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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
15 часова  и  5 минута, решавајући  по  приговору  овлашћеног  лица  за  заступање  Групе
грађана   „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША РАДУЛОВИЋ“  против  Решења Градске  изборне
комисије у Пожаревцу 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, број 09-013-8/2020-4 од 9.
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  9.  јуна  2020. године у 15 часова и  10
минута примила приговор овлашћеног лица за заступање Групе грађана  „ДОСТА ЈЕ БИЛО
–  САША  РАДУЛОВИЋ“, Слободана  Васића  из  Бара.  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   „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“,  број 09-
013-8/2020-4 од 9. јуна 2020. године, коју је поднела Група грађана   „ДОСТА ЈЕ БИЛО –
САША РАДУЛОВИЋ“, за изборе за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписане за
21. јун 2020. године, број 09-013-46/2020 од 5. јуна 2020. године. 

У приговору су навели да сматрају да имају довољан број изјава бирача и да према
свим  прописима  Изборна  листа  „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША  РАДУЛОВИЋ“,  може  да
учествује на изборима и још једном је апеловала Градској изборној комисији у Пожаревцу
да провери документацију и утврди стање.

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  накнадном  провером  електронског  облика  списка  бирача,  којим  су
исправљени  ЈМБГ  бирача  који  су  подржали  Изборну  листу „ДОСТА  ЈЕ  БИЛО  –  САША
РАДУЛОВИЋ“, утврђено следеће:

o 254 лица су потписала подршку изборној листи,
o 33 лица је подржало другу изборну листу,
o 1 лице је подржало два пута ову изборну листу,
o 1  лице има пребивалиште на територији друге јединице локалне самоуправе, 

тако да је укупан број правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборну листу
219. 
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Градска изборна комисија у Пожаревцу је констатовала следеће чињенично стање:

- да је 5. јуна 2020. године у 23 часова и 10 минута Група грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО
– САША РАДУЛОВИЋ“ поднела 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 Закључком број  09-013-8/2020-2, од 6.  јуна  2020.  године,  Градска  изборна
комисија утврдила следеће недостатке: 

 Лице  које  је  поднело  Изборну  листу  на  обрасцу  ОСГП  1/20  није
овлашћено  да  поднесе  изборну  листу  по  Споразуму  о  образовању
Групе грађана.

 За све кандидате за одборнике није достављена потврда о изборном
праву за  кандидате  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца  на
обрасцу надлежног органа за вођење јединственог бирачког списка,
дела за Град Пожаревац.

 Списак  бирача  који  својим  потписима  подржавају  изборну  листу
кандидата за одборнике (Образац ОСГП 5/20) није потписан од стране
овлашћеног лица.

 Провером  исправности  потписа  бирача  који  су  подржали  изборну
листу утврђено је да су:

 531  лице које је потписали подршку изборној листи имају бирачко
право,

 16 лица није уписано у Јединствени бирачки списак који се води за
територију Града Пожаревца,

 25 лица је подржало другу изборну листу,
 3 лица су подржали два пута ову изборну листу,
 10  лица  са  адресом  пребивалишта  на  територији  друге  јединице

локалне самоуправе, тако да је укупан број правно ваљаних оверених
изјава бирача који подржавају изборну листу 477. 

 Пребројавањем  достављених  изјава  бирача,  да  подржавају  изборну
листу  кандидата  за  одборнике,  утврђено  је  да  је  достављена  531
изјава,  од  којих  је  51  неисправна,  у  смислу  да  није  оверена
(неисправна),  на  једној  изјави  недостаје печат овере,  6  изјава  нема
потпис оверивача, две немају потпис бирача, због чега су те изјаве
враћене лицу које је поднело изборну листу.

 Неопходно је да се Градској изборној комисији у Пожаревцу достави
најмање  213  недостајућих  правно  ваљаних  оверених  изјава  бирача
који подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писменој и
електронској форми (Образац ОСГП 5 и 6/20).

Група грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“, Закључак број 09-013-8/2020-2, од
6. јуна 2020. године, примила 6. јуна 2020. године у 18 часова и 50 минута.

- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 9. јуна 2020.
године,  донела  Решење  број  09-013-8/2020-4,  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;

- да  је обзиром на то да  подносилац изборне листе, тиме што је, поступајући по
Закључку  број  09-013-8/2020-2, од  6.  јуна  2020.  године,  од  потребних  најмање  213  правно
ваљаних оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, доставио 254 изјава бирача да
подржавају наведену изборну листу, од чега:
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- 3 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 27. маја
2020. године;

- 33 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 6. јуна
2020. године;

-  1  изјава бирача да подржава изборну листу,  са  датумом од 19.  маја
2020. године;

-  1  изјава бирача да подржава изборну листу,  са  датумом од 28.  маја
2020. године;

-  1  изјава бирача да подржава изборну листу,  са  датумом од 26.  маја
2020. године;

- 4 изјаве бирача да подржавају изборну листу, без датума овере;

- 4 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 23. маја
2020. године;

- 3 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 25. маја
2020. године;

-  1  изјава бирача да подржава изборну листу,  са  датумом од 19.  маја
2020. године;

-  1  изјава бирача да подржава изборну листу,  са  датумом од 20.  маја
2020. године;

- 1 изјава бирача да подржава изборну листу, са датумом од 21. јуна 2020.
године;

- 1 изјава бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 30. маја
2020. године;

- 29 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 5. јуна
2020. године;

- 29 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 2. јуна
2020. године;

- 64 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 3. јуна
2020. године;

- 41 изјава бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 7. јуна
2020. године;

- 37 изјаве бирача да подржавају изборну листу, са датумом од 8. јуна
2020. године;

Поред достављених изјава бирача да подржавају изборну листу, поступајући по Закључку број
09-013-8/2020-2, од 6. јуна 2020. године, доставили су и следеће:

- Списак  бирача  који  својим  потписима  подржавају  изборну  листу
кандидата за одборнике (Образац ОСГП 5/20),  потписан од стране
овлашћеног лица;

- Потврда  о  изборном праву  за  кандидате  за  одборнике  Скупштине
Града  Пожаревца  на  обрасцу  надлежног  органа  за  вођење
јединственог  бирачког  списка,  дела  за  Град  Пожаревац,  за  све
кандидате за одборнике;

- Изборну  листу  на  обрасцу  ОСГП  1/20,  потписану  од  стране
овлашћеног лица.
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Градска изборна комисија је чланом 2. Закључка бр. 09-013-8/2020-2, од 6. јуна 2020.
године,  наложила  подносиоцу  изборне  листе,  најкасније  у  року  од  48  часова  од  часа
достављања овог закључка отклони наведене недостатке. Закључак бр. 09-013-8/2020-2, од 6.
јуна 2020. године, достављен је 6. јуна 2020. године у 18 часова и 50 минута, а увидом у изјаве
бирача да подржавају изборну листу, утврђено је  да су 78 правно ваљаних оверених изјава
бирача да подржавају изборну листу, исправне у складу са чланом 2. Закључка бр. 09-013-
8/2020-2, од 6. јуна 2020. године.

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 „Суверенисти“ износи 690 изјава
бирача,  утврђено је  да  недостаје  још најмање  153 правно ваљаних оверених изјава  бирача,
односно да изборна листа садржи недостатак, који је сметња за њено проглашење.

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, 10. 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.

Доставити:

- Подносиоцу изборне листе


