
СПИСАК ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА КОЈИМА ЈЕ ПОСЛАТ ПРОГЛАС 

НА ОСНОВУ ПОДАТАКА СА ИНТЕРНЕТА 
Број Назив, скраћеница Руководилац Адреса Еадреса,телефон Разно 

1 БУНТ-ПРАВА 
СРБИЈА 

Душан 
Марковић,  

Омладинских 
бригада 55, 
35000 Јагодина 

065/2064213,  
Секретар Расић Алексамдар 
060/0241715 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

2 Грађански 
демократски 
форум 
ГДФ 

Зоран 
Вулетић 

Бирчанинова 
2А, 11000 
Београд 

office@gdf.com  
011/4529599 

ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Обавештен. 
Није подигао.   

3 Демократска 
странка 
ДС 

Зоран 
Лутовац 

Нушићева 6/ II 
11000 Београд 

info@ds.org.rs  
011/4091964 

ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Обавештен. 
Није подигао.   

4 Демократска 
странка Србије 
ДСС 

Професор др 
Милош 
Јовановић 

Браће Југовића 
2А, 
11000 Београд 

info@dss.org.rs  
011/3204719,  
011/3204720 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 5 Достојни   Србије 
ДоС 

Професор др 
Богдан М. 
Попара 

Недељка Гвозд-
еновића 18/17, 
11075 Београд 

ipokretdostojnisrbije@gmail.com  
011/265-1175,  
011/369-2820 

ПОСЛАТО 

12.07.2021* 

 6 Живим за Србију 
ЖЗС 

Др Јована 
Стојковић, 
председнца 

Устаничка 127б 
11000 Београд 

predsednik.zivimzasrbiju@gmail.com, 
kancelarija@zivimzasrbiju.com, 
infozivimzasrbiju@gmail.com 
064/423-8852 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 7 Заједно за Србију 
ЗЗС 

Небојша 
Зеленовић 

Симе 
Игуманова 64 
11000 Београд 

011/41203000 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

8 Здрава Србија 
ЗС 

Милан 
Стаматовић 

Ул. Спортова ББ 
31315 Златибор 

info@eunet.co.rs  
031/848370 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

9 Зелени Србије 
ЗС 

Иван Карић Булевар 
деспота 
Стефана 1а, 
Цара Душана 6, 
11000 Београд 

? ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Непознат. 

10 Јединствена 
Србија 
ЈС 

Драган 
Марковић 
Палма 

Иве Лоле 
Рибара 14, 
Јагодина, 
Теразије 11000 
Београд 

jedinstvenasrbija@opeu.telekom.
rs  info@jedinstvenasrbija.org.rs  

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

11 Комунистичка 
партија 
КП 

Јосип Јошка 
Броз 

Уралска 9 
11000 Београд 

063/8497327 ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Одсељен. 
 

12 Конзервативна 
реформистича 
странка 
КРСТ 

Др Дејан 
Ђорђевић 

Бранкова 26, 
11000 Београд 

? ВРАЋЕНО с 
повратницом 

13 Либерално 
демократска 
партија  
ЛДП 

Чедомир 
Јовановић 

Емилијана 
Јоксимовића, 
11000Београд  
 

? ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Непзнат. 

 
14 

Лига 
социјалдемократа 
Војводине 

 
 
Ненад Чанак 

Трг Младенаца 
10 
Нови Сад 

021/6624440 
021/422192 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

mailto:office@gdf.com
mailto:info@ds.org.rs
mailto:info@dss.org.rs
mailto:info@dss.org.rs
mailto:info@dss.org.rs
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mailto:kancelarija@zivimzasrbiju.com
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ЛСВ  
 
15 

Народна сељачка 
странка 
НСС 

Маријан 
Ристичевић 

Трг слободе,  
Тржни центар 
Слобода локал 
41 
Новосадска 2 
Инђија 

 
069/5845933 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

16 Народна странка 
НС 

Вук Јеремић Његошева 76 
11000 Београд 

011/7708277 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

17 Народни покрет 
Динара-Дрина-
Дунав 
НПДДД 

 
? 

