
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 2.                                       07.  април  2017.  године                                                                   Година 34.    

 

1. 

На основу члана 26. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ 15/16) и тачке 4. 

Одлуке о расписивању избора за савете месних 

заједница на територији општине Лучани број 13-
33/2017-I од 05.04.2017. године,  

 Комисија за избор савета месних 

заједница на територији општине Лучани, на 
седници одржаној 07.04.2017. године, донела је  

 

У П У Т С Т В О 

за спровођење  поступка  избора 

чланова савета месних заједница на 

територији општине Лучани 

  расписаних  за 30.04.2017. године  

 

I - САСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ 

БИРАЧКОГ СПИСКА  
 

 Изводи из бирачког списка 

Члан 1. 

Изводе из бирачког списка по бирачким 
местима сачињава Општинска управа општине 

Лучани.  

Изводи из бирачког списка за свако 
бирачко место садрже чињенице о бирачу које 

садржи бирачки списак и место за својеручни 

потпис бирача. 
Оверени извод из бирачког списка 

доставља се Бирачким одборима месних заједница 

(у даљем тексту: Бирачки одбор) у року од 48 

часова од часа доношења решења о његовом 
закључењу. 

 

Члан 2. 
После доношења Решења о закључењу 

бирачког списка Комисија за избор савета месних 

заједница на територији општине Лучани 
објављује укупан број бирача на сваком бирачком 

месту.   

 

Члан 3. 
Бирачки списак закључује Општинска 

управа општине Лучани.  

 

 

II - БИРАЧКА МЕСТА  

 

Ко одређује бирачка места 
 

 

Члан 4. 
Комисија за спровођење избора за савете 

месних заједница најкасније до 19. 04. 2017. 

године у 15,оо часа решењем одређује и оглашава 

број и адресу свих бирачких места на којима ће 
гласати бирачи. 

 

Одређивање бирачких места 
Члан 5. 

За свако бирачко место одређује се: број 

бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје са којег гласају бирачи 

на том бирачком месту. 

Бирачка места у току трајања избора од 

07,00 до 20,00 часова морају бити непрестано 
отворена. 

 

Уређивање бирачких места 
Члан 6. 

Савет месне заједнице је дужан да 

благовремено обезбеди да простор који је одређен 

као бирачко место буде припремљен и отворен за 
гласање. 

На бирачком месту видно се истичу број и 

назив бирачког места, државна застава Републике 
Србије, збирна изборна листа за избор савета 

месне заједнице 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). 

 
III - ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 

Органи за спровођење избора 

 

Члан 7. 

Органи за спровођење избора су Комисија 
за избор савета месних заједница на територији 

општине Лучани (у даљем тексту: Комисија) и 

бирачки одбори. 
Број чланова бирачких одбора одређен је 

чланом 27. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Лучани (,,Службени гласник 

општине Лучани“, број 15/16) (у даљем тексту: 
Одлука).  
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Чланови бирачких одбора и њихови 

заменици могу бити само грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на подручју месне 

заједнице у којој се спроводе избори (члан 27. 

став 3. Одлуке).  
Члановима и заменицима чланова 

Комисије и бирачких одбора престаје функција у 

овим органима кад прихвате кандидатуру за члана 
савета месне заједнице.  

 

Комисија 

 
Члан 8. 

            Комисија обавља послове утврђене 

Одлуком о месним заједницама на територији 
општине Лучани и  Одлуком о расписивању 

избора за савете месних заједница на територији 

општине Лучани и то: 
            1. стара се о законитости спровођења 

избора; 

            2. одређује бирачка места; 

 3. одређује ближа правила о раду 
бирачких одбора и даје упутства бирачким 

одборима у погледу спровођења поступка избора 

чланова савета месних заједница;  
 4. прописује обрасце и организује 

техничке припреме за спровођење избора чланова 

савета месних заједница; 

            5.утврђује да ли су предлози кандидата 
сачињени у складу са Одлуком; 

 6. утврђује и проглашава збирну изборну 

листу кандидата; 
 7. утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за бирачка места 

и записнички их предаје бирачким одборима; 
 8. благовремено доставља сваком 

бирачком одбору гласачки материјал; 

 9. утврђује и објављује резултате избора; 

 10. подноси извештај Скупштини општине 
Лучани о спроведеним изборима; 

 11. именује бирачке одборе; 

            12. обавља и друге послове одређене 
Одлуком. 

