СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 15.

21. новембар 2014. године

1.
На основу члана 15. Закона о локлалним
изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010
и 54/2011),
Изборна комисија општине Лучани, на
седници одржаној 21.11.2014. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ, РАСПИСАНИХ ЗА 28. 12. 2014.
ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Лучани, утврђени су :
- Одлуком о расписивању избора за
одборнике Скупштине општине Лучани („Сл.
гласник РС“ бр. 123/2014),
- Законом о локалним изборима („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011),
- Законом о избору народних посланика
(„Сл. гласник РС“ бр. 35/200 ... и 104/2009), који
се, на избор одборника у скупштину општине,
примењује сходно,
- Упутством за спровођење поступка
избора одборника скупштине општине Лучани (у
даљем тексту: Упутство) („Сл. гласник општине
Лучани“ бр. 15/2014).
2. Одлука о расписивању избора за
одборнике Скупштине општине Лучани ступила
је на снагу наредног дана од од дана објављивања
у „Службеном гласнику РС“, дана 11.11.2014.
године.
Одлуком су избори расписани за 28.
децембар 2014. године.
Одлуком је одређено да рокови за за
вршење изборних радњи почињу да теку од дана
ступања на снагу исте одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог
роковника, рокови су следећи:
Р.
бр.

1.1.

Изборна радња

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Рок

1. Јединствени обрасци
Прописивање
у року од 3 дана
садржине и
од дана
облика образаца за расписивања
подношење
избора,
изборне листе
најкасније 13. 11.

2.3.

Година 31.

(члан 23. Закона о 2014. у 24 часа
локалним
изборима)
Прописивање
садржине и
облика образаца и
у року од 5 дана
изборног
од дана
материјала
расписивања
потребних за
избора,
спровођење
најкасније 15. 11.
избора
2014. у 24 часа
(члан 34. Закона о
избору народних
посланика)
Прописивање
најкасније до 26.
правила о раду
12. 2014. г
бирачких одбора
(члан 34. Закона о
избору народних
посланика, члан
9. Упутства)
2. Изборна комисија
Доношење
решења о
утврђивању
услова за
одмах по
одређивање
проглашењу
представника у
проширени састав изборне листе
Изборне комисије
(члан 14. Закона о
локлалним
изборима)
Достављање
подносиоцу
решења о
испуњењу услова
у року од 24 часа
за одређивање
од доношења
представника у
решења о
проширени састав
Изборне комисије испуњењу услова
(члан 14. Закона о
локалним
изборима)
Достављање
Изборној
комисији
обавештења о
одређивању
представника
предлагача у

после
достављања
решења, а
најкасније пет
дана пре дана
избора,
најкасније 22. 12.
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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проширени састав 2014. у 24 часа
Изборне комисије
(члан 14. Закона о
локалним
изборима)
Доношење
решења о
именовању
представника
у року од 24 часа
подносиоца
од пријема
изборне листе у
обавештења,
проширени састав најкасније 23. 12.
Изборне комисије 2014. у 24 часа
(члан 14. Закона о
локалним
изборима)
3. Бирачки одбори
Доношење
у року од 48
решења о
часова од часа
испуњењу услова
доношења
за одређивање
решења о
представника у
проглашењу
проширени састав изборне листе, а
бирачког одбора
најкасније до 15.
(члан 36. Закона о 12. 2014. у 24
избору народних
часа
посланика)
Достављање
предлога
После
подносиоца листе
достављања
за именовање
решења,
чланова бирачког
најкасније до 16.
одбора
12. 2014. у 24
(члан 36. Закона о
часа
избору народних
посланика)
у року од 24 часа
Доношење
од часа пријема
решења о
обавештења, а
именовању
најкасније десет
бирачког одбора
дана пре дана
(члан 16. Закона о избора,
локалним
најкасније до 17.
изборима)
12. 2014. у 24
часа
Достављање
у року од 48
решења о
часова од дана
именовању
доношења тог
бирачког одбора
решења, а
(члан 16. Закона о најкасније до 19.
локлалним
12. 2014. у 24
изборима)
часа
Замена члана
најкасније до 25.
бирачког одбора
12. 2014. у 24
у случају
часа
спречености или

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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одсутности
(члан 14.
Упутства)
Замена члана
најкасније до 26.
бирачког одбора
12. 2014. у 24
у случају
часа
законског
ограничења
(члан 12.
Упутства)
4. Изборна листа
најкасније 15
Достављање
дана пре дана
изборне листе
изборној комисији одређеног за
(члан 19. Закона о одржавање
локалним
избора, до 12. 12.
изборима)
2014. у 24 часа
Доношење
одмах по пријему
решења о
изборне листе и
проглашењу
одговарајуће
изборне листе
документације, а
(члан 24. Закона о најкасније у року
локалним
од 24 часа од
изборима)
пријема листе
Достављање
решења
подносиоцу о
проглашењу
без одлагања
изборне листе
(члан 24. Закона о
локалним
изборима)
Доношење
закључка о
отклањању
недостатака
у року од 24 часа
изборне листе који
од пријема
су сметња за
изборне листе
проглашење
(члан 25. Закона о
локалним
изборима)
Рок подносиоцу за
отклањање
најкасније у року
недостатака
од 48 часова од
изборне листе
часа достављања
(члан 25. Закона о
закључка
локалним
изборима)
Доношење
У наредних 24
решења о
часа од истека
одбијању
рока од 48 часова
проглашења
изборне листе која датих закључком
садржи недостатке
који нису
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4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

6.1

6.2.

3

откоњени у
предвиђеном року
(члан 25. Закона о
локалним
изборима)
Повлачење
изборне листе
(члан 21. Закона о
локалним
изборима)
Утврђивање и
објављивање
збирне изборне
листе у
„Службеном
гласнику општине
Лучани“
(члан 26. Закона о
локалним
изборима)
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послове управе)
до 24. 12. 2014. у
24 часа

најкасније до
дана утврђивања
збирне изборне
листе, до 17. 12.
2014. у 24 часа

најкасније 10
дана пре дана
одржавања
избора,
најкасније до 17.
12. 2014. у 24
часа

у року од 48
часова од дана
објављивања
збирне изборне
листе, најкасније
19. 12. 2014.
у 24 часа
5. Бирачка места
Одређивање и
оглашавање у
„Службеном
гласнику општине
Лучани“ броја и
најкасније 07. 12.
адресе бирачких
2014. у 24 часа
места
(члан 52. Закона о
избору народних
посланика и члан
5. Упутства)
6. Бирачки списак
Ажурирање
до закључења
бирачког списка
бирачког списка,
(члан 2. Закона о
најкасније 12. 12.
јединственом
2014. у 24 часа
бирачком списку)
до закључења
бирачког списка,
Упис бирача који
12.12.2014 у 24
није уписан у
часа (ОУ), а од
бирачки списак
његовог
(члан 5. Закона о
закључења па
јединственом
све до 72 часа
бирачком списку) пре дана избора
(министарство
надлежно за
Право увида у
поднете изборне
листе
(члан 26. Закона о
локалним
изборима)
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6.3.

6.4.

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

Излагање и
оглашавање
бирачког списка
за подручје
општине на увид и
обавештавање
грађана
(члан 14. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Захтев за
доношење решења
на којима се
заснивају промене
у бирачком списку
(члан 14. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Право увида и
подношење
захтева за промене
у бирачком списку
од стране
подносиоца
изборних листи
(члан 21. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Подношење
захтева да се у
бирачки списак
упише податак да
ће бирач гласати
према месту
боравишта
(изабрано место
гласања)
(члан 15. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Подношење
захтева да се у
бирачки списак
упише податак да
ће бирач гласати у
иностранству
(члан 16. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Достављање
Изборној
комисији свих
решења на којима

дан после
расписивања
избора, од 11.
11. 2014. у 24
часа

до закључења
бирачког списка,
најкасније 12. 12.
2014 у 24 часа

од проглашења
листе, а
најкасније 12. 12.
2014. у 24 часа

дан после
расписивања
избора, а
најкасније 07. 12.
2014. у 24 часа

дан после
расписивања
избора, а
најкасније 07. 12.
2014. у 24 часа

све до 72 часа
пре дана избора,
најкасније
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6.9.

6.10
.

6.11

6.12
.

6.13
.

се заснивају
промене у
бирачком списку
по решењима
донетим од
закључивања
бирачког списка
(члан 20. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Одлука о гласању
бирача по
решењима
донетим од
закључивања
бирачког списка
по којима уноси
измене у бирачки
списак
(члан 20. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Доношење
решења о
закључивању
бирачког списка и
утврђивању
укупног броја
бирача
(члан 17. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Достављање
решења о
закључењу
бирачког списка
Изборној
комисији општине
Лучани (члан 17.
Закона о
јединственом
бирачком списку)
Објављивање у
„Службеном
гласнику општине
Лучани“ укупног
броја бирача
(члан 18. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Достављање
Општинској
изборној комисији
штампаних и
оверених извода
из бирачког
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24. 12. 2014. у 24
часа

Само решења
која је изборна
комисија
примила најмање
48 часова пре
дана избора,
најкаснике 25.
12. 2014. у 24
часа

6.14
.

6.15

15 дана пре дана
избора,
најкасније до 12.
12. 2014. у 24
часа

7.1.
најкасније у року
од 24 часа од
часа његовог
доношења, а
најкасније 13. 12.
2014. у 24 часа
7.2.

одмах по
добијању
решења о
укупном броју
бирача
у року од 48
часова од када је
донето решење о
закључењу
бирачког списка,
најкасније 14. 12.

7.3.

