
чиме их је то држало у уверењу да поступају правилно.

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 ГГ „ИСКОРАК – др
Звонко Благојевић“.

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 22. став 3.  Закона о локалним изборима  прописано да уз назив
изборне листе групе грађана подносилац одређује ближу ознаку те листе, а у назив се може
укључити име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе;

- 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  32.  Упутства  за  спровођење  избора  за  народне  посланике
Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано:

Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом који се оверава у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа. 

Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи:

1) назив групе грађана, ако је одређен;

2) навод да се група грађана образује ради подношења изборне листе ради учешћа на
изборима за народне посланике Народне скупштине;

3) назив изборне листе групе грађана;

4) податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе (име и презиме, ЈМБГ
и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте);

5)  податке  о  лицима  која  су  образовала  групу  грађана  (име  и  презиме,  ЈМБГ  и
пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте).
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Група грађана не мора да има назив. Ако група грађана има назив, тај назив  мора да
буде утврђен у складу са одредбама члана 37. овог упутства.

Назив изборне листе  мора да буде утврђен у складу са одредбама чл. 41. и 42. овог
упутства.

Споразум о образовању групе грађана мора да буде оверен пре почетка прикупљања
потписа бирача за подршку изборној листи;

- да је чланом 8. ст. 1. и 2. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано:

Групу грађана образује најмање десет бирача, који имају изборно право и уписани су у
јединствени бирачки списак – део бирачког списка за подручје Града Пожаревца, писменим
споразумом који се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.

Споразум  о  образовању  групе  грађана  обавезно  садржи  назив  групе  грађана,  ако  је
одређен, назив изборне листе, навођење да се образује ради подношења изборне листе за избор
одборника Скупштине Града Пожаревца, податке  о  лицима  која  су  је  образовала  (име  и
презиме,  ЈМБГ,  пребивалиште  и  адреса стана, наведени према подацима из личне карте),
податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе за избор  одборника Скупштине
Града  Пожаревца  (име  и   презиме,  ЈМБГ,  пребивалиште  и  адреса  стана,  наведени  према
подацима из личне карте) и лице које заступа групу грађана, као и наменски рачун и име и
презиме лица које ће бити овлашћено за располагање финансијских средстава сходно Закону о
финансирању политичких активности.

-  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 37. став 3. Упутства за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано је да
ако група грађана има назив, 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 групе грађана, при чему назив групе грађана утврђен у споразуму о
образовању групе грађана мора да на почетку садржи речи: Група грађана;

-  да  је  чланом  12.  ст.  3.  и  4.  Упутства  за  спровођење  избора  за  одборнике
Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  21.  јун  2020.  године  (пречишћен  текст),
прописано:
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Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку назива
садржи ознаку „Група грађана“. 

Ако група грађана има назив дужна је да у изборној листи као назив подносиоца, после
ознаке „Група грађана“, наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. 

- да је чланом 41. ст. 1. и 2. Упутства за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано:

Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен 
споразумом о образовању те групе грађана.

Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме једног лица 
(носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност која се даје на Обрасцу НПРС-3/20. У 
овом случају, име и презиме носиоца изборне листе саставни је део назива изборне листе који 
се утврђује споразумом о образовању групе грађана.

- да је чланом 14. став 1. тач. 1)-10) Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  21.  јун  2020.  године  (пречишћен  текст),
прописано:

Уз изборну листу прилаже се следећа документација:

1. Овлашћење лица које је заступник политичке странке овластио да поднесе изборну листу,

2. Писана сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да буде носилац изборне листе,

3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, на
обрасцу надлежног органа,

4. Писана изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на
обрасцу надлежног органа,

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, на
обрасцу надлежног органа,

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, не старије од шест месеци, на
обрасцу надлежног органа,

7. Списак бирача који подржавају изборну листу у писаном и електронском облику, тако да
списак у оба облика мора бити истоветан, израђен на обрасцу надлежног органа у програму
EXCEL објављеном на интернет страници Комисије,

8.  Изјава  бирача  да  подржава  изборну  листу  кандидата  за  одборнике,  оверена  код  јавног
бележника или у Градској управи Града Пожаревца,

9. Оверен споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана ако је
изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана,

10.  Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу
грађана, на обрасцу надлежног органа, ако изборну листу подноси група грађана.

-  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 ОСГП-
7/20) 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 ОСГП-
1/20),  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“.