Мирослава 
Антића 8 21000 
Нови Сад 

021/3013091 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

18 Нова Србија 
НС 

Велимир 
Илић 

Кнеза Милоша 
3, ЧАЧАК 

 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

19 Нова странка Арис 
Мовсесијан 

Теразије 29 
11000 Београд 

office@novastranka.rs 
011/4066541 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

20 Партија 
уједињених 
пензионера Србије 
ПУПС 

Милан 
Кркобабић 

Топличин венац 
11 
11000 Београд 

office@pups.org.rs 
011/2928205 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

21 Покрет снага 
Србије 
ПС 

Богољуб 
Карић 

Теразије 28 
11000 Београд 

pokret@snagasrbije.com 
sekretarijat@snagasrbije.com  
011/4141054 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

22 Покрет 
социјалиста  
ПС 

Александра 
Вулин 

Булевар 
Милутина 
Миланковића 
120Б 
11070 Београд 

centrala@pokretsocijalista.rs  
 

   011/2270725 
011/2671304 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

23 Покрет обнове 
Краљевине Србије  
ПОКС 

Жика 
Гојковић 

Булевар 
деспота 
Стефана 11000 
Београд 

POKS.srbija@gmail.com 
011/4058719 
065/2883880 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

24 Политичка странка  
“ЗЕЛЕНИ – 
СОЦИЈАЛНА 
ПРАВДА”- псзсп 

 Полгар 
Андраша 20/а 
21000 Нови Сад 

021/6300282 ВРАЋЕНО с 
повратницом 

 
25 

 
Републиканска 
странка 

 
Никола 
Сандуловић 

 
Дриничка 1 
11000 Београд 

  ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 
26 
 

Реформисти 
Војводине 
РВ 

 Војвођанских 
бригада 17 
21000 Нови Сад 

office@reformistiorg.rs ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Непознат. 

27 Самостална српска 
странка 

 Дечанска 1 
11000 Београд 

iujc@samostalna.rs  
011/3220606 

ВРАЋЕНО с 
повратницом 

28  Социјал 
демократска 
партија Србије 
СДПС 

Расим Љајић Дечангка 14 (III 
sprat) 
 11000 Београд 

info@sdpsrbije.org.rs 
011/2656442 

ВРАЋЕНО 
писмо без 
повратнице. 
Одбијен 
пријем. 

29 Социјал 
демократска 

Борис Тадић Радослава 
Грујића 25 

sekretarijat@sds-org.rs 
011/4141000 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 
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странка СДС 11000 Београд 
30 Социјалистичка 

партија Србије 
СПС 

Ивица Дачић Студентски трг 
5 11000 
Београд 

info@sps.rs 
011/2627170 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

31 Српска 
монархистичка 
странка Српска 
слога     СМССС 

Љубомир 
Симић 

Пљевљанска 26 
11000 Београд 

info@smssrpskasloga.rs 
011/2750105 

ВРАЋЕНО с 
повратницом 

32 Српска напредна 
странка 
СНС 

Александар 
Вучић 

Палмира 
Тољатија 8 
11070 Београд 

odbor@sns.org.rs 
011/6557033 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

33 Српска народна 
партија 
СНП 

Ненад 
Поповић 

Кнеза Милоша 
14 11000 
Београд 

info@srpskanarodnapartija.rs    
 

ВРАЋЕНО с 
повратницом 

34 Српска радикална 
странка 
СРС 

Професор др 
Војислав 
Шешељ 

Магистарски 
трг 3 
11080 Земун 

011/3164621 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

35 Српски покрет 
Двери 
ДВЕРИ 

Бошко 
Обрадовић 

Вишеградска 6 
11000 Београд 

info@dveri.rs 
011/4052250 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

36 Српски покрет 
обнове 
СПО 

Вук 
Драшковић 

Кнез 
Михаилова 48 
11000 Београд 

info@spo.rs 
011/3283620 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

37 Српски препород 
СП 

Професор др 
Слободан 
Комазец 

Савски трг 9/2, 
11000 Београд 

? ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

38 Српски патриотски 
савез 
СПАС 

Александар 
Шапић 

Антифашистичк
е борбе 3 11070 

info@spas-srbija.rs 
062/1010010 

ВРАЋЕНО с 
повратницом 

39 Странка модерне 
Србије 
СМС 

Татјана 
Мацура 

Француска 24, 
11000 Београд 

? ВРАЋЕНО с 
повратницом 

40 Странка слободе и 
правде 
ССП 

Драган 
Ђилас 

Краља 
Милутина23/3 
11000 Београд 

office@ssp.rs 
011/4022451 

ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

41 Уједињена 
сељачка странка 
УСС 

Милија 
Милетић 

Редетова 28 
Сврљиг 

? ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 
 

СПИСАК ПОЛИТИЧКИХ ПОКРЕТА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИМА ЈЕ 
ПОСЛАТ ПРОГЛАС НА ОСНОВУ ПОДАТАКА СА ИНТЕРНЕТА 