7.4.
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списка (по
2014. у 24 часа
бирачким
местима)
(члан 19. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Доношење
решења на којима
се заснивају
све до 72 часа
промене у
пре дана избора,
бирачком списку
а најкасније до
по закључењу
24. 12. 2014. у 24
бирачког списка
часа
(члан 20. Закона о
јединственом
бирачком списку)
Утврђивање и
одмах по
објављивање у
добијању
укупног броја
„Службеном
гласнику општине бирача, са свим
Лучани“ коначног променама у
броја бирача у
бирачком списку,
општини и на
најкасније 48
сваком бирачком
часова пре дана
месту
избора најкасније
(члан 20. Закона о до 25. 12. 2014. у
јединственом
24 часа
бирачком списку)
7. Спровођење избора
Достављање
5 дана пре дана
обавештења
одржавања
бирачима о дану и избора,
времену
најкасније 22.
одржавања избора 12. 2014.
(лан 54. Закона о
избору народних
посланика)
Најкасније 48
Припрема
часова пре дана
материјала за
одржавања
спровођење
избора
избора,
(члан 23.
најкасније 25. 12.
Упутства
2014. у 24 часа
Примопредаја
најкасније 24
изборног
часа пре дана
материјала пре
одржавања
гласања
избора,
(члан 29. Закона о најкасније 26.
локалним
12. 2014. у 24
изборима)
часа
Предизборна
48 часова пре
тишина – забрана
дана одржавања
изборне
избора и на дан
пропаганде
одржавања
(члан 5. Закона о
избора до

Страна
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избору народних
посланика)
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затварања
бирачких места,
од 25.12. 2014. у
24 часа до 28. 12.
2014. у 20 часова

Отварање
бирачких места
7.5. (члан 56. Закона о 28.12. 2014. у
07,оо часова
избору народних
посланика)
8. Утврђивање и објављивање резултата
избора
Утврђивање
одмах по
резултата гласања завршеном
на
гласању,
бирачком месту
најкасније у року
8.1 (члан 74. Закона о од 2 часа од
избору народних
затварања
посланика и члан
бирачких места,
најкасније 28. 12.
42. Упутства)
2014. у 22 часа
Достављање
Изборној
без одлагања,
комисији
најкасније у року
записника о раду
од 8 часова од
бирачког одбора и
затварања
8.2. осталог изборног
бирачких места,
материјала
а најкасније 29.
(члан 38. Закона о
12. 2014. у 04
локалним
часа
изборима и члан
27. Упутства)
Утврђивање
најкасније у року
резултата гласања од 6 часова од
у
Изборној достављања
комисији
на извештаја са
8.3.
бирачким местима бирачких места,
(члан 39. Закона о а најкасније 29.
локалним
12. 2014. у 10
изборима
часова
Објављивање
укупних резултата
избора у
у року од 24 часа
Службеном
од затварања
8.4. гласнику општине бирачких места,
Лучани
најкасније 29. 12.
(члан 44. Закона о 2014. у 20 часова
локалним
изборима)
9. Увид у изборни материјал у
просторијама ОИК
у року од 5 дана
Вршење увида у
од дана
9.1. изборни материјал
(члан 32. Закона о одржавања
локалним
избора,

изборима)
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најкасније 02. 01.
2015. у 24 часа
10. Заштита изборног права (ОИК)
Подношење
У року од 24 часа
приговора
од часа када је
Изборној
донета одлука,
комисији због
извршена радња
неправилности у
или учињен
поступку
пропуст
10.1 кандидовања,
.
спровођења,
утврђивања и
објављивања
резултата избора
(члан 52. Закона о
локалним
изборима)
Доношење и
У року од 48 часа
достављање
од часа пријема
решења
по
приговора
10.2
приговору
.
(члан 53. Закона о
локалним
изборима)
Жалба Управном
У року од 24 часа
суду против
од достављања
решења
изборне
решења
10.3
комисије
.
(члан 54. Закона о
локалним
изборима)
Достављање
одмах, а
приговора са
најкасније у року
списима
од 12 часова од
10.4
Управном суду
пријема жалбе
.
(члан 54. Закона о
локалним
изборима)
Доношење одлуке Најкасније у
року од 48 часова
10.5 по жалби
(члан 54. Закона о од дана пријема
.
локалним
жалбе са списима
изборима)
11. Расподела мандата и издавање
уверења по избору за одборника
Расподела
одборничких
мандата са
У року од 24 часа
изборне листе по
од затварања
11.1 редоследу, почев
бирачких места,
.
од првог
најкасније 29. 12.
кандидата
2014. у 20 часова
(члан 41. Закона о
локалним
изборима)
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11.2
.

11.3

11.4
.

Додела
одборничких
мандата са
изборне листе
(члан 43. Закона о
локалним
изборима)
Издавање уверења
о избору за
одборника
(члан 45. Закона о
локалним
изборима)
Подношење
извештаја о
спроведеним
изборима
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најкасније у року
од 10 дана од
дана утврђивања
укупних
резултата избора,
најкасније 07. 01.
2015. до 24 часа

одмах по додели
мандата

одмах по додели
мандата

4. Овај роковник објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Општинска изборна комисија
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 06-77-1/2014-I
Председник
Јован Ковачевић, с.р.
2.
На основу члана 15. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 34/10 и
54/11) и члана 58. истог Закона о сходној примени
појединих одредаба Закона о избору народних
посланика („Сл. гласник РС“ бр. 35/2000, 18/2004
и 36/2011),
Изборна комисија општине Лучани, на
седници одржаној 21. 11. 2014. године, донела је
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ИЗБОРА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
РАСПИСАНИХ ЗА 28. 12. 2014. ГОДИНЕ
I - САСТ АВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ
БИРАЧКОГ СПИСК А
Изводи из бирачког списка
Члан 1.
Изводе из бирачког списка сачињава по
бирачким местима министарство надлежно за
послове управе у складу са Законом о
јединственом бирачком списку.
Изводи из бирачког списка за свако
бирачко место садрже све чињенице о бирачу које
садржи бирачки списак и место за својеручни
потпис бирача.
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Оверени извод из бирачког списка
доставља се Изборној комисији општине Лучани
(у даљем тексту: Изборна комисија) у року од 48
часова од часа доношења решења о његовом
закључењу.
Члан 2.
Пошто прими решење о закључивању
бирачког списка од министарства надлежног за
послове управе, Изборна комисија објављује
укупан број бирача у општини Лучани.
Члан 3.
Бирачки списак закључује министарство
надлежно за послове управе најкасније до 12. 12.
2014. године у 24,оо часа.
После закључења бирачког списка до 24.
12. 2014. године у 24.00 часа упис промена у
бирачком списку врши министарство из
претходног става, а Изборна комисија узима у
обзир само она решења која прими најкасније до
25. 12. 2014. године у 24,оо часа (члан 20. и 24.
Закона о јединственом бирачком списку).
Члан 4.
Одмах по истеку рока за упис накнадних
промена у изводе из бирачког списка, Изборна
комисија објављује коначан број бирача у
општини Лучани.
II - БИРАЧКА МЕСТА
Ко одређује бирачка места
Члан 5.
Изборна комисија најкасније до 07. 12.
2014. године у 24,оо часа решењем одређује и
оглашава број и адресу свих бирачких места на
којима ће гласати бирачи.
Бирачка места одређују се на предлог
Општинске управе општине Лучани (у даљем
тексту: Општинска управа), надлежне за вођење
бирачког списка.
Одређивање бирачких места
Члан 6.
Бирачка места одређују се с обзиром на
број бирача и просторну удаљеност, тако да
гласање без тешкоћа траје од 07,оо до 20,оо
часова.
У току тог времена бирачка места морају
бити непрестано отворена.
За свако бирачко место одређује се: број
бирачког места, назив бирачког места, адреса
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи
на том бирачком месту (улица, село, засеок,
насеље и сл.).
Бирачко место одређује се за гласање
највише 2.500, а најмање 100 бирача.
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Изузетно,
Изборна комисија може
одредити бирачко место и за мање од 100 бирача,
ако би, због просторне удаљености или
неповољног географског положаја, становницима
тог места гласање на другом бирачком месту било
знатно отежано.
Уређивање бирачких места
Члан 7.
Општинска
управа
дужна
је
да
благовремено обезбеди да простор који је одређен
као бирачко место буде припремљен и отворен за
гласање.
Просторија за гласање мора бити довољно
пространа да омогући услове за несметан рад
бирачког одбора, тј. да сви чланови бирачког
одбора, у сталном и проширеном саставу, могу
несметано и у сваком тренутку да имају приступ и
увид у изборни материјал, да припреме бирачку
кутију и поставе параване који омогућавају
несметано попуњавање гласачких листића и
тајност гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и
назив бирачког места, државна застава Републике
Србије, збирна изборна листа за избор одборника
Скупштине општине Лучани, решење о
одређивању бирачког места и решење о
именовању бирачког одбора.
На бирачком месту и на 50 метара од
бирачког места забрањено је да се истичу
симболи
политичких
странака
и
други
пропагандни материјал (члан 55. став 4. Закона о
избору народних посланика).
Бирачки одбор обезбедиће лицима која
прате рад бирачког одбора (овлашћеним
посматрачима) одговарајуће место са кога могу да
прате ток гласања и утврђивање резултата
гласања.
III - ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Органи за спровођење избора
Члан 8.
Органи за спровођење избора су Изборна
комисија и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора раде у
сталном и проширеном саставу.
Број чланова сталног састава Изборне
комисије решењем утврђује Скупштина општине
Лучани, у складу са законом.
Проширени састав чине представници
подносилаца изборних листа који су на
потврђеној изборној листи предложили најмање
две трећине кандидата од укупног броја
одборника који се бира.
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Подносилац изборне листе може одредити
свог опуномоћеног представника у Изборној
комисији најкасније до 22. 12. 2014. године (члан
14. став 1. и 10. и члан 16. став 3. Закона о
локалним изборима).
Чланови органа за спровођење избора и
њихови заменици могу бити само грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на
територији општине Лучани (члан 12. став 1.
Закона о локалним изборима).
Члановима и заменицима чланова Изборне
комисије и бирачких одбора престаје функција у
овим органима кад прихвате кандидатуру за
одборника (члан 12. став 2. Закона о локалним
изборима).
Изборна комисија
Члан 9.
Изборна комисија обавља послове
утврђене Законом о локалним изборима и то:
1. стара се о законитости спровођења
избора одборника;
2. одређује бирачка места, при чему
нарочито
води
рачуна
о
равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о
доступности бирачког места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове;
4. даје упутства бирачким одборима у
погледу спровођења поступка избора одборника;
5. прописује обрасце и организује
техничке припреме за спровођење избора за
одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе
сачињене и поднете у складу са прописима о
избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује облик и изглед гласачких
листића, број гласачких листића за бирачка места
и записнички их предаје бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате
избора одборника;
10. подноси извештај скупштини јединице
локалне самоуправе о спроведеним изборима за
одборнике;
11. доставља министарству надлежном за
послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке
о спровођењу и резултатима избора за одборнике,
непосредно по завршетку избора;
12. обавља и друге послове одређене
прописима о избору одборника.
У свом раду Изборна комисија сходно
примењује упутства и друге акте Републичке
изборне комисије који се односе на спровођење
избора за народне посланике.
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Стални састав бирачког одбора
Члан 10.
Бирачки одбор обавља послове који су
одређени Законом о локалним изборима, овим
упутством и правилима о раду бирачких одбора.
Стални састав бирачких одбора чине
председник и четири члана, који имају заменике.
Председнике,
заменике
председника,
чланове и заменике чланова бирачких одбора у
сталном саставу именује Изборна комисија.
Изборна комисија именује стални састав
бирачких одбора најкасније до 17.12.2014. године
у 24.00 часа.
У решењу о именовању сталног састава
бирачког одбора се наводе следећи подаци о
представнику: име и презиме, име једног
родитеља, адреса пребивалишта, ЈМБГ и
политичка припадност или назив странке,
односно страначке коалиције или групе грађана
на чији предлог је именован.
Решење о именовању бирачких одбора
доставља се свим подносиоцима потврђених
изборних листа, у року од 48 часова од дана
доношења решења.
Проширени састав бирачког одбора
Члан 11.
Проширени састав бирачког одбора чине
представници подносилаца проглашених изборних листа, одређени сходно одредбама Закона о
локалним изборима.
Изборној комисији се достављају следећи
подаци о члановима и заменицима чланова који
су одређени у проширени састав бирачког одбора:
- име и презиме,
- име једног од родитеља,
- јединствени матични број грађана,
- пребивалиште и адреса стана (наведени
према подацима из личне карте),
- политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције или групе
грађана на чији предлог су именовани.
Изборна комисија доставља подносиоцима
проглашених изборних листа образац за
достављање представника у проширени састав
бирачких одбора.
Подносиоци изборних листа могу се
споразумети да у бирачки одбор одреде
заједничког представника.
Изборна комисија именује проширени
састав бирачких одбора најкасније до 17.12.2014.
године до 24 часа. Ако подносилац проглашене
изборне листе до тада не одреди представника у
бирачки одбор, бирачки одбор наставља да ради и