             
Састав бирачког одбора 

 

Члан 9. 

Бирачки одбор обавља следеће послове: 

 
 1. непосредно спроводи гласање на 

бирачком месту; 

 2. обезбеђује правилност и тајност 
гласања; 

 3. утврђује резултате гласања на 

бирачком месту; 

 4. стара се о одржавању реда на бирачком 
месту за време гласања; 

 5. обавља друге послове које му повери 

Комисија. 
Комисија Решењем именује састав 

бирачких одбора најкасније до 19.04.2017. године 

у 15.00 часа. 
Решење о именовању бирачких одбора 

доставља се свим подносиоцима потврђених 

изборних листа, у року од 48 часова од дана 

доношења решења. 
 

Законска ограничења 
 

Члан 10. 

             Ниједна политичка странка или страначка 
коалиција не може имати више од половине 

чланова у 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 11. 
У бирачки одбор именују се лица која 

имају изборно право и пребивалиште на 

територији месне заједнице у којој се избори 
спроводе. 

Изборно право проверава Општинска 

управа по службеној дужности, а ако лице које је 

предложено у састав бирачког одбора нема 
изборно право, Општинска управа о томе одмах 

обавештава Комисију, а Комисија подносиоца 

изборне листе. 
 

Замена чланова бирачког одбора 
 

Члан 12. 

На предлог подносиоца изборне листе 

Комисија именује новог члана или заменика члана 

бирачког одбора, ако је именовани члан или 
заменик члана бирачког одбора спречен или 

одсутан, најкасније до 26.04.2017. године у 15,оо 

часова. 
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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 13. 

             Комисија доноси посебна Правила о раду 

бирачких одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања за избор савета 

месних зајдница на територији општине Лучани, 

са 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 КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТ А МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

Члан 14. 

Предлагање кандидата за чланове савета 

месних заједница врши се на начин, у року и уз 
документацију прописану члановима 29-31. 

Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Лучани.   
 

Обрасци за подношење предлога 

кандидата – изборне листе 
 

Члан 15. 

Образац за потпис бирача који подржавају 

изборну листу  Комисија ставља на располагање 
учесницима у изборима до 08.04.2017. године 

(члан 30. став 5. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Лучани). 
Остале обрасце који су потребни за 

подношење изборне листе кандидата за чланове 

савета месних заједница Комисија прописује, 
штампа и ставља на располагање предлагачима 

кандидата за чланове савета до 10.04.2017. године 

у 10,оо часа. 

 
V –  ПОТВРЂИВАЊЕ ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ И 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБИРНЕ 
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

 

Члан 16. 

Изборна листа подноси се Изборној 
комисији на проглашење најкасније до 19.04.2017. 

године у 15,оо часа. 

Комисија доноси решење о потврђивању 
изборне листе ако испуњава све услове 

предвиђене Одлуком и овим Упутством. 

Изборну листу која је поднета 
неблаговремено Комисија ће решењем одбацити. 

Ако изборна листа садржи недостатке и 

подносилац листе их, по закључку Комисије, не 

отклони у року од 24 часова, 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 17. 

            Збирну изборну листу утврђује 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  
Комисија објављује збирну изборну листу 

у ,,Службеном гласнику општине Лучани“ 

најкасније до 22.04.2017. године до 24,00 часа  

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 - ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  
БИРАЧКИМ ОДБОРИМА  ПРЕ ГЛАСАЊА  

 

Изборни материјал који се обезбеђује за 
сваки бирачки одбор 
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Члан 18. 

Изборни материјал за спровођење избора 
за савете месних заједница на територији 

општине Лучани утврђује и припрема Комисија. 