42 Доста је било 
ДЈБ 

Саша 
Радуловић 

Бранкова 21 
11000 
Београд 

? ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

43  Мрежа 
организација за 
децу Србије  
МОДС 

     office@zadecu.org  ПОСЛАТО 

22.07.2021* 

44  Покрет за 
преокрет 

Јанко 
Веселиновић 

Нушићева 6 
11000 

? ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 

mailto:info@sps.rs
mailto:info@smssrpskasloga.rs
mailto:odbor@sns.org.rs
mailto:info@srpskanarodnapartija.rs
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ПЗП Београд 
45 Покрет слободних 

грађана 
ПСГ 

Павле Грбовић Косовска 8 
11000 
Београд 

? ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Непзнат. 

 
46 

Покрет за децу 
Три Плус – Има, Да 
Нас Има 

 
  

Браће 
Петронијеви-
ћа б.б., Чачак 
  

pokret@triplus.org.rs 
062-441-977 

ПОСЛАТО 

22.07.2021* 

 
47 

 
Српска странка 
Заветници 
Заветници 

 
Стефан 
Стаменковски 

 
Теразије 38 
11000 
Београд 

ллл 
? 

 
ВРАЋЕНО с 
повратницом. 
Непзнат. 

48 ТОЛЕРАНЦИЈА 
Србије 
Толеранција 

Јасминко 
Хаџисалиховић 

Вељка 
Лукића 
Курјака 16, 
11000 
Београд 

061/1796719 ВРАЋЕНО с 
повратницом и 
печатом: „Није 
тражио“ 

49 Уједињени народ 
Србије 
УНС 

Срђан Жунић 8, Сутјеска 
25Г , 11000 
Београд 

061/3090001 ПОТВРЂЕН 
ПРИЈЕМ 

 

*  Послато чим је добијена тачна поштанска адреса. Адресе неких 
странака, које су објављене на Интернету су погрешне. Добијена су 
враћена писма с признаницом повратнице. Странкама од којих смо 
потом сазнали њихове тачне поштанске адресе смо поново послали 
писмо. 

 

mailto:pokret@triplus.org.rs


Иницијативни одбор Народне иницијативе 
спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. г. 

Поштована госпођо                                                        , председнице   

Верујући у Ваш лични, као и ваше странке,  искрени став да се поштују опредељење нашег народа, 
његова слобода и државотворна посвећеност демократији, записаних у Уставу Републике Србије, 
Вас и чланове ваше странке обавештавамо о нашој одлуци да се обратимо народу и предлажемо 
Вама и вашој странци да нам се у томе придружите како следи. 

У току је организовање процеса да народ спроведе директно, непосредно, демократски и 
слободно своју сувереност на основу чланова 1 и 2 Устава. Усвојили смо да се то оствари кроз 
седам мирнодопских суверенистичких скупова. На њима ће се народ изјашњавати непосредним, 
слободним и тајним гласањем о разрешењу: Александра Вучића, сваког народног посланика те 
целе Народне скупштине, члана Владе те целе Владе, судија Уставног суда те целог Уставног суда, 
целе Републичке изборне комисије, и то положаја, функција и дужности које заузимају и врше; о 
избору нових народних посланика, новог председника Владе; о усклађивању противуставних 
одредби изборних закона с Уставом; о поништавању свих противуставних закона и других општих 
аката, о допуњавању Кривичног законика. Детаљи су утврђени у нашим јавним документима Вама 
доступним на Ваш захтев. 

 Предлажемо Вам следеће: 

1. Да сви чланови ваше странке  буду обавештени да могу да се пријаве као грађани (без
навођења страначког припадништва) за члана Организационог одбора Суверенистичког
народног скупа општине у којој станују или су пријављени.

2. Да ваша странка кандидује своје чланове за по једног народног посланика из сваке
општине и из сваког места/града и то онолико кандидата колико мандата припадају том
месту/граду.

3. Да странка кандидује свог једног члана за председника Владе.

Процес избора председника Републике ће, по Уставу, да води нова, народна, а не партијска, 
Народна скупштина пошто претходно изборне законе усклади с Уставом. 

Сва одговарајућа наша јавна документа и додатна обавештења можете да добијете од Иницијатив-
ног одбора Народне иницијативе писањем на еадресу: od.predaka.potomstvu@gmail.com (помоћна 
еадреса: ustav.srbije@gmail.com) и/или преко поште писањем на адресу: Поштански фах 106, 
Пошта 11070. Кратка телефонска обавештења на 066/067-408 од 10:00 до  16:00 радним даном. 