Број 15/2014

пуноважно одлучује без представника тог
подносиоца изборне листе (члан 14.став 10. и
члан 16. став 3. Закона о локалним изборима).
Законска ограничења
Члан 12.
Ниједна политичка странка или страначка
коалиција не може имати више од половине
чланова у сталном саставу бирачких одбора (члан
29. став 4. Закона о избору народних посланика и
члан 13. став 3. Закона о локалним изборима).
Чланови и заменици чланова бирачких
одбора не могу бити лица која су међусобно
сродници по правој линији без обзира на степен
сродства, у побочној закључно са трећим
степеном сродства, а у тазбинском сродству
закључно са другим степеном сродства, као ни
брачни другови и лица која су у међусобном
односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца
и штићеника (члан 30. став 2. Закона о избору
народних посланика).
Провера изборног права
Члан 13.
У бирачки одбор именују се лица која
имају изборно право.
Изборно право проверава Општинска
управа по службеној дужности, а ако лице које је
предложено у проширени састав бирачког одбора
нема изборно право, Општинска управа о томе
одмах обавештава Изборну комисију, а Изборна
комисија подносиоца изборне листе.
Замена чланова бирачког одбора
Члан 14.
На предлог подносиоца изборне листе
Изборна комисија именује новог члана или
заменика члана бирачког одбора, ако је
именовани члан или заменик члана бирачког
одбора спречен или одсутан, најкасније до 25. 12.
2014. године у 20,оо часова.
Изборна комисија може овластити
председника комисије да од дана именовања
бирачких одбора до истека рока из претходног
става решава о замени члана или заменика члана
бирачког одбора, на
захтев подносиоца
проглашене изборне листе.
Рад бирачког одбора
Члан 15.
Изборна комисија доноси посебна
Правила о раду бирачких одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања за избор
одборника Скупштине општине Лучани,
са
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рачунском контролом исправности утврђених
резултата.
Правила о раду бирачких одбора
објављују се у „Службеном гласнику општине
Лучани“ и достављају бирачким одборима уз
изборни материјал.
IV - ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИД АТА
ЗА ОДБОРНИКЕ
Предлагачи кандидата
Члан 16.
Кандидате за одборнике могу предлагати
регистроване политичке странке, коалиције
регистрованих политичких странака, као и групе
грађана чије изборне листе својим потписима
подржи најмање 200 бирача (члан 18. став 1.
Закона о локалним изборима).
Групу грађана писменим споразумом
образује најмање десет бирача чији потписи
морају бити оверени код суда. Група грађана не
мора да има назив.
У име политичке странке или групе
грађана, предлоге кандидата за одборнике –
изборну листу из става 1. овог члана може
поднети само лице које је политичка странка или
група грађана овластила, а у име коалиције
странака предлог подносе највише два овлашћена
лица.
Лице које је овлашћено да поднесе
изборну листу овлашћено је и да у име
подносиоца изборне листе врши све друге радње
у изборима, осим ако подносилац изборне листе у
овлашћењу одреди друкчије.
Кандидате за одборнике на истој изборној
листи не могу предлагати коалиција једне или
више политичких странака и једне или више
група грађана, нити коалиција две или више група
грађана, већ заједно само две или више
регистрованих политичких странака (коалиција
странака) из става 1. овог члана.
Рок за подношење и пријем предлога
кандидата - изборне листе
Члан 17.
Предлози кандидата за одборнике изборна листа подноси се Изборној комисији
најкасније до 12. 12. 2014. године у 24,00 часа, на
обрасцу ЛИЛ 2014 -1, прописаном овим
Упутством, у писаној (штампаној) и електронској
форми (на CD), са документацијом утврђеном у
члану 19. овог Упутства.
Пријем изборне листе са документацијом
из претходног става врши Изборна комисија, а по
овлашћењу Изборне комисије члан или чланови,
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односно секретар или заменик секретара Изборне
комисије.
Садржина предлога кандидата - изборне
листе
Члан 18.
Изборна листа кандидата садржи: назив
подносиоца
изборне
листе
(регистроване
политичке странке, коалиције регистрованих
политичких странака или групе грађана); назив
изборне листе и име и презиме носиоца изборне
листе ако је одређен; име и презиме, занимање,
датум рођења, јединствени матични број грађана
и пребивалиште и адресу становања кандидата за
одборнике; место и датум подношења изборне
листе, те име и презиме и потпис лица које је
овлашћено да поднесе изборну листу.
Предлагач мора на изборној листи имати
најмање 15 кандидата, тј. најмање једну трећину
кандидата од укупног броја одборника који се
бира у Скупштину општине Лучани (члан 18. став
1. Закона о локалним изборима).
Подносилац изборне листе одређује
редослед кандидата на листи. Међу свака три
кандидата по редоследу на листи (прва три места,
друга три места и тако до краја листе) мора бити
најмање по један кандидат – припадник оног пола
који је мање заступљен (члан 20. став 1. и 2.
Закона о локалним изборима).
Ако изборну листу кандидата за
одборнике подноси регистрована политичка
странка, назив листе одређује према свом називу,
а у назив листе може укључити име и презиме
лица које одреди као носиоца изборне листе.
Ако две или више политичких странака
поднесу заједничку изборну листу, коалиционим
споразумом одређују назив и носиоца изборне
листе. Коалиционим споразумом политичке
странке одређују и припадајући број кандидата и
њихов редослед на изборној листи, као и
припадност појединих кандидата политичкој
странци чланици коалиције за случај избора новог
одборника у току трајања мандата (члан 48.став 2.
Закона о локалним изборима).Одређивање
припадности кандидата политичкој странци на
коалиционој изборној листи се врши навођењем
пуног или скраћеног назива странке.
У називу изборне листе групе грађана
подносилац одређује ближу ознаку те листе, а у
назив може укључити име и презиме лица које
одреди као носиоца изборне листе.
Документација која се доставља уз
изборну листу
Члан 19.
Уз изборну листу кандидата за одборнике
Изборној комисији доставља се документација
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чија је садржина утврђена законом и овим
Упутством, и то:
1. потврда о изборном праву за сваког
кандидата са изборне листе, на обрасцу који
издаје надлежни орган,
2. писмена изјава сваког кандидата да
прихвата кандидатуру за одборника, на обрасцу
ЛИЛ 2014 - 2,
3. потврда о пребивалишту за сваког
кандидата за одборника, на обрасцу који издаје
надлежни орган,
4. писмена сагласност носиоца изборне
листе да буде носилац листе, на обрасцу ЛИЛ
2014 - 5;
5.
писмено овлашћење лица које је
подносилац изборне листе овластио да поднесе
изборну листу кандидата за одборнике, на
обрасцу ЛИЛ 2014 - 6;
6. уверење о држављанству за сваког
кандидата за одборника, на обрасцу који издаје
надлежни орган;
7. најмање 200 оверених потписа бирача
који подржавају изборну листу кандидата за
одборнике (оверених пред Општинском управом)
на обрасцу изјаве ЛИЛ 2014 - 3. Уз писане изјаве
бирача, доставља се списак тих бирача у писаном
и електронском облику, са именом и презименом,
ЈМБГ и адресом пребивалишта бирача на обрасцу
ЛИЛ 2014 - 4;
8. споразум о образовању коалиције
регистрованих политичких странака или о
образовању групе грађана (ако је изборну листу
поднела страначка коалиција или група грађана).
Ако изборну листу подноси група грађана,
уз изборну листу и документацију из тачке 1) до
7) претходног става, обавезно се достављају и
потврде о изборном праву за сва лица која су
образовала групу грађана на обрасцу надлежног
органа.
Обрасци за подношење предлога
кандидата – изборне листе
Члан 20.
Образац прописан овим упутством за
потпис бирача који подржавају изборну листу
Изборна комисија ставља на располагање
учесницима у изборима до 13.11.2014. године
(члан 23. став 1. Закона о локалним изборима).
Остале обрасце који су потребни за
подношење изборне листе кандидата за
одборнике Скупштине општине Лучани Изборна
комисија прописује, штампа их у појединачном
броју примерака и ставља на располагање
предлагачима кандидата за одборнике најкасније
до 15. 11. 2014. године у 24,оо часа (члан 34.став
3. Закона о избору народних посланика).
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Предлагачи кандидата могу да у
просторијама Изборне комисије у згради општине
Лучани у Лучанима, преко лица које одреде
преузму један примерак образаца потребних за
подношење изборне листе и документације из
члана 19. овог Упутства.
V–ПОТ ВРЂИВАЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИС ТЕ И
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ
Члан 21.
Изборна листа подноси се Изборној
комисији на проглашење најкасније до 12.12.2014.
године у 24,оо часа.
Изборна комисија доноси решење о
потврђивању изборне листе ако испуњава све
услове предвиђене законом и овим Упутством.
Изборну
листу
која
је
поднета
неблаговремено Изборна комисија ће решењем
одбацити.
Ако изборна листа садржи недостатке и
подносилац листе их, по закључку Изборне
комисије, не отклони у року од 48 часова,
Изборна
комисија
ће
решењем
одбити
проглашење изборне листе.
Ако поједини кандидат на проглашеној
изборној листи правоснажном судском одлуком
буде лишен пословне способности, изгуби
држављанство Републике Србије, одустане од
кандидатуре или ако наступи његова смрт,
подносилац изборне листе губи право да
предложи новог кандидата (члан 20. став 6.
Закона о локалним изборима).
Подносилац изборне листе може повући
листу најдоцније до дана утврђивања збирне
изборне листе, у ком случају престаје функција
представника подносиоца листе у свим органима
за спровођење избора, као и сва права која му у
том својству припадају (члан 21. став 1. и 2.
Закона о локалним изборима).
Члан 22.
Збирну изборну листу утврђује Изборна
комисија по редоследу проглашења изборних
листа и она садржи све проглашене изборне листе
са личним именима свих кандидата и подацима о
години рођења, занимању и пребивалишту
Изборна комисија објављује збирну
изборну листу кандидата
за
одборнике
Скупштине града општине Лучани (у даљем
тексту: збирна изборна листа) у „Службеном
гласнику општине Лучани“, најкасније до 17. 12.
2014. године у 24,оо часа. Збирна изборна листа
може се објавити и у средствима јавног
информисања.
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Сваки подносилац изборне листе има
право да у року од 48 часова од дана објављивања
збирне изборне листе изврши, преко лица које
овласти, увид у све поднете изборне листе и
документацију поднету уз њих.
Збирна листа истиче се на бирачким
местима на начин којим се омогућава бирачима да
буду што боље упознати са кандидатима на њој.
VI - ПРЕ ДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
БИРАЧКИМ ОД БОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Изборни материјал који се обезбеђује за
сваки бирачки одбор
Члан 23.
Изборни материјал за спровођење избора
за одборнике Скупштине општине Лучани
обезбеђује Изборна комисија.
Изборна комисија за сваки бирачки одбор
обезбеђује изборни материјал утврђен законом,
односно овим упутством, и то:
1. Збирну изборну листу кандидата,
2. Решење о одређивању бирачког места
(извод),
3. Решења о именовању бирачког одбора у
сталном саставу,
4. Решења о именовању бирачког одбора у
проширеном саставу,
5. Извод из бирачког списка за гласање на
бирачком месту,
6. Контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије (ЛИЛ 2014 - 12),
7. Потребан број гласачких листића (ЛИЛ
2014 -14), који одговара броју бирача који су
уписани на бирачком месту. Гласачки листићи за
гласање бирача који су уписани у посебне изводе
из бирачког списка обезбеђују се из обавезну
резерву,
8. Потребан број образаца потврде о
бирачком праву за гласање ван бирачког места (
ЛИЛ 2014 -15),
9. Образац записника о раду бирачког
одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине
општине Лучани (у даљем тексту: записник о
раду бирачког одбора), у шест примерака (ЛИЛ
2014 -17),
10. Обрасце одговарајућих записника о
примопредаји изборног материјала пре гласања
(ЛИЛ 2014 -16) и после гласања ( ЛИЛ 2014 -18),
11. Правила о раду бирачких одбора,
12. Државну заставу Републике Србије.
Изборни материјал утврђује и припрема
Изборна комисија, осим ако је садржај појединог
изборног материјала утврђен законом или
прописима донетим на основу закона.
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Материјал за спровођење избора
Члан 24.
Општинска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор:
- гласачку кутију,
- параване за гласање,
- прибор за писање,
- прибор за печаћење (печат и печатни
восак) гласачких кутија и другог изборног
материјала,
- спреј за обележавање кажипрста десне
руке бирача и две UV лампе,
- коверте за одлагање гласачких листића и
потврда о бирачком праву.
Општинска
управа
дужна
је
да
благовремено обезбеди простор за безбедно
чување изборног материјала и да се стара о томе
да простор који је одређен као бирачко место буде
уређен на начин који је прописан Законом о
избору народних посланика и отворен за гласање.
Предаја изборног материјала непосредно
бирачким одборима
Члан 25.
Изборна комисија изборни материјал,
заједно са материјалом који је обезбедила
Општинска управа (гласачке кутије, паравани за
гласање, прибор за писање, прибор за печаћење
гласачких кутија и другог изборног материјала,
спреј за обележавање кажипрста десне руке
бирача, УВ лампе и коверте за одлагање
гласачких листића и потврда о бирачком праву),
предаје бирачким одборима у седишту града,