7

(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:

- да је 1. јуна 2020. године у 20 часова и 38 минута Група грађана „ИСКОРАК – др
Звонко Благојевић“ поднела Градској  изборној  комисији у Пожаревцу Изборну листу са 46
кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца на изборима расписаним за 21. јун 2020.
године

- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 6. јуна 2020.
године, донела Решење број 09-013-8/2020-2, којим се одбија проглашење Изборне листе ГГ
„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко
Благојевић“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун 2020.
године;

- да  је обзиром на то да  подносилац изборне листе, тиме што је, поступајући по
Закључку број  09-013-36/2020-1, од 1.  јуна 2020.  године,  од  потребних 1380,  није  доставио
ниједну  правно  ваљану  Изјаву  бирача  који  својим  потписима  подржавају  изборну  листу
кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревц,  на обрасцу који је прописала Градска
изборна комисија у Пожаревцу (Образац ОСГП-5/20) и у којима  назив подносиоца изборне
листе, треба да буде идентичан називу утврђеном у овереном Споразуму о образовању Групе
грађана за избор одборника Скупштине Града Пожаревца расписаних за 26. април 2020. године;

- да је поступајући по Закључку број 09-013-36/2020-1, од 1. јуна 2020. године, није
наведен  назив  изборне  листе идентично  називу  утврђеном  у  овереном  Споразуму  о
образовању  групе  грађана  за  избор  одборника  Скупштине  Града  Пожаревца  у  следећим
обрасцима:

 Изборној  листи кандидата  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,
Образац ОСГП-1/20, 

 Овлашћењу да се у име политичке странке поднесе изборна листа кандидата
за одборнике Скупштине Града Пожаревца, Образац ОСГП-2/20, 

 Сагласности  носиоца  изборне  листе  да  буде  носилац  изборне  листе
кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца, Образац ОСГП-3/20, 

 у свих 46 Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине
Града Пожаревца, Образац ОСГП-4/20 и

 Списку бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата
за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  Образац  ОСГП-5/20,  како  у
писменој, тако и у електронској форми израђен у формату  Excel (CD  или
DVD).

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 ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, 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  09-013-8/2020-2,  којим  се  одбија  проглашење  Изборне  листе  ГГ
„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко
Благојевић“, 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



8

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 не постоји двосмисленост у идентитету да је учесник изборног процеса,
подносилац изборне листе Група грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ у Сагласности
носиоца  изборне  листе да  буде носилац  изборне  листе  кандидата  за  одборнике  Скупштине
Града Пожаревца (Образац ОСГП-3/20) и Изјавама бирача који својим потписима подржавају
изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-6/20), јер
нема  никаквог  суштинског  значаја  и  не  представља  повреду  члана  22.  Закона  о  локалним
изборима.  Градска  изборна  комисија  у  Пожаревцу  је  приликом  разматрања  поднете
документације искључиво одлучивала на основу Закона 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).  Такође, Закључком број 09-013-8/2020-1 од 2.  јуна  2020. године,
Градска изборна комисија у Пожаревцу је наложила да отклони недостатке који се односе на
назив подносиоца изборне листе који није наведен идентично називу утврђеном у овереном
Споразуму  о  образовању  Групе  грађана  за  избор  одборника  Скупштине  Града  Пожаревца
расписаних за 26. април 2020. године, у свим обрасцима које је прописала Градска изборна
комисија у Пожаревцу. Приликом достављања документације по Закључку број 09-013-8/2020-
1 од 2. јуна 2020. године, изборна листа ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, је у свим
обрасцима,  осим  у  Изјавама  бирача  који  својим  потписима  подржавају  изборну  листу
кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-6/20) које није ни једну
доставила,  променила назив подносиоца,   ГГ„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ у Групу
грађана  „ИСКОРАК –  др  Звонко  Благојевић“,  у  складу  са  чланом 12.  став  3.  Упутства  за
спровођење  избора за  одборнике Скупштине Града Пожаревца,  расписаних за  21.  јун 2020.
године (пречишћен текст), којим је  признала да је при подношењу изборне листе начинила
грешку на основу члана 12. став 3. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст). Такође, чланом 34.
став 3.  тачка  1)  Упутства за спровођење избора за  народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано је, да изборна листа садржи
назив подносиоца изборне листе, где у ставу 6. истог члана, прописано је да ако изборна листа
не  испуњава  садржинске  услове  из  овог  члана,  сматраће  се  да  садржи  недостатке  при
проглашењу. Чланом 37. став 3. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано је да ако група
грађана има назив, 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 групе грађана, при чему назив групе грађана утврђен у споразуму о образовању
групе грађана мора да на почетку садржи речи: Група грађана, а чланом 15. став 2. Закона о
локалним изборима прописано је да, у свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства
и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне
посланике, стога наводи у приговору у смислу подносиоца изборне листе, да се идентитет може
утврдити и да је ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ недвосмислен, су неосновани, јер су
супротни свим прописима. Из свега горе наведеног а сагласно члану 17. став 3. Упутства за
спровођење  избора за  одборнике Скупштине Града Пожаревца,  расписаних за  21.  јун 2020.
године (пречишћен текст) и члану 34. ст. 3. тачка 1) и 6. Упутства за спровођење избора за
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст),
Градска изборна комисија у Пожаревцу је донела Решење којим се одбија проглашење Изборне
листе ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК – др
Звонко Благојевић“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за 21. јун
2020. године, број 09-013-8/2020-2 од 6. јуна 2020. године, јер не испуњава садржинске услове у
погледу  да  изборна  листа  не  садржи  назив  подносиоца  изборне  листе,  идентично  називу
утврђеном у овереном Споразуму о образовању Групе грађана за избор одборника Скупштине
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Града Пожаревца расписаних за 26. април 2020. године, коју није отклонила по закључку у року
од 48 часова.