Комисија за сваки бирачки одбор 
обезбеђује изборни материјал утврђен Одлуком, 

односно овим упутством, и то: 

1. Збирну изборну листу кандидата, 
2. Решење о одређивању бирачког места 

(извод), 

3. Решење о именовању бирачког одбора, 

4. Извод из бирачког списка за гласање на 
бирачком месту, 

5. Контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије (ИМЗ 2017 - 10), 
6. Потребан број гласачких листића (ИМЗ 

2017 - 12), који одговара броју бирача који су 

уписани на бирачком месту штампаних 
ћириличним писмом на српском језику, 

7. Потребан број образаца потврде о 

бирачком праву за гласање ван бирачког места ( 

ИМЗ 2017 -13), 
8. Образац записника о раду бирачког 

одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор савета месне заједнице 
(у даљем тексту: записник о раду бирачког 

одбора), у четири примерка (ИМЗ 2017 -15), 

9. Обрасце одговарајућих записника о 

примопредаји изборног материјала пре гласања 
(ИМЗ 2017 -14) и после гласања ( ИМЗ 2017 -16), 

          10.  Правила о раду бирачких одбора, 

          11.  Државну заставу Републике Србије.                                
              

 

Материјал за спровођење избора 
 

Члан 19. 

Општинска управа благовремено обезбе-

ђује за сваки бирачки одбор: 
- стандардну 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 20. 

Комисија изборни материјал, заједно са 
материјалом који је обезбедила Општинска 

управа предаје бирачким одборима у седишту 

Општинске управе, дана 28.04.2017. године у 

времену од 10,00 до 12,00 часова. 
О примопредаји изборног материјала пре 

гласања бирачким одборима сачињавају се 

записници на прописаним обрасцима. 
 

VII –  ГЛАСАЊЕ  

 
Члан 21. 

              Гласање на изборима се обавља на начин 

утврђен Законом о избору народних посланика, 

Законом о локалним изборима, Одлуком о месним 
заједницама на територији општине Лучани и 

Одлуком о расписивању избора за савете месних 

заједница на територији општине Лучани и 
правилима о раду бирачких одбора. 

 

 

VIII - ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА КОМИСИЈИ  

ПОСЛЕ ГЛАСАЊА  

 
Члан 22. 

Пошто утврди резултате гласања бирачки 

одбор без одлагања, а најкасније у року од 4 сата 
од затварања бирачких места предаје Комисији у 

згради општине Лучани, сав прописани изборни 

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 

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 

Комисији после гласања сачињавају се записници 

на прописаним обрасцима. 
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IX - ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА  

 
Уводна одредба 

 

Члан 23. 
Поновни избори спроводе се ако Комисија 

поништи изборе због неправилности у 

спровођењу избора, у случајевима утврђеним 
законом.  

Ако се избори пониште на поједином 

бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
Одлука о понављању гласања 

 

Члан 24. 
Поновне изборе расписује 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 

Комисија одлуком, која се објављује у 

„Службеном гласнику општине Лучани“. 
 

Органи и тела 

 

Члан 25. 
Органи и тела који спроводе поновљено 

гласање су: 

1.  Комисија; 
2. Бирачки одбори, у новом саставу, на 

бирачким местима на којима се понавља гласање. 

 
Примопредаја изборног материјала 

 

Члан 26. 

Примопредаја изборног материјала за 
поновљено гласање обавља се на местима и на 

начин који је био одређен за примопредају 

изборног материјала за прво гласање. 
 

 

Х - СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ 
МАТЕРИЈАЛ  

 

Штампање гласачких листића 

 
Члан 27. 

Гласачки листићи за избор чланова савета 

месних заједница Скупштине општине Лучани 

штампају се на једном месту, које одреди 

Комисија. 

            Садржај, облик и изглед гласачких листића 
утврђује Комисија.  

            Комисија утврђује број гласачких листића, 

који је једнак броју бирача уписаних у бирачки 
списак на територији сваке месне заједнице.  

Штампање гласачких листића надзире 

Комисија. 
Гласачки листићи се оверавају изворним 

печатом Скупштине општине Лучани. 

