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92. 

_________________ 

На основу члана 53. став 1. и став 2. Закона о локалним изборима („Службени  гласник Републике Срби-
је“ број 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија у општини Бач, на 22. 
седници одржаној 27.04.2016. године, донела је већином гласова 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Усваја се приговор овлашћеног лица коалиције АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ на утврђива-
ње резултата избора на бирачком месту број 15 Здравствена станица. 
 
Гласање за избор одборника у Скупштину општине Бач на бирачком месту број 15 ОШ „Алекса Шантић“ 
које је спроведено 24.04.2016. године се поништава због неправилности у поступку спровођења избора 
и у поступку утврђивања резултата гласања на бирачком месту. 
  
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Драган Сташевић из Бача, као овлашћено лице Коалиције АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 
поднео је дана 25.04.2016. године у 22,11 часова приговор Општинској изборној комисији Бач на утвр-
ђене резултате гласања за избор одборника у Скупштину општине Бач на бирачком месту број 15 ОШ 
„Алекса Шантић“  у Вајској. У приговору је навео да сматра да бирачки одбор на овом бирачком месту 
није одрадио посао утврђивања резултата гласања у складу са прописима који регулишу његов рад, да 
су погрешно заокруживани бирачи који нису изашли на гласање, да су се неки потписивали а да број 
испред имена није заокружен, да није правилно утврђен број важећих, неважећих и неупотребљених 
листића, да су поједини неважећи листићи на којима су заокружене две изборне листе урачунати као 
глас за једну изборну листу, уместо да су утврђени као неважећи. Навео је да постоји основана сумња да 
је у гласачкој кутији нађен већи број гласачких листића од броја бирача који су гласали. Предложио је 
да Општинска изборна комисија утврди горе наведене неправилности и донесе одлуку по закону, те 
поништи изборе на овом бирачком месту. 
 
Приговор је благовремен, изјављен од стране овлашћеног лица и основан. 
 
Поступајући по поднетом приговору Општинска изборна комисија је извршила увид у изборни матери-
јал са бирачког места 15 Здравствена станица, и то: увид у извод из јединственог бирачког списка за 
бирчако место 15 Здравствена станица, увид у Записник о раду бирачког одбора и утврђивању резулта-
та гласања на бирачком месту број 15 Здравствена станица, увид у неупотребљене гласачке листиће, у 
неважеће гласачке листиће, у важеће гласачке листиће, коверту са контролним листом, и након увида и 
пребројавања неупотребљених, неважећих и важећих гласачких листића утврдила је следеће чињенич-
но стање: 
 
Бирачки одбор за спровођење координираног гласања за избор народних посланика у Народну скупш-
тину Републике Србије и за избор одборника у скупштине јединица локалних самоуправа, на бирачком 
месту 15 ОШ „Алекса Шантић“ Вајска, је дана 24.04.2016. године доставио Општинској изборној комиси-
ји Бач, након затварања бирачког места и утврђивања резултата гласања на овом бирачком месту, 
изборни материјал за избор одборника у Скупштину општине Бач, и то: извод из јединственог бирачког 
списка, коверту са контролним листом, коверту са неупотребљеним гласачким листићима, коверту са 
важећим гласачким листићима, коверту са неважећим гласачким листићима и записник о раду бирач-
ког одбора на утврђивању резултата гласања на овом бирачком месту. У овом записнику о раду је кон-
статовано: 

- Да је по изводу из бирачког списка уписано 578 бирача; 
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- Да је примљено 580 гласачких листића; 

- Да је по изводу из бирачког списка гласало 407 бирача; 

- Да је неупотребљено 173 гласачких листића; 

- Да има 18 неважећих гласачких листића; 

- Да има 389 важећих гласачких листића; 

- Да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова: 

1. Александар Вучић – Србија побеђује - 86 

2. Покрет социјалиста – Александар Вулин - 39 

3. Лига социјалдемократа Војводине –Ненад Чанак - 18 

4. Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка - 15 

5. Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма“ – 3 

6. ДСС, Двери –Патриотски блок за бољу општину Бач - 0 

7. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор – 0 

8. Томислав Богуновић – са речи на дела- Демократска странка (ДС, ДСХВ) – 224 

9. Мирко Пушара и грађани Бача против лопова - 4 

 
Увидом у јединствени бирачки списак за ово бирачко место утврђено је следеће: 

- Да је по изводу из бирачког списка на овом бирачком месту уписано 578 бирача; 

- Да је заокружено да је гласало 406 бирача; 

- Да су заокружени бројеви испред имена 2 бирача за које не постоји потпис да су гласали на 

бирачком месту, односно за које не постоје потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког 

места, и то бирачи под редним бројем 324 и 389; 

- Да у изводу из јединственог бирачког списка за ово бирачко место постоје 3 потписа на месту 

где се потписују бирачи, а да нису заокружени редни бројеви да су гласали, и то под редним бро-

јем 91, 101, 371.  

 
Увидом у записник о раду и бројањем неважећих гласачких листића констатовано је да је бирачки 
одбор записнички утврдио постојање 18 неважећих гласачких листића. Бројањем је утврђено да су као 
неважећи гласачки листићи утврђени и они који по члану 37 Правила о раду бирачких одбора за коор-
динирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупш-
тина јединица локалне самоуправе расписаних за 24.04.2016. године јесу важећи листићи, и то један 
листић на којем је заокружено име и презиме првог на листи под редним бројем 7 Савез војвођанских 
Мађара, и на којем је заокружен део назива изборне листе Савез војвођанских Мађара, исписан на сло-
вачком језику.  
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Бројањем неупотребљених гласачких листића утврђено је да је њихов број 173, што одговара броју неу-
потребљених гласачких листића из записника о раду бирачког одбора. 
 
