
 На основу члана  18. став 2, члана  25. став 2. и 3. и члана 15. став 2. 
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/07, 34/10- УС и 
54/11 и 12/20) , 
 Изборна комисија општине Ариље, на седници одржаној  08. 06. 2020. 
године,  донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
                 ОДБИЈА СЕ проглашење Изборне листе Нова Србија - Велимир 

Илић коју је, дана 05. 06. 2020. године у 17,50 часова, поднела политичка 
стрaнка Нова Србија - Велимир Илић, због тога што подносилац изборне листе 
није отклонио недостатке у изборној листи и свим изборним документима који 
су наложени закључком Изборне комисије општине Ариље 013-17/20 од 05. 06. 
2020. године. 
                 

 
Образложење 

 
 Дана 05. 06. 2020. године у 17,50 часова политичка странка Нова Србија- 

Велимир Илић, поднела је Изборној комисији општине Ариље Изборну листу 
Нова Србија - Велимир Илић  са 12 кандидата за одборнике Скупштине 
општине Ариље на изборима расписаним за 21. јун 2020. године. 

 

Увидом у примљени материјал, утврђено је да изборна листа садржи 
недостатке, који су сметња за проглашење изборне листе, те је подносиоцу 
наведене Изборне листе, закључком Изборне комисије општине Ариље  број 
013 - 17/20 од 05.06. 2020. године наложено да недостатке отклони. Овлашћено 
лице подносиоца листе примило  је закључак 06. 06. 2020. године у 17,50 
часова, којим је  наложено да отклони следеће недостатке: 

  1. Назив подносиоца изборне листе, имајући у виду да изборну листу 
подноси политичка странка, усклади са називом политичке странке како је 
уписана у Регистар политичких странака, пошто је утврђено: 

- да је назив подносиоца изборне листе погрешно наведен, јер је у 
Регистар политичких странака уписана политичка странка под називом: Нова 
Србија, а што је прописано чланом 35. став 1. Упутства за спровођење избора 
за Народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године 
(пречишћен текст) (02 број 013-53/20 од 11. 05. 2020. године) који гласи: „Ако 
изборну листу подноси политичка странка, она је дужна да у изборној листи свој 
назив као подносиоца изборне листе наведе онако како је уписан у Регистар 
политичких странака“, а сходно члану 15. став 2. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС" број 129/07, 34/10- УС и 54/11 и 12/20) , који прописује 
да, у свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте 
Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне 
посланике. 

2. Да у изборној листи и свим другим изборним документима назив 
подносиоца изборне листе усагласи са називом политичке странке како је 
уписана у Регистар политичких странака. 

3.  Да отклони недостатке изборне листе, тако што ће Изборној комисији 
општине Ариље доставити најмање 17 недостајућих правно ваљаних оверених 
изјава бирача који подржавају изборну листу са списком тих бирача у писменој 
и електронској форми. 

Сходно члану 18. став 2.  Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС" број 129/07, 34/10- УС и 54/11 и 12/20) ,у јединицама локалне 
самоуправе које имају мање од 20.000 бирача, изборна листа утврђена је када 
је својим потписим подржи најмање 200 бирача, а утврђено је да недостаје још 



најмање 17 правно ваљаних оверених изјава бирача, што значи да изборна 
листа садржи недостатак који је сметња за њено проглашење, јер је према 
извештају о извршеној провери надлежне службе Општинске управе Ариље, 
која је извршена дана 05. 06. 2020. године у 17,50 сати укупан број лица на 
листи 210, укупан број прихваћених лица 183 и укупан број одбијених лица 27. 

Владан Станковић, као овлашћено лице подносиоца изборне листе Нова 
Србија - Велимир Илић, поднео је благовремен и допуштен приговор Изборној 
комисији општрине Ариље, дана 07. 06. 2020. године у 16, 46 часова, у коме 
наводи да је подносилац изборне листе регистрована политичка странка Нова 
Србија чији је председник и законски заступник Велимир Илић, те сматра да 
ниједан бирач није доведен у заблуду када је потписао изјаву о подршци 
изборној листи Нове Србије. Сматра да технички пропуст да се као име 
подносиоца листе наводи Нова Србија - Велимир Илић није основ за обарање 
изборне листе и предлаже Изборној комисији да листу прогласи. 

 Овлашћено лице подносиоца листе Нова Србија- Велимир Илић, дана 
08. 06. 2020. године у 15,50 часова доставило је списак 230 бирача који 
подржавају изборну листу у писаној и електронској форми, са изјавом 20 бирача 
чији је потпис оверен код надлежног органа, а провером код надлежне службе 
Општинске управе утврђено је да је листу подржало 202 бирача правно 
ваљаним потписима. 

  Изборна комисија општине Ариље 08. 06. 2020. године у 20,20 сати, 
разматрајући изборну листу и сва друга изборна документа, утврдила је да 
изборна листа и изборна документа садрже недостатке предвиђене законом, 
који нису отклоњени у предвиђеном року, па је решавајући о проглашењу 
изборне листе решила и о поднетом приговору. 

Разматрајући поступање подносиоца изборне листе  по наведеном 
закључку, Изборна комисија је утврдила да  овлашћено лице подносиоца 
изборне листе, до 08. 06. 2020. године у 17, 50 часова, када је истекао рок за 
отклањање недостатака наложених закључком (Члан 25 став 2. Закона о 
локалним изборима), није поступио по закључку, односно да Изборној комисији 
није доставило изборну листу на којој је назив политичке странке усклађен са 
називом из Регистра политичких странака, као и да на другим изборним 
документима која се прилажу уз изборну листу свој назив као подносиоца 
изборне листе није усагласио са називом политичке странке како је уписана у 
Регистар политичких странака.  

Како је Изборна комисија општине Ариље утврдила да изборна листа 
садржи недостатке предвиђене Законом о локалним изборима и Упутством за 
спровођење избора за Народне посланике Народне скупштине, расписаних за 
21. јун 2020. године (пречишћен текст) (02 број 013-53/20 од 11. 05. 2020. 
године)  и да ти недостаци нису отклоњени у законском року, то је сходно члану 
25. став 3. Закона о локалним изборима, донето решење као у доспозитиву. 

 
 Упутство о правном средству: Против овог решења  може се изјавити 
приговор Изборној комисији општине Ариље у року од 24 часа од достављања 
решења. 
 

Изборна комисија општине Ариље 
Број 013- 17/2020  

 08. 06. 2020. године 
АРИЉЕ 

Доставити: 
1.  Нова Србија- Владан Станковић  
2. Архиви 
                                                                                                Председник Комисије,   
                                                                                            Ружица Николић Василић 


