
Општинска изборна комисија СО Голубац, поступајући у сталном саставу, по приговору 
овлашћеног лица подносиоца изборне листе “Коалиција Александар Вучић - За нашу децу, др 
Небојша Мијовић, СНС, Ивица Дачић СПС, ПУПС” на решење Општинске изборне комисије СО 
Голубац број 013-24/2020 од 05.06.2020. године, на основу члана 53 став 1 Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020), на својој седници одржаној дана 08.06.2020. године једногласно 
је  донела следеће:

Р Е Ш Е Њ  Е

ОДБИЈА СЕ као неоснован приговор овлашћеног лица подносиоца изборне листе 
“Коалиција Александар Вучић - За нашу децу, др Небојша Мијовић, СНС, Ивица Дачић СПС, 
ПУПС” на решење Општинске изборне комисије СО Голубац број 013-24/2020 од 05.06.2020. 
године.

О б р а з л о ж е њ е

Закључком Општинске изборне комисије број 013-22/2020 од 05.06.2020. године наложено 
је  ГРУПИ ГРАЋАНА НОВА СНАГА, као подносиоцу изборне листе за одборнике СО Голубац 
под називом “ГРУПА ГРАЂАНА НОВА СНАГА - СВИ У КОЛО”, да најкасније у року од 48 
часова од пријема закључка отклони недостатке поднете изборне листе тако што ће доставити 
потврде о изборном праву за сва лица, потписнике споразума о образовању Групе грађана и изјаву 
којом се прихвата кандидатура за одборника кандидата Ратибора Тришића из Браничева.

Решењем Општинске изборне комисије СО Голубац, број 013-24/2020 од 05.06.2020. 
године проглашена је  изборна листа број 2, кандидата за одборнике Скупштине општине Голубац 
под називом ‘ТРУПА ГРАЋАНА НОВА СНАГА - СВИ У К 0Ј10” коју је  за изборе за одборнике 
СО Голубац расписане за 21. јун 2020. године поднела ГРУПА ГРАЂАНА НОВА СНАГА.

Против напред наведеног решења дана 06.06.2020. године приговор је  благовремено 
поднело овлашћено лице подносиоца изборне листе “Коалиција Александар Вучић - За нашу децу, 
др Небојша Мијовић, СНС, Ивица Дачић СПС, ПУПС”, Марко Стојаковић из Усија због погрешно 
утврђеног чињеничног стања и погрешне примене закона.

У приговору је  наведено:

- да споразум којим је  образована група грађана Нова снага није у складу са Законом из разлога 
што накнадни Анекс споразума није потписало свих 10 оснивача из иницијалног споразума;

- да је  Група грађана прикупљала потписе за своју изборну листу пре овере последњег потписа на 
Анексу уговора за који наводи да представља датум образовања групе грађана, те да су стога 
прикупљени потписи неважећи;

- да потврђена изборна листа нема носиоца изборне листе;

- да је  писмена изјава кандидата Јанковић Миливоја из Житковице фалсификована, јер се исти у 
време потписивања налазио у иностранству.

Испитујући дозвољеност, благовременост и уредност поднетог приговора, односно 
легитимисаност подносиоца, Комисија је нашла да је  приговор дозвољен, да је  предат у року, да 
нема недостатака које је  неопходно уредити и да је  поднет од стране овлашћеног лица, те да су се 
стекли услови за мериторно одлучивање.



Комисија је, разматрајући предметни приговор, побијано решење и списе предмета 
утврдила:

Приговор није основан.

Комисија је  испитала по службеној дужности побијано решење у погледу постојања 
разлога за поништавање решења на које се пази по службеној дужности, те утврдила да побијано 
решење не садржи недостатке због којих би се решење морало поништити.

Увидом у списе предмета утврђено је  следеће чињенично стање:

Група грађана Нова снага дана 09.03.2020. године, у Великом Градишту закључила је  
Споразум о оснивању групе грађана потписан од стране 10 потписника уписаних у бирачки 
списак. Чланом 6. напред наведеног споразума уговорено је  да се исти може мењати искључиво уз 
заједнички потпис заступника Групе грађана - Саше Марјановића из Голупца, Игора Ланговића из 
Голупца и још најмање четири потписника иницијалног споразума. Напред наведени споразум 
оверен је  код јавног бележника Славице Јовановић из Великог Градишта дана 09.03.2020. године 
под бројем УОП - 1: 1818-2020.