најкасније до 26. 12. 2014. године у 24,оо часа.
О примопредаји изборног материјала пре
гласања бирачким одборима сачињавају се
записници на прописаним обрасцима.
VII – ГЛАСАЊЕ
Члан 26.
Гласање на изборима се обавља на начин
утврђен Законом о избору народних посланика,
Законом о локалним изборима и правилима о раду
бирачких одбора.
VIII - ПРЕ ДАЈА ИЗБОРНОГ
МАТЕ РИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 27.
Пошто утврди резултате гласања на
бирачком месту, бирачки одбор без одлагања, а
најкасније у року од осам часова од затварања
бирачких места предаје изборној комисији, у
згради општине Лучани, сав прописани изборни
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материјал (записник о раду бирачког одбора,
контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије, запечаћене коверте у којима су одвојено
стављени неупотребљени, неважећи и важећи
гласачки листићи, као и потписане потврде о
бирачком праву за гласање ван бирачког места).
Изборни материјал који се предаје
изборној комисији мора да буде упакован у
посебне коверте. На ковертама се исписује шта
садрже, а на ковертама које садрже гласачке
листиће исписује се и број гласачких листића.
Коверте морају да буду запечаћене.
О примопредаји изборног материјала
Изборној комисији после гласања сачињавају се
записници на прописаним обрасцима.
IX - ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА
Уводна одредба
Члан 28.
Поновни избори спроводе се ако изборна
комисија или надлежни Управни суд пониште
изборе због неправилности у спровођењу избора,
у случајевима утврђених законом.
Ако се избори пониште на поједином
бирачком месту, гласање се понавља само на том
бирачком месту.
Одлука о понављању гласања
Члан 29.
Поновне изборе расписује изборна
комисија.
На бирачким местима на којима изборни
поступак није спроведен у складу са законом,
избори се понављају у року од седам дана од
утврђивања неправилности у изборном поступку,
на начин и у поступку утврђеним за спровођење
избора.
Дан
поновљеног
гласања
утврђује
Изборна комисија одлуком, која се објављује у
„Службеном гласнику општине Лучани“.
Органи и тела
Члан 30.
Органи и тела који спроводе поновљено
гласање су:
1. Изборна комисија у сталном и
проширена саставу;
2. Бирачки одбори у сталном и
проширеном саставу на бирачким местима на
којима се понавља гласање.
Примопредаја изборног материјала
Члан 31.
Примопредаја изборног материјала за
поновљено гласање обавља се на местима и на
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начин који је био одређен за примопредају
изборног материјала за прво гласање.
Х - СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ
МАТЕРИЈАЛ
Гласачка кутија
Члан 32.
Гласачка кутија се користи према
стандардима које прописује министар надлежан за
послове управе.
Штампање гласачких листића
Члан 33.
Гласачки листићи за избор одборника
Скупштине оптине Лучани штампају се на једном
месту у штампарији коју одреди Изборна
комисија.
Гласачки листићи штампају се на хартији
која је обележена (заштићена) изворним печатом
Изборне комисије.
Садржај, облик и изглед гласачких
листића утврђује Изборна комисија, у складу са
законом.
Изборна комисија утврђује број гласачких
листића, који је једнак броју бирача уписаних у
бирачки списак.
Пре почетка штампања гласачких листића
Изборна комисија утврђује број резервних
гласачких листића, који не може бити већи од
0,3% од укупног броја бирача.
Штампање гласачких листића надзире
Изборна комисија.
Подносилац изборне листе може Изборној
комисији доставити име лица које има право да
присуствује штампању, бројању, паковању
гласачких листића и њиховом достављању
органима надлежним за спровођење избора.
Припрема штампања гласачких листића
Члан 34.
Изборна комисија, у складу са Законом о
избору народних посланика, припрема један
гласачки листић који није оверен печатом
Изборне комисије. На основу тако припремљеног
гласачког листића штампарија израђује утврђени
број гласачких листића.
Право надзора
Члан 35.
Штампање гласачких листића надзире
Изборна комисија преко својих чланова.
Изборна комисија дужна је да обезбеди
увид у штампање гласачких листића.
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Опуномоћени представници подносиоца
изборних листи имају право да присуствују
штампању, бројању, паковању и достављању
гласачких листића органима надлежним за
спровођење избора, преко лица кога за то овласте.
ХI - УПОТРЕБА ЈЕ ЗИКА И ПИСМА
Члан 36.
Текст гласачког листића и преосталог
материјала за спровођење избора штампа се на
српском језику, ћирилицом.
ХII - СТАТ ИСТИЧКА ОБРАД А
ПОДАТАКА
Члан 37.
Статистичку
обраду
података
при
спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Лучани обавља Општинска управа, на
основу записника о раду бирачких одбора које јој
доставља Изборна комисија.
Начелник Општинске управе одређује
лице које ће, по завршетку гласања, приликом
примопредаје изборног материјала од бирачких
одбора Изборној комисији, вршити логичко рачунску контролу података у записницима о
раду бирачких одбора и припремати податке о
привременим резултатима избора.
ХIII - ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Домаћи посматрачи
Члан 38.
Домаће организације које су регистроване
за праћење избора и које желе да прате рад органа
за спровођење избора (домаћи посматрачи),
подносе пријаву Изборној комисији.
Пријава садржи: назив организације, број
посматрача, име и презиме посматрача, ЈМБГ,
фотографију посматрача и подручје праћења рада
органа за спровођење избора.
Уз пријаву се подноси и акт о
регистрацији организације код надлежног органа.
Изборна комисија издаје службена
овлашћења домаћим посматрачима, на основу
којих они могу да прате рад органа за спровођење
избора.
Страни посматрачи
Члан 39.
Заинтересовани представници страних
држава, међународних организација и невладиних
организација, који желе да прате рад органа за
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спровођење избора (страни посматрачи), подносе
пријаву Изборној комисији.
Пријава садржи: назив државе, односно
организације из које посматрач долази, име и
презиме страног посматрача, број путне исправе
страног посматрача, његову фотографију и време
његовог боравка у Републици Србији.
Изборна комисија издаје службена
овлашћења страним посматрачима, на основу
којих они могу да прате рад органа за спровођење
избора.
Идентификационе картице и трошкови
праћења рада органа за спровођење избора
Члан 40.
Изборна комисија издаје домаћим и
страним
посматрачима
идентификациону
исправу, која садржи податке који су неопходни, а
који се преузимају из пријаве.
Посматрачи су дужни да изворник
идентификационе исправе покажу на захтев
председника или члана Изборне комисије или
бирачког одбора.
Трошкове праћења рада органа за
спровођење избора и трошкове издавања
идентификационих исправа сносе организације
чији посматрачи прате изборе.
Положај посматрача
Члан 41.
Изборна комисија и бирачки одбор дужни
су да посматрачима омогуће несметано праћење
сваке изборне радње, а у записницима о свом раду
констатују њихово присуство.
Посматрачи су дужни да поступају по
правилима о одржавању реда на бирачком месту.
Изборна комисија или бирачки одбор могу
да
одузму
посматрачу
овлашћење
и
идентификациону исправу ако се посматрач не
придржава правила о одржавању реда на
бирачком месту, посебно ако на бирачком месту
користи пејџер, мобилни телефон и друга
средства веза и комуникација.
Посматрачи рада Изборне комисије у
седишту изборне комисије дужни су да се крећу у
оквиру овлашћења која су добили од градске
изборне комисије.
ХIV – УТВ РЂИВАЊЕ РЕЗУ ЛТАТА
ИЗБОРА И ДОДЕЛА МАНДАТА
Члан 42.
Резултати гласања бирача на изборима
утврђују се у записницима о раду бирачких
одбора.
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Изборна комисија у року од 24 часа од
затварања бирачких места на обрасцу записника
утврђује укупне резултате избора, објављује их и
врши расподелу одборничких мандата који је
освојила свака изборна листа, на начин утврђен
чланом 40. и 41. Закона о локалним изборима.
Члан 43.
Изборна комисија у року од 10 дана од
дана укупних резултата избора све добијене
мандате са изборне листе додељује на записник
(образац ЛИЛ 2014 -22) кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог
кандидата са листе (члан 43. Закона о локалним
изборима) и о томе доноси решење.
ХV – ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 44.
Сваки учесник у изборном поступку
(бирач, кандидат за одборника и предлагач
кандидата има право на заштиту изборног права у
вези донетог акта или учињене радње у изборном
поступку, на начин утврђен Законом о локалним
изборима.
По усменој или писаној примедби
учесника у изборном поступку о уоченој
неправилности поступа надлежни изборни орган
(Изборна комисија или бирачки одбор).
Писани приговор упућен Изборној
комисији, због неправилности у поступку
кандидовања,
спровођења,
утврђивања
и
објављивања резултата избора, подноси се у року
од 24 часа од дана кад је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст (члан
52.став 2 Закона о локалним изборима). Приговор
треба да садржи чињенице које указују на
неправилност и име и адресу подносиоца
приговора.
Жалба против решења Изборне комисије
изјављује се надлежном Управном суду и
доставља преко Изборне комисије у року од 24
часа од достављања решења (члан 54.став
1.Закона о локалним изборима).
ХVI – ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ
ИЗБОРИМА
Члан 45.
Непосредно по завршетку избора Изборна
комисија усваја и доставља извештај о
спроведеним изборима надлежном органу
општине и републичком органу за послове
статистике.
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ХVII - СРЕДСТВА ЗА С ПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
Члан 46.
Средства за спровођење избора обезбеђују
се у буџету општине Лучани.
Средства за спровођење избора могу да се
користе за:
- рад органа и тела за спровођење избора,
- штампање изборног материјала,
- накнаде лицима која учествују у раду
органа за спровођење избора (Изборне комисије и
бирачких одбора у сталном и проширеном
саставу),
- накнаде за рад запослених у општинској
управи и других лица који су ангажовани да би за
Изборну комисију и бирачке одборе обављали
стручне, административне, техничке и друге
послове у вези са спровођењем избора,
- накнаде за дневнице и путне трошкове
председника и чланова изборне комисије и
њихових заменика, као и запослених и других
лица која су ангажована у вези са спровођењем
избора,
- набавку канцеларијског и осталог
потрошног материјала,
- прикупљање, статистичку обраду и
презентацију података,
- превозничке, ПТТ, угоститељске и друге
услуге.
Налогодавци за располагање средствима
су председник, заменик председника и секретар
Изборне комисије, који Изборној комисији
подносе извештаје о утрошеним средствима.
Средстава за накнаду дневница и путних
трошкове исплаћују се према закону и другим
прописима и одлукама Изборне комисије.
ХVIII - ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕ ЊЕ
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 47.
Поједине радње при спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Лучани вршиће
се према обрасцима који су саставни део овог
Упутства и то:
1. Образац изборне листе (ЛИЛ 2014-1);
2. Образац изјаве о прихватању кандидатуре за одборника (ЛИЛ 2014 - 2);
3. Образац сагласности носиоца изборне
листе кандидата за одборнике (ЛИЛ 2014 - 5);
4. Образац овлашћења лица која
подносе изборну листу (ЛИЛ 2014 - 6);
5. Образац изјаве бирача да подржава
изборну листу (образац (ЛИЛ 2014 - 3);
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дана од дана расписивања избора (члан 20. овог
Упутства).
6. Образац списка бирача који подржавају изборну листу (ЛИЛ 2014 - 4);
7. Образац решења о проглашењу
изборне листе (ЛИЛ 2014 - 7);
8. Образац решења о утврђивању услова
за одређивање представника подносиоца изборне
листе у проширени састав изборне комисије и
бирачких одбора (ЛИЛ 2014 - 8);
9. Образац решења о утврђивању
проширеног састава Изворне комисије (ЛИЛ
2014-9);
10. Образац решења о одбацивању
изборне листе (ЛИЛ 2014 - 10);
11. Образац решења о одбијању проглашења изборне листе (ЛИЛ 2014 - 11);
12. Образац контролног листа за проверу
гласачке кутије (ЛИЛ 2014 - 12);
13. Образац решења о утврђивању збирне
изборне листе (ЛИЛ 2014 - 13);
14, Образац гласачког листића (ЛИЛ
2014 - 14);
15. Образац потврде о бирачком праву за
гласање бирача ван бирачког места (ЛИЛ 201415);
16. Образац записника о предаји и
пријему изборног материјала бирачким одборима
за спровођење избора (ЛИЛ 2014 - 16);
17. Образац записника о раду бирачког
обора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања на изборима (ЛИЛ 2014 - 17);
18. Образац записника о предаји и
пријему изборног материјала од бирачких одбора
после спроведеног гласања на изборима (ЛИЛ
2014 - 18);
19. Образац евиденције присутности
чланова бирачког одбора (ЛИЛ 2014 - 19);
20. Образац записника о раду изборне
комисије на утврђивању резултата гласања на
изборима (ЛИЛ 2014 - 20);
21. Образац извештаја о утврђивању
коначних резултата гласања на изборима (ЛИЛ
2014-21);
22. Образац записника о утврђивању
кандидата којима се додељују мандати одборника
(ЛИЛ 2014 - 22);
23. Образац решења о додели мандата
одборника (ЛИЛ 2014 - 23);
24. Образац уверења о избору за
одборника (ЛИЛ 2014 - 24);
Образац за потпис бирача на изјави да
подржавају изборну листу, из претходног става
Изборна комисија ставља на располагање
учесницима у изборима у року од три дана, а
остале обрасце сачињава најкасније у року од 5