Даље, у наводима из приговора, изборна листа ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“,
наводи да треба имати у виду да је Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), подзаконски акт и
нема  јачу  снагу  од  цитиране  одредбе  Закона  о  локалним  изборима  и  не  може  бити  у
супротности са њим. Стога, Градска изборна комисија у Пожаревцу примењује строго члан 15.
став 2.  Закона  о  локалним изборима  којим је  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, па је на основу тога чланом 37. став 3. Упутства за
спровођење  избора  за  народне  посланике  Народне  скупштине,  расписаних  за  21.  јун  2020.
године  (пречишћен  текст),  прописано  да  ако  група  грађана  има  назив,  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 групе грађана, при чему
назив групе грађана утврђен у споразуму о образовању групе  грађана  мора да  на  почетку
садржи речи: Група грађана.  На основу свега поменутог, приговор по овом основу је апсолутно
неоснован.

У приговору,  овлашћено лице  за  заступање Групе грађана „ИСКОРАК – др Звонко
Благојевић“,  наводи  да  не  може  имати  утицај  на  исправност  изјава  поднетих  на  „старом
обрасцу“  (где  је  означаван  првобитни  одређени  датум  26.  априла  2020.  године),  а  које  су
овераване након 11. маја 2020. године, јер је након укидања ванредног стања означен датум
одржавања избора 21. јун 2020. године. Градска изборна комисија у Пожаревцу, донела 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 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 ОСГП-
1/20),  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“.

Такође, Одлука о расписивању избора за одборнике скупштине градова и скупштина општина у
Републици Србији, („Службени гласник РС“, бр. 19/20), прописано је да су избори расписани за
26.  април 2020.  године,  а  након  укидања  ванредног стања,  председник Народне  скупштине
Републике Србије није прописао нову одлуку, већ Одлуку о изменама Одлуке о расписивању
избора  за  одборнике  скупштине  градова  и  скупштина  општина  у  Републици  Србији,
(„Службени гласник РС“, бр. 68/20), где се у тачки 1. речи „26. април 2020. године“ замењују
речима  „21.  јун  2020.  године“,  чиме  није  донета  нова  Одлука  о  расписивању  избора  за
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одборнике скупштине градова и скупштина општина у Републици Србији. 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.

Подносилац приговора, нагласио је да у Одлуци о изменама Одлуке о обрасцима за
вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године, број 09-013-8/2020-4 од 11. маја 2020.
године, утврђено је  да се „...речи 26. април 2020. године,  замењују се речима 21. јун 2020.
године“,  чиме се утврђује нови датум избора 21.  јун 2020. године, због чега су промењени
обрасци, јер да нису, упућивали би бираче на оверивање неистиног садржаја, што би задирали у
област кривично правне одговорности. Градска изборна комисија је на седници 11. маја 2020.
године донела Одлуку о изменама одлуке о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у
поступку спровођења избора  за одборнике Скупштине Града Пожаревца,  расписаних за  26.
април 2020. године, број 09-013-8/2020-6, а не како је у приговору наведен број 09-013-8/2020-4.
Одлуком о изменама одлуке о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020.
године, број 09-013-8/2020-6 од 11. маја 2020. године, прописано је да се врше следеће измене:

