
На основу члана 148. став 3. и 4. Закона о избору народних посланика
(„Службени гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија општине Рума, на
седници одржаној 07. априла 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. ОДБИЈА СЕ приговор - захтев подносиоца проглашене изборне
листе кандидата за народне посланике Групе грађана МОРАМО - АКЦИЈА -
Еколошки устанак - Ћута - Не давимо Београд за поништавање гласања на
бирачком месту број 6 у општини Рума - Трећа месна заједница Рума, 27.
октобра бр: 38, на спровођењу избора за народне посланике, као неоснован.

2. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на веб -
презентацији Републичке изборне комисије.

Образложење
Изборна комисија општине Рума, дана 06.04.2022. године у 19:26

часова запримилаје приговор - захтев подносиоца проглашене изборне листе
кандидата за народне посланике Групе грађана МОРАМО- АКЦИЈА- Еколошки
устанак - Ћута - Не давимо Београд за поништавање гласања на бирачком
месту број 6 у општини Рума - Трећа месна заједница Рума, 27. октобрабр. 38,
на спровођењу избора за народне посланике заведен у Изборној комисији
општине Рума подбројем бр. 013-2-159/2022-.

У захтеву је наведено да су корисници Домаза стара и немоћна лица
колективно гласали ван бирачког места, да је комисија спровела гласање
кршећи законске: одредбе. Даље је наведено да је на овај начин прекршен
Устав Републике Србије, где се у члану 52. став 2. гарантује да је гласање
слободно и непосредно, лично и тајно, и члан 2. Закона о избору народних
посланика као и члана 93. став 4. и став 5. и члана 95. и члана 96. истог закона.
Такође је наведено да је на овај начин нарушено и начело да је гласање
слободно, односно да не може се гарантовати да су бирачи на овом бирачком
месту исказали слободну вољу, па самим тим ни поступак гласања се не може
сматрати да је спроведен. Поред тога, наведено је и да су сви пријављени
колективно гласали супротно одредби члана 96. Закона о избору народних
посланика, те да се не може поуздано утврдити ни колико је лица било
способно да изађе на бирачко место, односно колико је лица гласало без
основана овај начин.

Поступајући по приговору - захтеву, Изборна комисија општине Рума
је утврдила да је поднети захтев за поништавање гласања на бирачком месту
допуштен, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица.

Изборна комисија општине Рума је до 11:00 часова дана 03.04.2022.
године запримила молбе- захтеве бирача за гласање ван бирачког местаброј6,
те је исте проследила бирачком одбору са бирачког места број 6. Имајући у
виду да су корисници Геронтолошког центра "Срем" Рума, Павловачка 126,
Рума, лица која су услед старости, тешке болести или инвалидности



онемогућена да искористе своје бирачко право, поднете молбе бирача -

корисника ове установе, а која имају боравиште на адреси Павловачка 126,
Рума су прослеђене надлежном бирачком одбору, односно бирачком одбору са
бирачког места број 6. Такође, имајући у виду Препоруку за смањењеризика од
импортовања узрочника инфекција током спровођења изборних радњи у
установама за смештај одраслих и старих лица Министартсва за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања омогућено је корисницима
наведене установе да гласају ван бирачког места, односно у установи у којој
бораве.

Изборна комисија општине Рума констатује да није поднет ниједан
материјални доказ за тврдње изнете у приговору - захтеву да је било
неправилности током спровођења гласања на бирачком месту број 6 у општини
Рума - Трећа месна заједница Рума, 27. окобра бр. 38, на спровођењу избора
за народне посланике, па је на основу напред наведеног у складу са чланом
148. став 3. и 4. и члана 149. став 1. тачка 7. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), донето Решење као у
диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења подносилац
проглашене изборне листе може поднети приговор Републичкој изборној
комисији у року од 72 часа од објављивања овог решења на веб-презентацији

Број: 013-2-161/2022-
У Руми, дана 07. априла 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РУМА
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Владислава Стаменовић