             
ХI - СТАТИСТИЧКА ОБРАДА 

ПОДАТ АКА  

 

Члан 28. 
Статистичку обраду података при 

спровођењу избора врши Општинска управа, на 

основу записника о раду бирачких одбора које јој 
доставља Комисија. 

Начелник Општинске управе одређује 

лице које ће, по завршетку гласања, приликом 

примопредаје изборног материјала од бирачких 
одбора Комисији, вршити логичко - рачунску 

контролу података у записницима о раду 

бирачких одбора и припремати податке о привре-
меним резултатима избора. 

 

 

ХII –  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА И ДОДЕЛА МАНДАТА  

 

Члан 29. 
Резултати гласања бирача на изборима 

утврђују се у записницима о раду бирачких 

одбора. 
Комисија у року од 24 часа од затварања 

бирачких места на обрасцу записника о 

утврђивању резултата избора, утврђује резултате 

избора у свакој месној заједници и објављује их. 
 

ХIII –  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ 

ПРАВА  
 

Члан 30. 

Сваки учесник у изборном поступку 
(бирач, кандидат за члана савета и предлагач 

кандидата има право на заштиту изборног права у 

вези са донетим актом или учињеном радњом у 

изборном поступку, на начин утврђен Законом о 
локалним изборима. 

По усменој или писаној примедби 

учесника    у   изборном    поступку    о      уоченој 
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неправилности поступа надлежни изборни орган 

(Комисија или бирачки одбор). 
Писани приговор упућен 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 Комисије изјављује 
се надлежном Управном суду и доставља преко 

Комисије у року од 24 часа од достављања 

решења (члан 54.став 1.Закона о локалним 
изборима).    

 

ХIV –  ИЗВЕШТАЈ О 
СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

 

Члан 31. 

             По утврђивању коначних резултата и 
издавања уверења о избору за савете месних 

заједница, Комисија усваја и доставља извештај о 

спроведеним изборима Скупштини општине 
Лучани. 

 

ХV - СРЕДСТВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
 

Члан 32. 

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 (Комисије и 
бирачких одбора), 

- накнаде за рад запослених у општинској 

управи и других лица који су ангажовани да би за 
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 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. 

 

Налогодавац за располагање средствима је 

Председник Скупштине општине Лучани. 
 

 

ХVI - ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ   ИЗБОРНИХ РАДЊИ  

 

Члан 33. 
Поједине радње при спровођењу избора за 

савете месних заједница вршиће се према 

обрасцима који су саставни део овог Упутства и 

то:  
 1. Образац  изборне листе (ИМЗ 2017 - 1);  

 2. Образац изјаве о прихватању 

кандидатуре (ИМЗ 2017 - 2); 
 3. Образац изјаве бирача да подржава 

изборну листу (ИМЗ 2017 – 3); 

 4. Образац списка бирача који подржавају 
изборну листу (ИМЗ 2017 - 4); 

 5. Образац сагласности носиоца изборне 

листе кандидата (ИМЗ 2017 - 5); 

 6. Образац овлашћења лица која подносе 
изборну листу (ИМЗ 2017 - 6); 

 7. Образац решења о проглашењу изборне 

листе (ИМЗ 2017 - 7); 
 8. Образац решења о одбацивању изборне 

листе (ИМЗ 2017 - 8); 

 9. Образац решења о одбијању 

проглашења изборне листе (ИМЗ 2017 - 9);  
 10. Образац контролног листа за проверу 

гласачке кутије (ИМЗ 2017 - 10); 

 11. Образац решења о утврђивању збирне 
изборне листе (ИМЗ 2017 - 11); 

 12. Образац гласачког листића  (ИМЗ 2017 

- 12); 
 13. Образац потврде о бирачком праву за 

гласање бирача ван бирачког места (ИМЗ 2017 -      

13); 
 14. Образац записника о предаји и пријему 

изборног материјала бирачким одборима за      

спровођење избора (ИМЗ 2017 - 14); 

 15. Образац записника о раду бирачког 
обора на спровођењу гласања и утврђивању      

резултата гласања на изборима (ИМЗ 2017 - 15); 