1) у контролном листу за проверу исправности гласачке кутије (Образац ОСГП-
14/20), речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“;

2) у гласачком листићу за избор одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац
ОСГП15/20), речи: „26. априла 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“;

3) у  потврди о изборном праву за  гласање ван бирачког места (Образац ОСГП-
16/20), речи: ,,26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“;

7)  у  записнику  о  раду  Градске  изборне  комисије  у  Пожаревцу  на  утврђивању
резултата избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 26. априла 2020. године
(Образац ОСГП20/20), у називу, речи: „26. априла 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна
2020. године“;

8) у записнику о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине Града
Пожаревца на изборима одржаним 26. априла 2020. године (Образац ОСГП-21/20), у називу,
речи: „26. априла 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“.

10) у акредитацији за праћење рада органа за спровођење избора (Образац ОСГП-
23/20), у уводу, у уводу, речи: „Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града
Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године бр. 09-013-8/2020-1 од 5. марта 2020. године“,
замењују  се  речима:  „Упутства  за  спровођење  избора  за  одборнике  Скупштине  Града
Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), бр. 09-013-8/2020-7 од 11.
маја 2020. године“, а речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“;

11)  у  овлашћењу  за  праћење  рада  органа  за  спровођење  избора  за  одборнике
Скупштине Града Пожаревца (ОСГП-24/20), у уводу, речи: „Упутства за спровођење избора за
одборнике  Скупштине Града Пожаревца,  расписаних за  26.  април 2020.  године  бр.  09-013-
8/2020-1 од 5. марта 2020. године“, замењују се речима: „Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст),
бр.  09-013-8/2020-7 од 11. маја 2020. године“,  а речи:  „26.  април 2020. године, замењују се
речима: 21. јун 2020. године“;

12) у пријави домаћих посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за
одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  26.  април  2020.  године,  (Образац
ОСГП-25/20),  у  називу, речи: «26.  април 2020.  године», замењују се речима:  «21.  јун 2020.
године»;

13) у пријави страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за
одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  26.  април  2020.  године,  (Образац
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ОСГП-26/20),  у  називу, речи: «26.  април 2020.  године», замењују се речима:  «21.  јун 2020.
године»;

14) у списку лица пријављених за домаће посматраче рада органа за спровођење
избора  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  26.  април  2020.  године
(Образац  ОСГП-27/20),  у  називу  и  обрасцу  речи:  «26.  април  2020.  године»,  на  два  места,
замењују се речима: «21. јун 2020. године»;

15) у списку лица пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење
избора  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  расписаних  за  26.  април  2020.  године
(Образац  ОСГП-28/20),  у  називу  и  обрасцу  речи:  «26.  април  2020.  године»,  на  два  места,
замењују се речима: «21. јун 2020. године», којим није прописано да су то обрасци који се
односе на подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревца.

У приговору се наводи да су начињене следеће грешке за које изборна листа ГГ
„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ није одговорна за следеће недостатке:

1. Погрешно издате Потврде о изборном праву за сва лица која су образовала Групу
грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, и ако је јасно назначен и потписан
захтев;

2. Погрешно издати подаци ПУ Пожаревац у Уверењима о пребивалишту за троје
одборничких  кандидата  (Ивицу  Марковић,  Јелицу  Милојковић  и  Слободана
Петковића), несагласних са подацима у личним карта које је издала Полицијска
управа у Пожаревцу.

3. У трећем реду другог пасуса на трећој страни Закључка број 09-013-8/2020-1 од
2.  јуна  2020.  године  пише потпуно погрешан,  непостојећи  датум у  изборном
поступку, и пре и после ванредног стања „24. април 2020. године“, из чега је
нагласио да се грешке лако дешавају и формално их усмеравају на погрешну
исправку.

4. Изјаве  којом  се  прихвата  кандидатура  за  одборника  Скупштине  Града
Пожаревца, сачињене на обрасцима које је прописала Градска изборна комисија
у  Пожаревцу  (Образац  ОСГП  4/20)  и  Списак  бирача  који  својим  потписима
подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града Пожаревц,
на обрасцу који је прописала Градска изборна комисија у Пожаревцу (Образац
ОСГП 5/20) су дати на сајту Градске управе Града Пожаревца у формату WORD,
а у Упутству за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца,
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), број 09-013-8/2020-7 од 11.
маја 2020. године, траже се да табеле буду искључиво у формату EXCEL, чиме су
направљене пометње које су их натерале да убрзано мењају документацију пред
заказану предају изборне листе.