Обрасци у којима је то у напомени
утврђено могу се од стране подносиоца изборне
листе умножавати у потребном броју примерака
или користити други одговарајући обрасци
надлежног органа.
Обрасци ЛИЛ 2014 - 1 и ЛИЛ 2014 - 4 из
става 1. овог члана, поред писаног облика,
достављају се Изборној комисији и на CD-у са
упутством за коришћење, ради провере података
које садрже електронским путем.
Обрасци за предлагање кандидата за
одборнике из става 1. овог члана дају се
представнику кога предлагач кандидата одреди.
У Изборној комисији води се евиденција
датих образаца за кандидовање одборника.
ХIХ - ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕ РИЈАЛА
Члан 48.
Изводи из бирачког списка и записници о
раду бирачких одбора и о раду Изборне комисије
чувају се трајно.
Гласачки листићи и остали изборни
материјал чувају се четири године.
Финансијски документи чувају се у
роковима који су утврђени прописима о чувању
финансијских докумената.
По истеку рока за чување изборног
материјала, с материјалом се поступа у складу с
прописима о архивској грађи.
ХХ - ЗАВРШНЕ ОДРЕД БЕ
Члан 49.
Изборна комисија доноси и објављује
роковник за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Лучани.
Члан 50.
ОвоУпутство објавити у
гласнику општине Лучани“.

