
На основу члана 53. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници од 23.06.2020. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор бирача Љиљане Ћирић из Ниша, заведен под 

бројем 013-319/2020 од 23.06.2020. године, као поднет ненадлежном органу. 
. Упућује се приговор бирача Љиљане Ћирић из Ниша Републичкој изборној 
комисији. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градска изборна комисија Ниш дана 23.06.2020. године у 10,40 сати примила 
је приговор бирача Љиљане Ћирић из Ниша, ул. Светозара Марковића 1/26  „ЗБОГ 
НЕПРАВИЛНОСТИ НА ДАН ИЗБОРА , 21 ЈУНА 2020. ГОДИНЕ“, на бирачком месту 
број 34 у Нишу, који је поднет препорученом поштом 22.06.2020. године у 18 сати. 
 У приговору је наведено да је на бирачком месту 34. у Нишу дошло до 
неправилности и то : 
- због немогућности утврђивања ко су чланови бирачког одбора, а ко су приспели 
бирачи, због ношења заштитних маски, 
- због ризика по здравље због физичког контакта бирача са потенцијално зараженим 
материјалом пренетим на гласачки листић, а који је прошао кроз руке великог броја 
непознатих лица, 
- због тога што РИК није изборни поступак прилагодио конкретним околностима 
њиховог спровођења, а у циљу обезбеђивања безбедности и тајности гласања,  
-због тога што РИК није обезбедио слободу избора,  
-због тога што је гласање спроведено на основу незаконитог решења РИК-а 02 број 
013-163/20 од 10 маја 2020. године о наставку спровођења изборних радњи у 
поступку избора за народне посланике  расписаних за 4. марта 2020. године 
- због тога што је састав изборних комисија, а нарочито РИК-а незаконито повећан  
са по 2 представника сваке изборне листе, уместо са по једним преставником 
- због тога што је гласање на дан 21. јун 2020. године обављено под околностима да 
нити једно решење изборне комисије у уводу нема адресу органа који доноси 
решење и др. што је обавезно по закоуну 
- због тога што је гласање на дан 21. јун 2020. године обављено под околностима да 
су избори одржани на основу незаконитог и неуставног решења о наставку изборних 
радњи од 11. јуна 2020. године, које је неизвршиво као незаконито,  



-због тога што нити комисија нити бирачки одбори нису поступали самостално и 
независно, што је супротно  члану 28. став 1. Закона о избору народних посланика 
и 
- због тога што на дан гласања 21. јуна 2020. године Република Србија није имала 
своју скупштину, као ни Владу јер је 11. сазив истекао 3. јуна 2020. године и др. 
 Као доказе за своје наводе и тврдње подносилац приговора предлаже да се 
изврши „ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ УВИД У СВА РЕШЕЊА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 4. МАРТА ДО 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ, КАО И СВЕ 
ЗАКЉУЧКЕ И ЗАПИСНИКЕ“, без навођења на коју се ово изборну комисију или 
изборне комисије односи. 
  Подносилац приговора на крају предлаже Градској изборној коиисији да 
донесе решење којим  се „ПОНИШТАВАЈУ“ избори за народне посланике  града Ниш 
одржаних дана 21.06. 2020. године КАО – НЕЗАКОНИТИ. 
 Законом о локалним изборима, чланом 52., став 1., прописано је да сваки 
бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе 
приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора. 
 Разматрајући поднети приговор Градска изборна комисија је утврдила да је 
приговор поднет од стране овлашћеног лица, односно бирача, као и да је исти 
благовремен. 

У вези навода изнетих у приговору комисија је утврдила да се не односе на 
рад и поступање Градске изборне комисије и предузимање изборних радњи из њене 
надлежности, већ рад и поступање Републичке изборне комисије и рад и поступање 
републичких органа и то Скупштине, Владе, Председника и Уставног суда 
Републике Србије. Захтев за доношење решење који је садржан у приговору,  а 
којим се тражи поништавање избора за „народне посланике“ такође није у 
надлежности Градске изборне комисије Ниш. 

Наиме, чланом 4. Одлуке о координираном спровођењу свих избора 
расписаних за 21. јун 2020. године  ("Службени гласник РС", бр. 21/2020 и 73/2020) 
прописано је: 

 „Изборе за народне посланике Народне скупштине, покрајинске и локалне 
изборе расписане за 21. јун 2020. године спровешће бирачки одбори које образује 
Републичка изборна комисија, према правилима која ће за рад бирачких одбора 
за координирано спровођење свих избора расписаних за 21. јун 2020. године 
прописати Републичка изборна комисија.“ 

У складу са наведеним Републичка изборна комисија је донела и Правила о 
раду бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора расписаних за 
21. јун 2020. године, којим је прописано поступање председника и чланова 
бирачких одбора на бирачким местима на коориднираном спровођењу избора. 

Из наведеног произилази да су образовање бирачких одбора, њихов 
састав и рад, као и поступање на бирачком месту у надлежности Републичке 
изборне комисије.  



   
 На основу члана 4 Одлуке и свега изнетог јасно је да се наводне 

неправилности изнете у приговору не односе на радње и поступање које је у 
надлежности  Градске изборне комисије Ниш, па је из наведених разлога Градска 
изборна комисија одлучила као у диспозитиву и одбацила наведени приговор као 
недозвољен, јер је поднет ненадлежном органу. 
 
 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 
 
 Број: 
 У Нишу, 23.06. 2020. године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Председница 

 

Љиљана Берић 