Градска изборна комисија у Пожаревцу је сагледавајући наводе у приговору који
се односе на погрешно издате Потврде о изборном праву за сва лица која су образовала
Групу грађана „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“ и Уверењима о пребивалишту за троје
одборничких  кандидата  (Ивицу  Марковић,  Јелицу  Милојковић  и  Слободана  Петковића)
издатих од  Полицијске  управе  Пожаревац,  сматра  да  је  подносилац  изборне  листе,  пре
предаје изборне листе Градској изборној комисији у Пожаревцу, требао да провери потврде
и уверења. Такође, недостаци на основу претходно наведеног, су отклоњени што је наведено
у  Решењу Градске  изборне комисије  у Пожаревцу којим се  одбија  проглашење  Изборне
листе ГГ „ИСКОРАК – др Звонко Благојевић“, коју је поднела Група грађана „ИСКОРАК –
др Звонко Благојевић“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за
21. јун 2020. године, број 09-013-8/2020-2 од 6. јуна 2020. године. Наводи у приговору, који
се односе на Закљуачк број 09-013-8/2020-1 од 2. јуна 2020. године, где у трећем реду другог
пасуса на трећој страни пише потпуно погрешан, непостојећи датум у изборном поступку, и
пре  и  после  ванредног  стања  „24.  април  2020.  године“,  Градска  изборна  комисија  у
Пожаревцу може  констатовати то  као  техничку грешку,  јер  се  у  диспозитиву  наведеног
закључка,  јасно  виде  који  су  недостаци  изборне  листе  ГГ  „ИСКОРАК  –  др  Звонко
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Благојевић“. Што се тиче Изјаве којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине
Града Пожаревца, сачињене на  обрасцима које је прописала Градска  изборна комисија у
Пожаревцу  (Образац  ОСГП  4/20)  и  Списак  бирача  који  својим  потписима  подржавају
изборну  листу  кандидата  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревц,  на  обрасцу  који  је
прописала Градска изборна комисија у Пожаревцу (Образац ОСГП 5/20), како је у приговору
наведено да су направљене пометње око формата  WORD/EXCEL, јасно је прописано да се
доставља  Списак  бирача  који  својим  потписима  подржавају  изборну  листу,  у  писменој
форми на прописаном Обрасцу бр. ОСГП-5/20 и електронској  форми  израђен у формату
Еxcel (CD или DVD), са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен код јавног бележника
или у Градској управи Града Пожаревца, списак треба да буде израђен у програму  Excel,
због провере бирача у посебном програму, модула Јединственог бирачког списка. Изјаве
којом се прихвата  кандидатура за  одборника Скупштине  Града Пожаревца,  сачињене  на
обрасцима које је прописала Градска изборна комисија у Пожаревцу (Образац ОСГП 4/20),
нису ниједним прописом Градске изборне комисије у Пожаревцу прописани да морају да се
достављају у електронској форми (CD или DVD), тако да су наводи потпуно неосновани.
Чак је и Републичка изборна комисија, чланом 34. став 1. Упутства за спровођење избора за
народне  посланике  Народне  скупштине,  расписаних  за  21.  јун  2020.  године  (пречишћен
текст) прописала да се изборна листа подноси у писменој и у електронској форми (CD или
DVD).

У прилогу приговора достављено нам је решење којим се проглашава Изборна
листа  кандидата  за  одборнике  Скупштине  Градске  општине  Костолац  под  називом  ГГ
„ИСКОРАК – др Звонко Благојевић – Мита  Гаврилов“, број  28/2020-2 од  31.  маја 2020.
године и наводи се да су на истоветан начин и на обрасцима са истим ознакама прикупљени
потписи бирача.  Градска изборна комисија у Пожаревцу је 11. маја 2020. године донела
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за
21. јун 2020. године (пречишћен текст), број 09-013-8/2020-7, којим је, прописано чланом 12.
став 3. да ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку
садржи ознаку „Групу грађана“. Такође,  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 је чланом 37. став 3.  Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), прописано је да ако група
грађана има назив, 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 групе грађана, при чему назив групе грађана утврђен у споразуму о образовању
групе  грађана  мора  да  на  почетку  садржи речи:  Група  грађана.  Стога,  Градска  изборна
комисија у Пожаревцу није одступила ни од једног прописа.

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, 9. јуна 2020. године   Број 09-013-8/2020-1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

П Р Е Д С Е Д Н И К

Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р.
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Доставити:

- Подносиоцу изборне листе