„Службеном

Општинска изборна комисија
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 06-77-2/2014-I
Председник
Јован Ковачевић, с.р.
3.
На основу члана 15. тачка 5. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
34/10 и 54/11),
Изборна комисија општине Лучани на
сецници одржаној 21. 11. 2014. године, донела је
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о обрасцима за вршење појединих изборних
радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине општине Лучани
расписаних за 28.12.2014. године
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се назив, изглед
и садржина обрасца који ће се користити за
вршење појединих изборних радњи у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Лучани, расписаних за 28. 12. 2014.
године.
Члан 2.
За вршење појединих изборних радњи из
члана 1. ове Одлуке користиће се следећи обрасци
који су саставни део ове Одлуке:
1. решење о проглашењу изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине општине
Лучани (образац ЛИЛ 2014 -7),
2. решење о утврђивању услова за
одређивање представника подносиоца изборне
листе у проширени састав Изборне комисије и
бирачких одбора (образац ЛИЛ 2014 - 8),
3. решење о утврђивању проширеног
састава Изборне комисије (образац ЛИЛ 2014 - 9),
4. решење о одбацивању изборне листе
(образац ЛИЛ 2014 -10),
5. решење о одбијању проглашења
изборне листе (образац ЛИЛ 2014 - 11),
6. контролни лист за проверу гласачке
кутије (образац ЛИЛ 2014 -12),
7. решење о утврђивању Збирне изборне
листе (образац ЛИЛ 2014 -13),
8. гласачки листић за избор одборника
Скупштине општине Лучани (образац ЛИЛ 201414),
9. потврда о изборном праву за гласање
ван бирачког места (образац ЛИЛ 2014 -15),
10. записник о предаји и пријему
изборног материјала бирачким одборима за
спровођење гласања (образац ЛИЛ 2014 - 16),
11. записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине
Лучани (образац ЛИЛ 2014 - 17),
12. записник o предаји и пријему
изборног материјала од бирачких одбора после
спроведеног гласања (образац ЛИЛ 2014 - 18),
13. извештај о присутности чланова и
заменика чланова бирачког одбора на дан гласања
за избор одборника Скупштине општине Лучани
(образац ЛИЛ 2014 - 19),
14. записник о раду Изборне комисије
општине Лучани на утврђивању резултата избора
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за одборнике Скупштине
(образац ЛИЛ 2014 - 20),

општине

Лучани

15. извештај о утврђивању коначних
резултата избора за одборнике Скупштине
општине Лучани (образац ЛИЛ 2014 - 21),
16. записник о утврђивању кандидата са
изборних листа којима се додељују мандати
одборника Скупштине општине Лучани (образац
ЛИЛ 2014 - 22),
17. решење о додели мандата одборника
Скупштине општине Лучани (образац ЛИЛ 2014 23),
18. уверење о избору за одборника
Скупштине општине Лучани (образац ЛИЛ 2014 24).
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Општинска изборна комисија
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 06-77-3/2014-I
Председник
Јован Ковачевић, с.р.
4.
На основу члана 37. став 3. Закона о
избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр.
35/00, 57/03 – УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 –
др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – други закон,
28/11 – УС и 36/11),
Изборна комисија општине Лучани, на
седници одржаној 21.11.2014. године, донела је
П Р А В И Л А
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ,
РАСПИСАНИХ ЗА 28. ДЕЦЕМБАР 2014.
ГОДИНЕ
А – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилима ближе се уређује рад
бирачких одбора на спровођењу избора за
одборнике
Скупштине
општине
Лучани,
образованих у складу са законом и Упутством за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“,
бр. 15/2014), расписаних за 28. децембар 2014.
године.
Члан 2.
Бирачки одбор непосредно спроводи
гласање на бирачком месту, обезбеђује
правилност и тајност гласања, утврђује резултате
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гласања на бирачком месту и обавља друге
послове одређене законом и овим правилима.
Бирачки одбор одлучује већином гласова
од укупног броја чланова.
Рад бирачког одбора је јаван.
Док је бирачко место отворено и док траје
гласање, сви чланови бирачког одбора или
њихови заменици морају да буду на бирачком
месту или да се у томе наизменично смењују.
Члановима бирачког одбора који су
одређени да рукују спрејом с невидљивим
мастилом, а гласају на другом бирачком месту,
омогућује се да на њиховом бирачком месту
гласају уз решење о именовању за члана бирачког
одбора.
Б – ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 3.
Изборна комисија општине Лучани (у
даљем тексту: Изборна комисија) дужна је да до
26. децембра 2014. године у 24 часа преда
бирачким одборима изборни материјал за
спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Лучани.
Списак изборног материјала који се
предаје сваком бирачком одбору за спровођење
избора за одборнике Скупштине општине Лучани
садржан је у записнику о примопредаји изборног
материјала пре гласања између Изборне комисије
и бирачког одбора на прописаном обрасцу ЛИЛ
2014 -16, који је прописала Изборна комисија.
В – ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА
Члан 4.
Дана 28. децембра 2014. године бирачки
одбор се састаје у 06,oo часова на бирачком
месту, да би се извршиле припреме за почетак
гласања.
Чланови бирачког одбора припремају
почетак гласања следећим редоследом: утврђују
да ли је материјал за гласање исправан и потпун,
уређују бирачко место и договарају се о начину
рада и подели задужења приликом спровођења
гласања.
а) Утврђивање потпуности и исправности
изборног материјала
Члан 5.

Примљени изборни материјал бирачки
одбор упоређује са стањем из записника о
примопредаји изборног материјала и тако
утврђује да ли је примљени материјал потпун и
исправан.
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Ако нешто од изборног материјала
недостаје, бирачки одбор то
констатује у
записнику о раду бирачког одбора и о томе

одмах обавештава Изборну комисију.
б) Уређивање бирачког места
Члан 6.
Бирачки одбор уређује просторију за
гласање тако да, од улаза до гласачких кутија,
места за обављање изборних радњи буду
постављена следећим редоследом:
- место на коме члан бирачког одбора
рукује УВ лампом;
- место на коме се утврђује идентитет
бирача;
- место на коме се налази извод из
бирачког списка за изборе за одборнике
Скупштине општине Лучани и посебан извод из
бирачког списка, ако на бирачком месту гласају
бирачи на одслужењу војног рока, на војној вежби
или на школовању у јединицама или установама
Војске Србије;
- место на коме се уручује гласачки
листић за изборе за одборнике Скупштине
општине Лучани;
- место на коме се налази извод из
бирачког списка за изборе за одборнике
Скупштине општине Лучани;
- место на коме члан бирачког одбора
рукује спрејом за обележавање прста бирача;
- параван за гласање, који мора бити тако
постављен да обезбеди тајност гласања;
- гласачка кутија за изборе за одборнике
Скупштине општине Лучани.
Члан 7.
Бирачки одбор проверава да ли су на
бирачком месту и на 50 метара од бирачког места
истакнути симболи подносилаца изборних листа
(политичких странака, страначких коалиција,
група грађана) и други пропагандни материјал.
Ако је на бирачком месту и на 50 метара
од бирачког места истакнут пропагандни
материјал, бирачки одбор га сам уклања или о
потреби да се он уклони обавештава надлежну
комуналну службу.
в) Договор о подели рада
Члан 8.
Чланови бирачког одбора договарају се о
подели рада, при чему је најважније да се утврди
који ће чланови, односно заменици чланова, бити
задужени за спровођење следећих радњи:
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- руковање УВ лампом;
- утврђивање идентитета бирача;
- руковање изводом из бирачког списка за
изборе за одборнике Скупштине општине Лучани
и посебним изводом из бирачког списка, ако на
бирачком месту гласају бирачи на одслужењу
војног рока, на војној вежби или на школовању у
јединицама или установама Војске Србије;
- чување и уручивање гласачких листића;
- руковање спрејом за обележавање прста
бирача;
- поучавање бирача о томе како се гласа;
- старање о томе да бирач убацује
гласачки листић у гласачку кутију.
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на другом бирачком месту, који нема важећу
јавну исправу за утврђивање идентитета, или који
није уписан у извод из бирачког списка.
Д – ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
Члан 12.
Када бирач дође на бирачко место,
бирачки одбор је дужан да предузме следеће
радње: провера да ли је бирач гласао на другом
бирачком месту, утврђивање идентитета бирача,
провера да ли је бирач уписан у извод из бирачког
списка, уручивање гласачког листића, обележавање бирача спрејом и поучавање бирача о
начину гласања.

Г – ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 9.
Пошто обави припреме за спровођење
гласања, бирачки одбор утврђује да гласање може
да почне, и то констатује у записнику о раду
бирачког одбора.
Бирачко место се отвара 28. децембра
2014. године у 07,oo часова.
Провера исправности гласачке кутије
Члан 10.
Провера исправности гласачке кутије
врши се у присуству првог бирача који дође на
бирачко место, а резултат провере уписује се у
контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије.
Поступак провере се обавља следећим
редоследом:
- када на бирачко место приступи први
бирач који није члан бирачког одбора (ни у
сталном нити у проширеном саставу), бирачки
одбор ће извршити проверу УВ лампом, утврдиће
његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у
извод из бирачког списка;
- у присуству тог бирача бирачки одбор
проверава да ли је гласачка кутија исправна и
празна;
- попуњава се контролни лист који
потписују сви чланови бирачког одбора и бирач
који је први дошао на бирачко место;
- у присуству првог бирача, контролни
лист се убацује у гласачку кутију, која се након
тога затвара и печати јемствеником и печатним
воском;
- све извршене радње констатују се у
записник о раду бирачког одбора.
Члан 11.
Провера исправности гласачке кутије не
може се вршити у присуству бирача за кога је,
након провере УВ лампом, утврђено да је гласао

