
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 

-Посебно одељење за сузбијање корупције- 

Савска 17а 

11000 Београд 

  

На основу чл. 280. и 281. Законика о кривичном поступку подносим  

 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

 

Против: Више НН лица 

Због постојања основа сумње да су учинили следећа кривична дела: 

- Повреда тајности гласања из члана 160. Кривичног законика; 

- Повреда права гласања из члана 155. Кривичног законика; 

- Давање и примање мита у вези са гласањем из члана 156. став. 1. Кривичног законика. 

 

Образложење 

 

Дана 21. јуна 2020. године, у неутврђено време у периоду од 7.00 до 20.00 часова, на 

бирачком месту број 49 у Убу, Основна школа, Богдановица, док се на том бирачком месту 

одржавало гласање на локалним и парламентарним изборима, НН лице женског пола, 

повредила је тајност гласања у односу на већи број грађана тј. бирача на том бирачком 

месту. 

Доказ: Снимак критичног догађаја на цд-у. 

Треба напоменути да се снимак критичног догађаја појавио на интернету и већем броју 

различитих налога на друштвеним мрежама, о чему је известио и портал Н1. (чланак је 

доступан на адреси http://rs.n1info.com/Izbori-2020/a612892/Sarovic-podelio-snimak-za-koji-

tvrdi-da-je-dokaz-izborne-kradje.html).  

На снимку сачињеном на бирачком месту од стране НН лица види се како се НН лице 

женског пола у дужем временском периоду задржава на том бирачком месту, како прилази 

већем броју лица који са гласачким листићем одлазе иза паравана који служи да би се 

обезбедила тајност гласања, затим им сугерише коју листу да заокруже на гласачком 

http://rs.n1info.com/Izbori-2020/a612892/Sarovic-podelio-snimak-za-koji-tvrdi-da-je-dokaz-izborne-kradje.html
http://rs.n1info.com/Izbori-2020/a612892/Sarovic-podelio-snimak-za-koji-tvrdi-da-je-dokaz-izborne-kradje.html


листићу, а затим у више наврата одузима гласачки листић од бирача, врши увид у њих а 

након тога их убaцује у гласачку кутију. 

Треба нагласити да НН лице све наведене радње предузима јавно, не кријући се, пред свим 

члановима бирачког одбора и нико је не упозорава да поступа супротно прописима. 

Подсећамо да је важећим прописима, тачније одредбом члана 58. став 4. Закона и избору 

народних посланика, прописана забрана задржавања на бирачком месту за сва лица која 

немају права и дужности у вези са спровођењем избора која су утврђена тим законом. 

Уколико је НН лице женског пола које се појављује на снимку члан бирачког одбора, онда 

предлажемо насловном тужилаштву да податак о члановима бирачког одбора прибави од 

Републичке изборне комисије (даље: РИК).   

На снимку се види да се на бирачком месту налази већа група лица припадника ромске 

националне мањине, којима чланови бирачког одбора, супротно важећим прописима, 

дозвољавају да буду присутна на бирачком месту. Одредбом члана 58. став 3. Закона о 

избору народних посланика прописано је да у просторији у којој се обавља гласање може 

бити присутан само онолики број бирача колико има обезбеђених места за гласање. 

Све то указује да повреда гласања није једино кривично дело које је извршено том приликом 

и да постоји сумња да је већем броју лица нуђена, дата или обећана награда да гласају на 

локалним и парламентарним изборима одржаним 21. јуна 2020. године. Такође, могуће је 

да су неки бирачи принуђени да гласају применом силе или претње од стране НН лица 

женског пола које је било присутно на бирачком месту или од стране неких трећих лица. 

Сва присутна лица очигледно поступају по претходном заједничком плану и са директним 

умишљајем усмереним на кршење тајности гласања и евентуално поткупљивање бирача и 

утицање на њихову изборну вољу.  

Вреди нагласити да на веб-сајту РИК још увек, до тренутка подношења пријаве, није 

објављен записник о гласању са наведеног бирачког места, и то је једини такав случај од 

свих бирачких места у Убу. То је индиција да су на том бирачком месту утврђене озбиљне 

неправилности због који се мора  поновити гласање. 

Увидом у резултате локалних избора за одборнике Скупштине општине УБ, може се 

закључити да су на предметном бирачком месту сви бирачи који су изашли на изборе 

гласали за Српску напредну странку, што је још једна од индиција да је гласање спроведено 

уз бројне незаконитости, јер на другим местима у Убу није било таквих примера.  

Из наведеног чињеничног стања произлазе основи сумње да су се у радњама осумњичених 

НН лица  стекла сва битна обележја кривичних дела Повреда тајности гласања из члана 160. 

Кривичног законика, Повреда права гласања из члана 155. Кривичног законика и Давање и 

примање мита у вези са гласањем из члана 156. став. 1. Кривичног законика. 



Имајући наведено у виду, предлажем да након разматрања ове пријаве, Више јавно 

тужилаштво у Београду, изврши увид у видео запис критичног догађаја, те након 

утврђивања идентитета лица са снимка, покрене и спроведе поступак против свих лица за 

које постоји сумња да су учествовали у извршењу пријављених кривичних дела или неких 

других кривичних дела за које се гони по службеној дужности. 

Молим за хитност у поступању, имајући у виду да би пријављене незаконитости могле да 

утичу на изборну вољу грађана, односно на резултате избора.  

 

Прилог: ЦД са снимком догађаја 

                                                                            

У Београду, 25. јуна 2020. год.                                             Подносилац кривичне пријаве, 

     

        Раша Недељков 

        Адреса: Таковска 23, 11103 Београд 

        Телефон: 011/ 24 000 62        


