
 

На основу члана 57. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска 

изборна комисија, решавајући по приговору Коалиције Уједињени за победу Београда, бр. 013-492/22, на гласање 

на бирачком месту број 7. у Градској општини Раковица на изборима за одборнике Скупштине града Београда 

одржаним 3. априла 2022. године, на 26. седници одржаној 11. априла 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. УСВАЈА СЕ приговор И ПОНИШТАВА се гласање на изборима за одборнике Скупштине града 

Београда, одржаним 3. априла 2022. године, на бирачком месту број 7 (ДУ "КАНАРИНАЦ") у Градској општини 

Раковица. 

 2. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градска изборна комисија је 6. априла 2022. године у 19,19 часова примила приговор примила приговор 

Владимира Обрадовића и Душана Динчића, овлашћених лица Коалиције Уједињени за победу Београда, 

подносилаца проглашене изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда за изборе расписане за 

3. април 2022. године, бр. 013-492/22. 

 Приговор је, на основу члана 57. и 80. Закона о локалним изборима, поднет на гласање на бирачком месту 

број 7ђ. у Градској општини Раковица, због неправилности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

града Београда одржаним 3. априла 2022. године на наведеном бирачком месту. 

 Приговор је поднет непосредном предајом Писарници Градске управе града Београда. 

 Подносиоци приговора наводе: да су приликом увида у материјал након гласања на наведеном бирачком 

месту, координатори Градске изборне комисије (Срђан Добрица и Катарина Терзић), заједно са председником 

бирачког одбора и запосленима у Стручној служби, утврдили да се у изборном материјалу са бирачког места налази 

контролни лист за проверу исправности гласачке кутије који није потписан од стране првог бирача, чиме нису били 

испуњени услови за отварање бирачког места и почетак гласања. На основу свих навода, подносиоци приговора 

предлажу да Градска изборна комисија поништи гласање и понови изборе на бирачком месту број 7. у Градској 

општини Раковица. 

 Градска изборна комисија је, претходно испитујући приговор, у смислу одредби члана 162. став 1. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - Аутентично тумачење), а у складу са 

чланом 8. став 2. Закона о локалним изборима којим је предвиђено да се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак сходно примењују на одлучивање о приговору, утврдила да је приговор благовремен, дозвољен 

и изјављен од стране овлашћеног лица. 

У поступку по приговору, комисијским увидом од 11. априла 2022. године, записнички је утврђено да 

постоји неслагање између изборног материјала и Записника о раду бирачког одбора, с обзиром да у изборном 

материјалу контролни лист за проверу исправности гласачке кутије није потписао бирач који је први гласао, и то 

бирач под редним бројем 616 у изводу из бирачког списка, чије име је Мина Миловановић, а евидентирана је у 

бирачком списку да је гласала.  

Како је одредбама члана 56. став 1. тачка 3. Закона о локалним изборима, прописано да изборна комисија 

по службеној дужности доноси решење којим поништава гласање на бирачком месту ако утврди да контролни лист 

није потписао први бирач, донета је одлука као у диспозитиву овог решења. 

Гласање на бирачком месту из тачке 1. диспозитива овог решења, биће поновљено у складу са решењем 

Градске изборне комисије. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној 

комисији у року од 72 часа од објављивања решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

Број: 013-492/22 

У Београду, 11. априла 2022. године 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

  

              Зоран Лукић 