а) Провера да ли је бирач гласао на другом
бирачком месту
Члан 13.
Када уђе на бирачко место, бирач прилази
члану бирачког одбора са УВ лампом, који
проверава да ли је кажипрст десне руке бирача
већ обележен невидљивим мастилом.
За случај да бирач нема кажипрст десне
руке, проверава се да ли су невидљивим мастилом
обележени остали прсти десне руке, а ако бирач
нема десну руку, проверава се да ли су
невидљивим мастилом обележени прсти леве
руке.
Ако се након провере УВ лампом утврди
да је бирач гласао на другом бирачком месту, он
не може да гласа и дужан је да без одлагања
напусти бирачко место.
б) Утврђивање идентитета бирача
Члан 14.
Пошто се утврди да бирач није гласао, он
прилази следећем члану бирачког одбора,
саопштава му своје име и презиме, предаје му
обавештење о гласању и доказује свој идентитет.
Бирач који је уписан у извод из бирачког
списка може да гласа и без обавештења о дану и
времену одржавања избора.
Бирач не може да гласа ако не поднесе
доказ о свом идентитету.
Свој идентитет бирач доказује важећом
личном картом.
Важећа лична карта је:
- лична карта на старом обрасцу издата
пре 27. јануара 2007. године, којој није истекао
рок важења наведен у личној карти;
- лична карта на старом обрасцу издата
након 27. јануара 2007. године, у којој је као рок
важења уписан датум „27. јули 2011. године“;
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- лична карта издата на новом обрасцу, са
контактним микроконтролером - чипом, којој није
истекао рок важења наведен у личној карти;
- лична карта издата на новом обрасцу, без
контактног микроконтролера - чипа, којој није
истекао рок важења наведен у личној карти.
Осим личном картом, свој идентитет
бирач може да докаже и важећом путном
исправом (пасошем), као и важећом возачком
дозволом која садржи јединствени матични број
грађана.
Бирач који је уписан у посебан извод из
бирачког списка за гласање бирача који се налазе
на одслужењу војног рока, на војној вежби или на
школовању у јединицама или установама Војске
Србије, свој идентитет може да докаже и војном
књижицом која садржи слику бирача и његов
јединствени матични број грађана.
Бирач који гласа на бирачком месту
унутар завода за извршење заводских санкција,
свој идентитет може да докаже и одговарајућом
исправом коју му издаје Управа за извршење
кривичних санкција.
в) Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из
бирачког списка и уручивање гласачког листића
Члан 15.
Када се утврди његов идентитет, бирач
прилази члану бирачког одбора који је задужен за
руковање изводом из бирачког списка за изборе за
одборнике Скупштине општине Лучани, који
проналази бирача и заокружује редни број испред
имена бирача, а након тога се бирач потписује на
одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Пошто се бирач потпише, члан бирачког
одбора му предаје гласачки листић за изборе за
одборнике Скупштине општине Лучани.
Члан 16.
Бирачки одбор не сме вршити никаква
дописивања или друге промене у изводима из
бирачког списка.
Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице
које није уписано у извод из бирачког списка.
Члан 17.
На изборима за одборнике Скупштине
општине Лучани, бирач може да гласа само
једанпут.
Ниједно лице не може за изборе добити
више од једног гласачког листића нити је
допуштено да једно лице гласа уместо другог
лица.
г) Употреба спреја
Члан 18.
Тек када му се уруче гласачки листићи за
изборе за одборнике Скупштине општине Лучани,
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бирач прилази члану бирачког одбора који му
специјалним спрејом обележава кажипрст десне
руке испод корена нокта као знак да је гласао.
Бирачу који нема кажипрст десне руке
биће обележен следећи доступан прст удесно и
коначно палац те руке, испод корена нокта.
Бирачу који нема десну шаку, биће
обележен кажипрст леве руке, односно следећи
доступан прст улево и коначно палац те руке,
испод корена нокта.
Ако није могуће да се тако обележе прсти
бирача, обележавање се не обавља.
д) Попуњавање гласачког листића
Члан 19.
Бирач попуњава гласачки листић иза
паравана за гласање, пошто га члан бирачког
одбора поучи о начину гласања.
Члан бирачког одбора ће посебно
упозорити бирача:
- да може да гласа само за једну изборну
листу, заокруживањем редног броја испред назива
изборне листе;
- да је гласање тајно и да се обавља иза
паравана за гласање;
- да је гласање слободно и да нико нема
право да спречава или приморава бирача да гласа,
да га позива на одговорност због тога што јесте
или није гласао или да тражи од бирача да се
изјасни зашто је и за кога је гласао.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм
пресавија гласачки листић тако да се не види како
је гласао и ставља гласачки листић у гласачку
кутју, а затим напушта бирачко место.
Бирачки одбор ће задужити члана или
заменика члана да се стара о томе да бирач
убацује гласачки листић у ласачку кутију.
Члан 20.
Бирачки одбор је дужан да се стара о

обезбеђивању тајности гласања.
Бирачки одбор је дужан да организује
гласање тако да нико не може видети како бирач
попуњава гласачки листић.
У просторији у којој се гласа може бити
присутно само онолико бирача колико има места
на којима је обезбеђена тајност гласања.
Ђ – ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА
ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА
а) Лице које није у стању да попуни
гласачки листић
Члан 21.
Бирач који не може сам да попуни
гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено
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лице) има право да на бирачко место поведе
помагача који ће уместо њега попунити гласачки
листић, онако како му бирач одреди.
Овакав начин гласања констатује се
записником о раду бирачког одбора.
Бирачки одбор уноси у записник о раду
бирачког одбора податак о томе колико је бирача
гласало на тај начин.
б) Лице које није у стању да дође на бирачко
место
Члан 22.
Бирач који није у стању да гласа на
бирачком месту обавештава бирачки одбор
најкасније до 11,oo часова на дан гласања, да
жели да гласа.
Пошто утврди да је такво лице уписано у
извод из бирачког списка, председник бирачког
одбора задужује три члана бирачког одбора у
проширеном саставу, који су представници
подносилаца три различите изборне листе,
(повереници бирачког одбора) да спроведу

гласање ван бирачког места.
Повереници бирачког одбора одлазе код
бирача, утврђују његов идентитет и врше проверу
УВ лампом.
Потом повереници бирачког одбора
предају службени коверат у којем се налазе:
гласачки листић, збирна изборна листа, потврда о
изборном праву за гласање ван бирачког места
(образац ЛИЛ 2014 -15) и посебан коверат у који
ће бити стављен попуњен гласачки листић.
Након тога, повереници бирачког одбора
специјалним спрејом обележавају прст бирача, на
начин утврђен чланом 19. ових Правила.
Пошто упознају бирача с начином
гласања, повереници бирачког одбора напуштају
просторију у којој бирач гласа.
Пошто гласа, бирач потписује потврду о
свом изборном праву.
Потом ставља попуњен и пресавијен
гласачки листић у посебан коверат који
повереници бирачког одбора пред њим печате
жигом на печатном воску.
Тако запечаћен посебан коверат, бирач
ставља заједно с потписаном потврдом о свом
изборном праву у службени коверат који, после
тога, повереници пред њим печате жигом на
печатном воску.
Одмах по повратку на бирачко место,
повереници бирачког одбора предају службени
коверат бирачком одбору, који отвара службени
коверат у коме се налази потписана потврда о
изборном праву и заокружује редни број под
којим је бирач уписан у извод из бирачког списка.
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Затим бирачки одбор отвара запечаћени
ковера и из њих вади пресавијен гласачки листић
и убацује их у гласачку кутију.
Ако недостаје потписана потврда о
изборном праву, сматра се да бирач није гласао,
што се уноси у записник о раду бирачког одбора.
Бирачки одбор уноси у записник о раду
бирачког одбора податак о томе колико је бирача
гласало ван бирачког места, а уз остали изборни
материјал у посебној коверти прилаже и све
потписане потврде о изборном праву.
Ако бирач који гласа ван бирачког места
није у стању да попуни гласачки листић (слепо,
инвалидно или неписмено лице), он може да гласа
уз помоћ помагача којег сам одреди, на исти
начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна
или неписмена лица која гласају на бирачком
месту.

Гласање бирача ван бирачког места
може се обавити само на подручју бирачког
места.
Е – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ
МЕСТУ
Члан 23.
Забрањено је задржавање на бирачком
месту свих лица која немају права и дужности у
вези са спровођењем избора.
На бирачком месту забрањено је
коришћење мобилних телефона и других
средстава веза и комуникација, као и фотоапарата и камера.
На бирачком месту је забрањено да се, ван
службене евиденције у изводу из бирачког списка,
праве спискови бирача који су изашли на гласање
(уписивањем имена или редног броја из извода из
бирачког списка бирача који су изашли, или нису
изашли на гласање).
Изузетно, дозвољено је да члан бирачког
одбора који је задужен да рукује изводом из
бирачког списка, уписивањем цртица на посебном
листу хартије, води евиденцију о излазности
бирача и да податке о излазности саопштава свим
члановима бирачког одбора или Изборној
комисији.
Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана
сматра се нарушавањем реда на бирачком месту.
Члан 24.
Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на бирачком месту
само ради припреме извештаја о току гласања на
бирачком месту.
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Све време од отварања до затварања
бирачког места, бирачки одбор на захтев Изборне
комисије о току гласања обавештава Изборну
комисију.
Члан 25.
Бирачки одбор је дужан да одржава ред на
бирачком месту.
Ако се на бирачком месту наруши ред,
бирачки одбор може да прекине гласање док се
ред не успостави. Разлози за прекид гласања и
трајање прекида гласања уносе се у записник о
раду бирачког одбора.
Ако је прекид гласања трајао дуже од
једног часа, гласање се продужава за онолико
времена колико је прекид трајао.
Члан 26.
Бирачки одбор је дужан да посматрачима
којима је Изборна комисија одобрила праћење
избора и издала акредитације, омогући несметано
праћење сваке изборне радње и да у записницима
о свом раду, на одговарајућем месту, констатује
њихово присуство.
Бирачки одбор може да удаљи посматрача
са бирачког места ако нарушава ред на бирачком
месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако
на било који начин покуша да учествује у раду
бирачког одбора, што констатује у свом
записнику о раду бирачког одбора, уз навођење
разлога за удаљавање.
Ж – ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 27.
Бирачко место се затвара у 20,00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком
месту приликом затварања бирачког места,