Надамо се  успешној сарадњи. 

mailto:od.predaka.potomstvu@gmail.com
mailto:ustav.srbije@gmail.com


Иницијативни одбор Народне иницијативе 
спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. г. 

 
 

 

Поштовани господине      , председниче   

Верујући у Ваш лични, као и ваше странке,  искрени став да се поштују опредељење нашег народа, 
његова слобода и државотворна посвећеност демократији, записаних у Уставу Републике Србије, 
Вас и чланове ваше странке обавештавамо о нашој одлуци да се обратимо народу и предлажемо 
Вама и вашој странци да нам се у томе придружите како следи. 

У току је организовање процеса да народ спроведе директно, непосредно, демократски и 
слободно своју сувереност на основу чланова 1 и 2 Устава. Усвојили смо да се то оствари кроз 
седам мирнодопских суверенистичких скупова. На њима ће се народ изјашњавати непосредним, 
слободним и тајним гласањем о разрешењу: Александра Вучића, сваког народног посланика те 
целе Народне скупштине, члана Владе те целе Владе, судија Уставног суда те целог Уставног суда, 
целе Републичке изборне комисије, и то положаја, функција и дужности које заузимају и врше; о 
избору нових народних посланика, новог председника Владе; о усклађивању противуставних 
одредби изборних закона с Уставом; о поништавању свих противуставних закона и других општих 
аката, о допуњавању Кривичног законика. Детаљи су утврђени у нашим јавним документима Вама 
доступним на Ваш захтев. 

 Предлажемо Вам следеће: 

1. Да сви чланови ваше странке  буду обавештени да могу да се пријаве као грађани (без 
навођења страначког припадништва) за члана Организационог одбора Суверенистичког 
народног скупа општине у којој станују или су пријављени. 
 

2. Да ваша странка кандидује своје чланове за по једног народног посланика из сваке 
општине и из сваког места/града и то онолико кандидата колико мандата припадају том 
месту/граду. 
 

3. Да странка кандидује свог једног члана за председника Владе. 

Процес избора председника Републике ће, по Уставу, да води нова, народна, а не партијска, 
Народна скупштина пошто претходно изборне законе усклади с Уставом. 

Сва одговарајућа наша јавна документа и додатна обавештења можете да добијете преко епоште 
писањем на еадресу: od.predaka.potomstvu@gmail.com (помоћна еадреса: ustav.srbije@gmail.com) 
и/или преко поште писањем на адресу: За Иницијативни одбор Народне иницијативе, 
Поштански фах 106, Пошта 11070. Кратка телефонска обавештења на 066/067-408 од 10:00 до  
16:00 радним даном. 

Надамо се  успешној сарадњи.  
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Иницијативни одбор Народне иницијативе 
спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. г. 

 
Поштовани господине  Александре  Вучићу, председниче Српске напредне странке  

Упркос свему што сте као председник Републике Србије и као председник Српске напредне 
странке противуставно радили и себе довели у ситуацију да не можете и/или немате способности 
да извршавате дужности и функције председника Републике Србије и председника Српске 
напредне странке у складу с Уставом и Резолуцијом СБ УН 1244, али још увек верујући у Ваш 
лични, као и чланова Српске напредне странке,  искрени став да се поштују опредељење нашег 
народа, његова слобода и државотворна посвећеност демократији, записаних у Уставу Републике 
Србије, Вас и чланове Српске напредне странке обавештавамо о нашој одлуци да се обратимо 
народу, такође: политичким, грађанским и синдикалним организацијама. Предлажемо: Вама 
лично, као двоструком противуставном председнику Републике и председнику Српске напредне 
странке да поднесете неопозиве оставке на обе функције, дужности и положаје, и члановима 
Српске напредне странке да нам се придруже како следи. 

У току је организовање процеса да народ спроведе директно, непосредно, демократски и 
слободно своју сувереност на основу чланова 1 и 2 Устава. Усвојили смо да се то оствари кроз 
седам мирнодопских суверенистичких скупова. На њима ће се народ изјашњавати непосредним, 
слободним и тајним гласањем о Вашем разрешењу господине Александре Вучићу, о разрешењу: 
сваког народног посланика те целе Народне скупштине, члана Владе те целе Владе, судија 
Уставног суда те целог Уставног суда, целе Републичке изборне комисије, и то положаја, функција 
и дужности које заузимате и вршите; о избору нових народних посланика, новог председника 
Владе; о усклађивању противуставних одредби изборних закона с Уставом; о поништавању свих 
противуставних закона и других општих аката, о допуњавању Кривичног законика. Детаљи су 
утврђени у нашим јавним документима Вама достављаним и опет доступним на Ваш захтев. 