Анексом споразума од 29.05.2020. године у члану 5 споразума додат је  став два којим је  
Саша Марјановић из Голупца именован за овлашћено лице за финансијско пословање, подношење 
извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције. Напред наведени 
Анекс потписали су Саша Марјановић из Голупца, Игор Ланговић из Голупца и још четири 
потписника иницијалног споразума. Напред наведени анекс оверен је  код јавног бележника 
Славице Јовановић из Великог Градишта дана 29.05.2020. године под бројем УОП - 1: 4302-2020.

Дана 05.06.2020. године у 07:05 часова, Група грађана Нова снага поднела је  изборну листу 
кандидата за одборнике СО Голубац под називом “ГРУПА ГРАЂАНА НОВА СНАГА - СВИ У 
КОЛО”, о којој је  Комисија донела закључак и наложила подносиоцу да исту у законском року 
допуни, што је  подносилац и учинио, након чега је  изборна листа решењем Комисије проглашена.

Чланом 32 став 1 Упутства о спровођењу избора за народне посланике Народне 
скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (у даљем тексту Упутство) прописано је  да групу 
грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом који се оверава у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа.

Чланом 34 став 1 Упутства прописано је  да (3) Изборна листа садржи назив подносиоца 
изборне листе, назив изборне листе, који може да садржи и име и презиме носиоца изборне листе 
(ако је  одређен, 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) и име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу.

Чланом 41 став 2 Упутства предвиђено је  да 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.

Чланом 43 став 1 тачка 2 Упутства прописано је  да се уз изборну листу прилаже сагласност 
носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на Обрасцу НГ1РС-3/20 (ако назив изборне 
листе садржи име и презиме неког лица).



Чланом 32 став 2 тачка 5 Упутства прописано је  да споразум о образовању групе грађана 
мора да буде оверен пре почетка прикупљања потписа бирача за подршку изборној листи.

Сходно свему напред наведеном, а узевши у обзир наводе подносиоца приговора и 
назначене одредбе Упутства које Комисија непосредно примењује, по оцени Комисије побијано 
решење је  донето у свему складу са законом и општима актима који се примењују на материју 
локалних избора и исто не садржи никакве законске недостатке. Неосновани су наводи 
подносиоца приговора да споразум групе грађана није у складу са законом јер Анекс споразума 
није потписан од стране десет грађана са изборним правом који су уписани у бирачки списак из 
разлога што је иницијални споразум потписан од одговарајућег броја потписника, а што се 
Анексом споразума у конкретном случају не образује група грађана, већ утврђује лице одговорно 
за подношење извештаја те што је  конкретни Анекс потписан у складу са поступком предвиђеним 
за његову измену. Такође, неосновани су наводи подносиоца приговора да су потписи подршке 
изборној лист “Група грађана Нова снага - Сви у коло” прикупљени пре овере анекса и стога 
супротно закону, из разлога што је  пре прикупљања потписа од стране подносиоца изборне листе 
већ постојао оверен споразум којим је  група грађана образована. Неосновани су и наводи 
подносиоца приговора да је  изборна листа неправилна јер не садржи носиоца изборне листе, из 
разлога што закон предвиђа могућност, али не и обавезу да изборна листа садржи име и презиме 
носиоца изборне листе. О делу приговора подносиоца који се односи на истинитост потписа 
писане изјаве кандидата Јанковић Миливоја из Житковице, комисија није одлучивала обзиром да 
подносилац о истоме уз приговор није приложио никакве доказе.

Имајући у виду све напред наведено, Општинска изборна комисија СО Голубац је 
одлучила као у ставу 1 диспозитива овог решења.

Поука о правном средству: Против овог решења могуће је  поднети жалбу Управном суду 
у року од 24 часа од пријема овог решења.

Број: 013-24-1/2020 
Датум: 08.06.2020. године

Доаткшти:

-  подносиоцу приговора,

- архиви.


