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Рача 
 
  
  
Општинска Изборна комисија општине Рача, на основу чл. 53. ст.1. Закона о 
локaлним изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07, 34/2010 - одлука УС и 54/2011)  
донела је дана 17.03.2016. године 

 
 
 
 

РЕШЕЊE  
 

 
 
ОДБИЈА СЕ  Приговор овлашћеног подносиоца изборне листе „Др Војислав 

Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“, Карић Томасовић Верице, 
поднетог дана 17.03.2016.године у 10 часова и 15 минута, под редним бројем бр. 
013-28/2016-I-04, на Решење ОИК оптшине Рача о проглашењу изборне листе ``Др 
Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА`` бр. 013-25/2016-I–04 од 
16.03.2016.године за избор одборника за СО Рача заказаних за 24.04.2016.године, 
као НЕОСНОВАН. 

 
 
 

Образложење 
 
 
 
Овлашћени подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА“, Карић Томасовић Верица, поднео је Општинској 
изборној комисији општине Рача приговор бр. 013-28/2016-I-04 дана 
17.03.2016.године у 10 часова и 15 минута на Решење ОИК општине Рача о 
проглашењу изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“ бр. 013-25/2016-I–04 донетог дана16.03.2016.године у 14 часова и 12 
минута. Приговор је изјављен ван седнице ОИК општине Рача. 
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Подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“, Карић Томасовић Верица, у свом приговору наводи да ОИК општине 
Рача при проглашењу напред поменуте изборне листе није испоштовла редослед 
пријављивања, из разлога што се она најавила секретару Комисије, Марији 
Николић, да ће листу предати 14.03.2016 године у 20 часова, а да јој секретар 
саопштио да нема других странака које су најавиле предају листе за тај дан. Даље 
наводи да је ОИК била дужна да ако се неко у међувремену најави да преда листу, 
да је ОИК дужна да му закаже пријем за термин после ње или да је ОИК обавеси 
да би она могла да преда листу пре њих, а да се није десило ни једно ни друго. 

 
У другом ставу Приговора подносилац листе „Др Војислав Шешељ – 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ наводи и да улаже Приговор због 10 изјава 
бирача која су нестале из изборног материјала након предаје ОИК, јер је ОИК 
констатовала да је примила 209 уредно оверених изјава бирача што је и 
констатовала записником бр.5 од 14.03.2016.године и да сумња да су изјаве тих 
бирача намерно склоњене. 

 
У трећем ставу приговора наводи да је Комисија погрешно одлучила да не 

призна неке изјаве бирача које су уредно оверене. 
 
На основу свега напред наведеног подносилац изборне листе „Др Војислав 

Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ тражи поништење изборне листе 
коју је предала Руска странка јер није испоштован редослед пријављивања; јер је 
Комисија пожурила да прогласи изборну листу „Руска странка“ па је превидела да 
кандидат за одборника за изборну листу Руска странка под редним бројем 9 у 
изборној листи има другачије презиме него у документима која су приложена за 
тог кандидата; јер је необјективност и непрофеисоналан рад Комисије довео до 
тога да је изборна листа „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“оштећена тиме што је изборна листа „Руска странка“ проглашена пре 
њихове изборне листе иако је имала озбиљне недостатке па је заузела број који је 
трабало да заузме изборна листа „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“.  

 
Комисија је става да ниједан подносилац изборне листе не може да захтева 

од Комисије да му се резервише одређени термин за пријем изборне листе,  а да се 
притом одбију сви остали подносиоци изборних листа који желе да предају своје 
изборне листе у међувремену, нити је Комисија обавезна да обавештава било кога 
о томе да ли је подносилац одређене изборне листе најавио предају листе у 
међувремену, већ да подносилац одређене изборне листе треба да преда изборну 
листу чим употпуни документацију која је неопходна за проглашење изборне 
листе. Подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
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СТРАНКА“ је најавио секретару Комисије предају изборне листе дана 
14.03.2016.године у 20 часова телефонским позивом у 15 часова, тог истог дана. У 
међувремену, је подносилац изборне листе „Руска странка“ најавио да је прикупио 
сву потребну документацију и да има намеру да преда изборну листу у 18 часова, 
што је и учинио.  