 Предлажемо Вама следеће: 

4. Да сви чланови Српске напредне  странке  буду обавештени да могу да се пријаве као 
грађани (без навођења страначког припадништва) за члана Организационог одбора 
Суверенистичког народног скупа општине у којој станују или су пријављени. 
 

5. Да Српска напредна странка кандидује своје чланове за народне посланике из сваке 
општине и из сваког места/града и то онолико кандидата колико мандата припадају том 
месту/граду. 
 

6. Да странка кандидује свог једног члана за председника Владе. 

Процес избора председника Републике ће, по Уставу, да води нова, народна, а не партијска, 
Народна скупштина пошто претходно изборне законе усклади с Уставом. 

Сва одговарајућа наша јавна документа и додатна обавештења можете да добијете преко епоште 
писањем на еадресу: od.predaka.potomstvu@gmail.com (помоћна еадреса: ustav.srbije@gmail.com) 
и/или преко поште писањем на адресу: За Иницијативни одбор Народне иницијативе, 
Поштански фах 106, Пошта 11070. Кратка телефонска обавештења на 066/067-408 од 10:00 до  
16:00 радним даном. Надамо се  успешној сарадњи.  
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Иницијативни одбор Народне иницијативе 
спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. г. 

 
 

Поштовани господине  Ивице  Дачићу, председниче Социјалистичке партије Србије  

Упркос свему што сте радили противуставно и Вашем јавном понижавању Устава чиме сте себи 
створили ситуацију да не можете и/или нисте способни да биломкоју врховну државну функцију и 
дужности вршите у складу с Уставом и Резолуцијом СБ УН 1244, још увек верујући у Ваш лични, као 
и чланова Социјалистичке партије Србије,  искрени став да се поштују опредељење нашег народа, 
његова слобода и државотворна посвећеност демократији, записаних у Уставу Републике Србије, 
Вас и чланове Социјалистичке партије Србије обавештавамо о нашој одлуци да се обратимо 
народу и предлажемо Вама и члановима Социјалистичке партије Србије да нам се у томе 
придружите како следи. 

У току је организовање процеса да народ спроведе директно, непосредно, демократски и 
слободно своју сувереност на основу чланова 1 и 2 Устава. Усвојили смо да се то оствари кроз 
седам мирнодопских суверенистичких скупова. На њима ће се народ изјашњавати непосредним, 
слободним и тајним гласањем о разрешењу: Александра Вучића, сваког народног посланика те 
целе Народне скупштине, члана Владе те целе Владе, судија Уставног суда те целог Уставног суда, 
целе Републичке изборне комисије, и то положаја, функција и дужности које заузимају и врше; о 
избору нових народних посланика, новог председника Владе; о усклађивању противуставних 
одредби изборних закона с Уставом; о поништавању свих противуставних закона и других општих 
аката, о допуњавању Кривичног законика. Детаљи су утврђени у нашим јавним документима Вама 
достављаним и сада доступним на Ваш захтев. 

 Предлажемо Вама следеће: 

7. Да сви чланови Социјалистичке партије Србије буду обавештени да могу да се пријаве као 
грађани (без навођења страначког припадништва) за члана Организационог одбора 
Суверенистичког народног скупа општине у којој станују или су пријављени. 
 

8. Да Социјалистичка партија Србије кандидује своје чланове за народне посланике, по једног 
из сваке општине, и из сваког места/града и то онолико кандидата колико мандата 
припадају том месту/граду. 
 

9. Да странка кандидује свог једног члана за председника Владе. 

Процес избора председника Републике ће, по Уставу, да води нова, народна, а не партијска, 
Народна скупштина пошто претходно изборне законе усклади с Уставом.  

Сва одговарајућа наша јавна документа и додатна обавештења можете да добијете преко епоште 
писањем на еадресу: od.predaka.potomstvu@gmail.com (помоћна еадреса: ustav.srbije@gmail.com) 
и/или преко поште писањем на адресу: За Иницијативни одбор Народне иницијативе, 
Поштански фах 106, Пошта 11070. Кратка телефонска обавештења на 066/067-408 од 10:00 до  
16:00 радним даном. Надамо се  успешној сарадњи.  
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