Бројањем важећих гласачких листића утврђено је: 
 

- Да је у Записнику о раду бирачког одбора на утврђивању резултата гласања констатовано да је 

изборна листа Томислав Богуновић – са речи на дела – Демократска странка (ЛДП, ДСХВ) освоји-

ла укупно 224 гласа, а увидом у листиће и бројањем је утврђено да су ту урачуната и 6 листића 

која су неважећа, на којима је заокружен редни број испред назива 2 изборне листе; 

- Да је у Записнику о раду бирачког одбора на утврђивању резултата гласања констатовано да је 

изборна листа Покрет социјалиста – Александар Вулин освојила укупно 39 гласова, а увидом у 

гласачке листиће и њиховим бројањем је утврђено да је ту урачунат и 1 неважећи гласачки лис-

тић, на којем је заокружен редни број испред назива 2 изборне листе; 

 
На основу ових података Општинска изборна комисија је утврдила да ни број гласова које је добила 
свака изборна листа на овом бирачком месту није правилно утврђен, онако како су се бирачки изјасни-
ли на гласачком листићу, што представља неправилност у раду бирачког одбора при утврђивању 
резултата гласања. 
 
Одредбама члана 18 и 19 Правила о раду бирачког одбора прописано је да бирач,када се утврди његов 
идентитет, прилази члану бирачког одбора који је задужен за руковање изводом из бирачког списка  за 
гласање, који проналази бирача у изводу и заокружује редни број испред имена бирача, а након тога се 
бирач потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. Одредбом члана 35. став 1. тачка 
3. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне 
скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24.04.2016. 
године, прописано је, између осталог, да се поступак утврђивања резултата гласања спроводи на тај 
начин што се пребројавају бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се утврђује 
број бирача који су гласали. 
 
У изводу из јединственог бирачког списка за бирачко место 15 ОШ „Алекса Шантић“ Вајска, за избор 
одборника у Скупштину општине Бач, заокружено је 406 бирача. 
 
На основу збира важећих и неважећих листића, по записнику о раду бирачког одбора, и на основу увида 
и бројања од стране Општинске изборне комисије, утврђено је да је у гласачкој кутији пронађено 407 
гласачких листића, што представља један листић више у гласачкој кутији у односу на број бирача чији 
су редни бројеви испред имена заокружени. 
 
Чињеница да постоје потписи бирача на простору који је одређен за потписивање значи само да је 
бирачки одбор радио неправилно, да у свом раду није поштовао Правила о раду бирачких одбора за 
координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике 
скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24.04.2016. године, јер није поштовао поступак 
гласања на бирачком месту. На овај начин бирачки одбор је прекршио и одредбу члана 20. Правила, где 
је прописано да бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања или друге промене у изводима из 
бирачког списка, осим оних које се тичу заокруживања редног броја испред имена бирача, и дозвоља-
вања бирачу да се потпише на простор предвиђен за потпис. Утврђено је да је на овај начин дошло до 
неправилности у раду бирачког одбора у поступку спровођења гласања, и утврђивања резултата гла-
сања. 
 
Одредбом члана 37. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне 
посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, распи-
саних за 24.04.2016. године регулисан је поступак разликовања важећег и неважећег гласачког листића. 
Између осталог, утврђено је да је неважећи гласачки листић онај листић на коме је бирач заокружио 
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или подвукао више од једног радног броја испред назива изборних листа, а да је важећи онај гласачки 
листић који је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао, 
између осталог и онај на којем је бирач заокружио или подвукао назив или део назива једне изборне 
листе, или на којем је заокружио или подвукао име једног носиоца изборне листе.  
 
У конкретном случају неспорно је утврђено да бирачки одбор, при утврђивању резултата гласања на 
бирачком месту, није правилно раздвојио важеће и неважеће гласачке листиће, што је имало за после-
дицу неправилно утврђивање броја ових листића и неправилно утврђивање броја гласова које је доби-
ла свака изборна листа. Ова неправилност представља основ за поништај гласања на овом бирачком 
месту 
 
Одредбом члана 17 Закона о локалним изборима прописано је да бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате на бирачком месту и обавља дру-
ге послове одређене законом. Чланом 15. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима прописано је да 
Општинска изборна комисија у свом раду утврђује и објављује укупне резултате избора за одборнике. 
На основу ових законских одредби утврђена је надлежност бирачког одбора и изборне комисије. Опш-
тинска изборна комисија нема законског овлашћења да утврди резултат избора на поједином бирачком 
месту, већ је то искључива надлежност бирачког одбора. Неспорно је утврђено да је бирачки одбор на 
бирачком месту број 15 неправилно утврдио резултате гласања бирача, која неправилност представља 
још један основ за поништај гласања на овом бирачком месту. 
 
Из свих ових разлога Општинска изборна комисија Бач донела је Решење којим усваја приговор Драгана 
Сташевића из Бача, који је овлашћено лице предлагача изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ, те је поништила гласање на бирачком месту 15. ОШ „Алекса Шантић“, у Вајској. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења може се уложити жалба непосредно Управном суду Републике Србије у року од 24 
часа од достављања. 
 
Број: 013-1-33/2016 
Дана: 27. април 2016. године 

Председник 
Општинске изборне комисије Бач 

Драган Предојевић, с.р. 
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