 
 Дежурни чланови Комисије у саставу Немања Лугавац – председник Комисје, 
Борко Петровић – заменик секретара Комисије и Зоран Стевановић – члан Комисије 
извршили су пријем изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“ и пропратне документације. Пракса ОИК општине Рача је да дежурни 
чланови приме изборну листу са пропратном документацијом која је потребна за 
проглашење одређене изборне листе и да констатују записником која документација је 
примљена, а све на основу изјаве овлашћеног подносиоца изборне листе, водећи се 
мишљу да је подносилац изборне листе проверио потребну документацију, јер је то у 
интересу његове изборне листе и да ниједан подносилац изборне листе неће радити на 
штету своје изборне листе, а да одлуку о уредности изборне листе и пропратне 
документације доноси Комисија на седници, што је и учињено како у овом случају  дана 
14.03.2016.године у 20 часова и 20 минута, тако и у свим претходним случајевима 
пријема осталих изборних листа, како у овом изборном процесу, тако и у свим 
претходим изборним процесима, а у којима такође није било нити оваквих, нити сличних 
неподударности између документације која је пријављена од стране подносиоца изборне 
листе и фактичког стања у документацији. Целокупну документацију председник 
Комисије је закључао у посебну преграду ормана у присуству друга два дежурна члана 
Комисије, а затим напустио просторију у којој се налази поменути орман, а у којој 
Комисија извршила пријем предметне изборне листе, и закључао је, опет у присуству 
осталих дежурних чланова. Следећег дана је Комисија на седници најпре разматрала 
постојање услова за проглашење изборне листе Руска странка из разлога што је та 
изборна листа предата Комисији пре изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА“. Комисија је утврдила да постоје недостаци у документацији 
изборне листе Руска странка који представљају сметњу за проглашење изборне листе, па 
је донела одлуку у томе да изборна листа Руска странка не испуњава услове за 
проглашење изборне листе у 13 часова и 30 минута, и донела одлуку којом се налаже 
подносиоцу Изборне листе да допуни потребну документацију односно да достави 
Комисији листу потписа бирача који подржавају изборну листу у писаном облику. 
Комисија је након тога прешла на проверу изборне листе „Др Војислав Шешељ – 
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ и поднете документације, те је након те провере 
донела у 18 часова и 50 минута једногласно одлуку да изборна листа „Др Војислав 
Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“ не испуњава услове за проглашење 
изборне листе и истом приликом наложила подносиоцу изборне листе да употпуни 
документацију неопходну за проглашење изборне листе.  
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 Подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“ конкретно није доставио Комисији  у писаној форми листу односно списак 
потписа бирача који су подржали изборну листу, а што је прописано као неопходона 
услов за проглашење одређене изборне листе у Обрасцу ОИК општине Рача „ЛИ-2“. 
Комисија је такође утврдила да подносиоцу  листе недостају 20 валидно оверених изјава 
бирача који подржавају Изборну листу  да би достигао законом прописан број изјава који 
је неопхподан за проглашење изборне листе у складу са чл.19. ст .2. Закона о локалним 
изборима.  
  
 Наиме, Комисија је увидом у електронски Извод листе са потписима бирача 
утврдила да подносиоцу Изборне листе физички недостају 10 оверених потписа бирача 
који подржавају Изборну листу. 
  
 Комисија је утврдила да су изјаве бирача који су подржали изборну листу 
Милошевић Радоја и Милошевић Станојке погрешно оверене, а да изјава Росић Милене 
нема датум овере; изјава Рашић Владете садржи грешку при навођењу адресе, док изјава 
Живић Љубише није оверена, нити потписана; изјава Росић Ранка није потписана. 
  
 Комисија је такође утврдила да постоје грешке у документацији која је поднета 
за одборника Војкана Тимотијевића ( грешка у занимању на потврди о изборном праву, 
треба да гласи „пољопривредник“); не постоји Уверење о држављанству за кандидата 
Живковић Марину; у документацији за кандидата за одборника Карић Мару не постоји 
потврда о пребивалишту. 
 
 Комисија је донела одлуку да изборна листа „Др Војислав Шешељ – СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА“ из горе поменутих разлога не испуњава услов за проглашење 
листе и наложила Закључком о отклањању недостатака изборне листе подносиоцу 
изборне листе да отклони горе поменуте недостатке у документацији. Против овог 
Закључка подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА“ није уложио приговор, већ је, напротив, поступио у потпуности у складу са 
чланом 2. диспозитива напред поменутог Закључка и извршио све наложене радње и 
поднео сву недостајајућу документацију.  
 

 Иако подносилац изборне листе „Др Војислав Шешељ – СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА“ формално наводи да је реч о Приговору на Решење 
ОИК општине Рача о проглашењу изборне листе ``Др Војислав Шешељ – 
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА`` бр. 013-25/2016-I–04 од 16.03.2016.године, 
он фактички није навео ни један разлог за побијање напред наведеног Решења, већ 
је прикривеној форми уложио приговоре искључиво на Закључак о отклањању 
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недостатака изборне листе ОИК општине Рача бр. 013-19/2016-I-04 од 
15.03.2016.године, по којем је подносилац изборне листе већ поступио и за који је 
протекао рок за изјављивање Приговора, као и Решења ОИК општине Рача о 
проглашењу изборне листе „Руска странка“ Бр: 013-20/2016-I-04 од 
15.03.2016.године за које је такође истекао рок за Приговор, у складу са чл.52 ст.2 
Закона о локалним изборима. 
 

На основу свега напред наведеног, а применом чл. 53 ст.1 Закона о локалним 
изборима, ОИК општине Рача одлучила је као у диспозитиву Решења. 

 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења ОИК општине Рача 

може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 
 

Решење ће бити истакнуто како на Огласној табли ОУ општине Рача, тако и 
на званичном сајту општине Рача. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 013-30/2016-I/04  
17.03.2016. године 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Лугавац Немања 
_______________________ 
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