омогућава се да гласају.
Као бирач који се затекао на бирачком
месту сматра се бирач који се у 20,оо часова
налази на бирачком месту или непосредно испред.
Бираче који се затекну на бирачком месту
бирачки одбор обавештава да могу да гласају.
Председник бирачког одбора дужан је да
одреди члана или заменика члана бирачког
одбора који ће да утврди број бирача који су се
затекли на бирачком месту, утврди редослед по
коме они гласају, стане иза последњег затеченог
бирача како би означио крај реда и сачека да
гласају сви бирачи који су се затекли на бирачком
месту.
З – УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
а) Редослед утврђивања резултата избора
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Члан 28.
После затварања бирачког места бирачки
одбор утврђује резултате гласања на бирачком
месту.
Утврђивању резултата гласања морају да
присуствују сви чланови бирачког одбора или
њихови заменици.
б) Поступак утврђивања резултата гласања
Члан 29.
Поступак утврђивања резултата гласања
на изборима за одборнике Скупштине општине

Лучани спроводи се на следећи начин:
1.
пребројавају
се
неупотребљени
гласачки листићи и стављају се у посебан коверат
који се печати (рубрика 14. Записника о раду
бирачког одбора);
2. пребројавају се бирачи уписани у извод
из бирачког списка и тако утврђује укупан број
уписаних бирача (рубрика 15. Записника о раду
бирачког одбора). У укупан број уписаних бирача
улазе и бирачи који су уписани у посебан извод из
бирачког списка за гласање бирача који се налазе
на одслужењу војног рока, на војној вежби или на
школовању у јединицама или установама Војске
Србије, ако је одређено да гласају на том
бирачком месту;
3. пребројавају се бирачи који су
заокружени у изводу из бирачког списка и тако се
утврђује број бирача који су гласали (рубрика 16.
Записника о раду бирачког одбора);
4. отвара се гласачка кутија и проверава се
да ли се у њој налази контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије и резултат провере
се уписује у Записник о раду бирачког одбора
(рубрика 10). Контролни лист се ставља у посебан
коверат који се печати;
5. пребројавају се сви гласачки листићи
који су се налазили у гласачкој кутији и тај број се
уписује у рубрику 17. Записника о раду бирачког
одбора;
6. гласачки листићи се разврставају на
важеће и неважеће;
7. пребројавају се неважећи гласачки
листићи, стављају се у посебан коверат који се
печати, а број неважећи гласачких листића се
уписује у рубрику 17.1. Записника о раду
бирачког одбора;
8. пребројавају се важећи гласачки
листићи, а тај број се уписује у рубрику 17.2.
Записника о раду бирачког одбора;
9. важећи гласачки листићи разврставају
се по изборним листама, утврђује се број гласова
који је дат свакој изборној листи, који се уписује у
рубрику 18. Записника о раду бирачког одбора;
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10. сви важећи гласачки листићи стављају
се у посебан коверат који се печати.
в) Разликовање важећег и неважећег гласачког
листића
Члан 30.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић који
је попуњен тако да се не може утврдити за коју је
изборну листу бирач гласао, на пример:
- листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једног редног броја испред
назива изборних листа;
- листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једне изборне листе;
- листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једног предлагача изборне
листе;
- листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једног носиоца изборне листе.
Важећи гласачки листић јесте онај на коме
је заокружен један редни број испред назива
изборне листе, као и гласачки листић који је
попуњен на начин из којег се са сигурношћу може
закључити за кога је бирач гласао, на пример:
- ако је на гласачком листићу бирач
заокружио или подвукао назив или део назива
једне изборне листе;
- ако је на гласачком листићу бирач
заокружио или подвукао назив предлагача једне
изборне листе;
- ако је на гласачком листићу бирач
заокружио или подвукао име једног носиоца
изборне листе;
- ако је на гласачком листићу бирач
истовремено заокружио или подвукао назив,
предлагача и име носиоца једне изборне листе.
Ако је листић попуњен на начин из кога се
може поздано утврдити за коју изборну листу је
бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе:
- што су на листићу исписани или
нацртани коментари, пароле и друге поруке;
- што су друге изборне листе прецртане.
в) Попуњавање записника о раду бирачког одбора
Члан 31.
Чим утврди резултате гласања, бирачки
одбор читко попуњава записник о раду бирачког
одбора у који, поред осталог, уписује: датум и
место гласања; број и назив бирачког места;
имена и презимена чланова бирачког одбора; број
примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; укупан број
уписаних бирача (у који улазе и бирачи који су
уписани у посебан извод из бирачког списка за
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гласање бирача на одслужењу војног рока, на
војној вежби или на школовању у јединицама или
установама Војске Србије, ако је одређено да
гласају на том бирачком месту); број бирача који
су гласали; број бирача који су гласали ван
бирачког места; број бирача који су гласали уз
помоћ другог лица; број неважећих гласачких
листића; број важећих гласачких листића; број
гласова датих за сваку изборну листу.
У записник о раду бирачког одбора уносе
се и примедбе и мишљења чланова и заменика
чланова бирачког одбора у сталном и
проширеном саставу.
Ако записник о раду бирачког одбора не
потпишу сви чланови бирачког одбора, то се
констатује у записнику о раду бирачког одбора и
уз то се евентуално наводе и разлози због којих
записник није потписан.

Члан 32.
Записник о раду бирачког одбора израђује
се на прописаним обрасцима који се штампају у
шест примерака.
Први примерак записника о раду бирачког
одбора доставља се Изборној комисији.
Други примерак записника истиче се на
бирачком месту на јавни увид.
Преостала четири примерка записника се
уручују представницима подносилаца изборних
листа који су освојили највећи број гласова на
бирачком месту.
Бирачки одбор унутар завода за извршење
заводских санкција први примерак записника о
раду бирачког одбора доставља Изборној
комисији.
И – ЛОГИЧКО - РАЧУНСКА КОНТРОЛА
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА
Члан 33.
Логичко-рачунска контрола Записника о
раду бирачког одбора обухвата: рачунско слагање
података о бирачима, рачунско слагање података
о бирачима и гласачким листићима и рачунско
слагање података о гласачким листићима и
гласовима.
а) Рачунско слагање података о бирачима
Члан 34.
Укупан број бирача који су гласали
(рубрика 16. Записника) једнак је броју бирача
који су заокружени у изводу из бирачког списка и
посебном изводу из бирачког списка.
Укупан број бирача који су гласали може
бити једнак или мањи од броја бирача уписаних у
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изводу из бирачког списка и у посебном изводу из
бирачког списка (рубрика 15. Записника).
б) Рачунско слагање података о бирачима и
гласачким листићима
Члан 35.
Укупан број гласачких листића који се
налазе у гласачкој кутији (рубрика 17. Записника)
једнак је или мањи од броја бирача који су
гласали (рубрика 16. Записника).
Број примљених гласачких листића
(рубрика 13. Записника) једнак је збиру: броја
неупотребљених гласачких листића (рубрика 14.
Записника) и броја бирача који су гласали
(рубрика 16. Записника).
в) Рачунско слагање података о гласачким
листићима и гласовима
Члан 36.
Број гласачких листића који се налазе у
гласачкој кутији (рубрика 17. Записника) једнак је
збиру: броја неважећих гласачких листића
(рубрика 17.1. Записника) и броја важећих

гласачких листића (рубрика 17.2. Записника).
Број важећих гласачких листића (рубрика
17.2. Записника) једнак је збиру броја гласова које
су добиле све изборне листе (табела у рубрици 18.
Записника).
Члан 37.
О извршеној логичко - рачунској контроли
за свако бирачко место, саставља се посебан
извештај.
Извештај из става 1. овог члана посебно
садржи све промене у Записнику о раду бирачког
одбора извршене након логичко - рачунске
контроле од стране председника или члана,
односно њихових заменика бирачког одбора, или
члана, односно заменика члана Изборне комисије.
Ј – ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 38.
Пошто утврди резултате гласања на
бирачком месту, бирачки одбор без одлагања
предаје у згради општине у Лучанима Изборној
комисији:
- први примерак Записника о раду
бирачког одбора;
- извод из бирачког списка и посебан
извод из бирачког списка, ако су на бирачком
месту гласали и бирачи који се налазе на
одслужењу војног рока, на војној вежби или на

Број 15/2014

школовању у јединицама или установама Војске
Србије;
- запечаћени коверат у којем је контролни
лист за проверу исправности гласачке кутије;
- запечаћени коверат у који су стављени
неупотребљени гласачки листићи;
- запечаћени коверат у који су стављени
неважећи гласачки листићи;
- запечаћени коверат у који су стављени
важећи гласачки листићи;
- запечаћени коверат у који су стављене
потписане потврде о изборном праву за гласање
ван бирачког места.
Извод из бирачког списка, посебан извод
из бирачког списка, ако су на бирачком месту
гласали и бирачи који се налазе на одслужењу
војног рока, на војној вежби или на школовању у
јединицама или установама Војске Србије, први
примерак Записника о раду бирачког одбора и
запечаћени коверат са потписаним потврдама о
изборном праву за гласање ван бирачког места,
бирачки одбор предаје одвојено од осталог
изборног материјала, који се пакује у врећу за
одлагање изборног материјала и тако предаје
Изборној комисији.
Преостали материјал (гласачку кутију,
параване за гласање, УВ лампе, прибор за писање
и друго бирачки одбор предаје општинској
управи.
О примопредаји изборног материјала
сачињава се записник на прописаном обрасцу.
После гласања у заводу за извршење
заводских санкција, бирачки одбор, без одлагања,
одговарајући изборни материјал из става 1. овог
члана предаје Изборној комисији у згради

општине Лучани.
Члан 39.
Приликом предаје изборног материјала,
председник бирачког одбора је дужан да
општинској управи достави и евиденцију о
присутности чланова и заменика чланова
бирачког одбора на бирачком месту.
К - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Ова правила ступају на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“.
Општинска изборна комисија
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 06-77-4/2014-I
Председник
Јован Ковачевић, с.р.
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изборима расписаним за 28. 12. 2014. године
улази испред Српске напредне странке:

5.
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
34/10 и 54/11),
Изборна комисија општине Лучани на
седници одржаној 21. 11. 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНOГ САСТАВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

- Ивана Ковачевић
економиста из Лучана.

Илић, струковни

Ово решење доставити именованој,
предлагачу кандидата и објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Општинска изборна комисија
У Лучанима, 21.11.2014. г. бр. 06-77-5/2014-I

У проширени састав Изборне комисије
општине Лучани за избор одборника у
Скупштину општине Лучани на локалним

Председник
Јован Ковачевић, с.р.
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