
На основу члана 50. а у вези са чланом 15. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) 
Општинска изборна комисија Бач, на седници од 25.04.2016. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТАВАЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧ 

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 19 АД „ЛАБУДЊАЧА“ 
 
 
Гласање за избор одборника у Скупштину општине Бач на бирачком месту број 19 Зграда 
АД „Лабудњача“, које је спроведено 24.04.2016. године се поништава због неправилности 
у поступку спровођења избора. 
  
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Општинска изборна комисија Бач је дана 24.04.2016. године  примила од стране Бирачког 
одбора на Бирачком месту број 19 Зграда АД „Лабудњача“, изборни материјал, и то: 
записник о раду бирачког одбора, извод из јединственог бирачког списка, коверту са 
контролним листом, коверту са неупотребљеним гласачким листићима, коверту са 
неважећим гласачким листићима и коверту са важећим гласачким листићима. Том 
приликом је утврђено да записник о раду и утврђивању резултата гласања за избор 
одборника у Скупштину општине Бач на овом бирачком месту није правилно сачињен, 
односно, да подаци из записника не одговарају достављеном изборном материјалу. 
Наиме, у записнику је констатовано да је ван бирачког места гласало 3 бирача, а 
Општинској изборној комисији нису достављене потврде о бирачком праву за ова три 
лица. Подаци о броју неупотребљених гласачких листића нису одговарали броју 
достављених неупотребљених гласачких листића. Број листића у кутији био је већи од 
броја бирача који су гласали (за 3), пошто је увидом у извод из јединственог бирачког 
списка констатовано да за три бирача не постоје потписи да су гласали, нити потписане 
потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места. 
 
Одредбом члана 33. став 2. Закона о локалним изборима прописано је да бирач може да 
гласа и ван бирачког места на ком је уписан у извод из бирачког списка, под условима и 
на начин утврђен законом. Одредбом члана 72а. Закона о избору народних посланика, 
која се сходно примењује („Службени гласник Републике Србије“ број 35/2000, 36/2011 и 
104/2009 – др.закон) и чланом 28. 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, прописана је 
процедура гласања бирача ван бирачког места. 
 
У конкретном случају утврђено је да је у бирачком списку заокружено да су гласала 3 
бирача која се нису потписала у извод из јединственог бирачког списка и за које није 
достављена потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места. Општинска 
изборна комисија је утврдила да је у поступку спровођења гласања на овом бирачком 
месту учињена неправилност, јер су у гласачку кутију убачени гласачки листићи бирача 
за које не постоји лични потпис да су гласали. Последица ове неправилности је вишак 
гласачких листића у гласачкој кутији, због чега је донета одлука као у диспозитиву овог 
решења. 
 



 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења може се уложити приговор Општинској изборној комисији Бач у 
року од 24 часа од дана доношења. 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БАЧ 
 
 

Број: 013-1-30/2016 
Дана: 25.04.2016.      
 
 
 

председник  
Општинске изборне комисије 

Драган Предојевић 
 
 
 

 