 16. Образац записника о предаји и пријему 
изборног материјала од бирачких одбора после      

спроведеног гласања на изборима (ИМЗ 2017 - 

16); 
 17. Образац евиденције присутности 

чланова бирачког одбора  (ИМЗ 2017 - 17);  

 18. Образац записника о раду комисије на 
утврђивању резултата гласања на изборима (ИМЗ 

2017 - 18); 
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 19. Образац извештаја о утврђивању 
коначних резултата гласања на изборима (ИМЗ 

2017 -19); 

 20. Образац уверења о избору за члана 

савета  (ИМЗ 2017 - 20); 
Образац изборне листе (ИМЗ 2017 - 1), 

Образац изјаве о прихватању кандидатуте (ИМЗ 

2017 - 2) и Образац за потпис бирача на изјави да 
подржавају изборну листу, из претходног става 

(ИМЗ 2017 - 3), Комисија ставља на располагање 

учесницима у изборима у року од три дана од 
дана расписивања избора, а обрасце ИМЗ 2017 – 

4, 5 и 6 најкаснијеу року од 5 дана од дана 

расписивања избора.   
 Обрасци за предлагање кандидата за 

чланове савета из става 1. овог члана дају се 

представнику кога предлагач кандидата одреди. 
            У Комисији води се евиденција издатих 

образаца. 
 

ХVII - ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  
 
 

Члан 34. 
Изводи из бирачког списка и записници о 

раду бирачких одбора и о раду 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. 

 

ХVIII -  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 35. 
 

Комисија доноси и објављује роковник за 
вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора. 

Члан 36. 
Ово Упутство објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.                                                            
 

Комисија за спровођење избора за 

савете месних заједница на територији 

општине Лучани 

 

У Лучанима, 07.04.2017. године, број  

06-11-2/2017-I 
 
 

    Председник 
         Ана Плазинић, с.р. 

 

2.  

 
На основу члана 26. Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ 15/16) и тачке 4. 
Одлуке о расписивању избора за савете месних 

заједница на територији општине Лучани број 

013-33/2017-I од 05.04.2017. године,  
 Комисија за избор савета месних 

заједница на територији општине Лучани, на 

седници одржаној 07.04.2017. године, донела је  

 
Р О К О В Н И К 

за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за савете месних заједница 

на територији општине Лучани, расписаних за 

30.04.2017.  године 

 
1. Рокови за вршење изборних радњи у 

поступку спровођења избора за савете МЗ, 

утврђени су:  

 - Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ 15/16),  

 - Одлуком о расписивању избора за 
савете месних заједница на територији општине 

Лучани број 013-33/2017-I од 05.04.2017. године,

  

 - Упутством за спровођење избора за 
савете месних заједница на територији општине 

Лучани расписаних за 30.04.2017. године број 06-

11-/17-I, 
и сходном применом 

 - 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. 

  

2. Одлука о расписивању избора за савете 
месних заједница на територији општине Лучани 

број 013-33/2017-I донета је 05.04.2017. године. 

     Одлуком су избори расписани за 
30.04.2017. године. 

     Одлуком је одређено да рокови за 

вршење изборних радњи почињу да теку даном 
доношења ове одлуке. 

 

3. Према прописима из тачке 1. овог 

роковника, рокови су следећи: 
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Р. 

бр. 
Изборна радња Рок 

1. Јединствени обрасци 

1.1. 
Прописивање садржине и облика образаца за 
подношење изборне листе  

(члан 23. Закона о локалним изборима) 

у року од 3 дана од дана расписивања избора, 

најкасније 08.04.2017. год. у 15,00 часова 

1.2. 

Прописивање садржине и облика образаца и 

изборног материјала потребних за спровођење 
избора  

(члан 34. Закона о избору народних посланика) 

у року од 5 дана од дана расписивања избора, 
најкасније 10.04.2017. год. у 15,00 часова 

1.3. 

Прописивање правила о раду бирачких одбора 
(члан 34. Закона о избору народних посланика, 

члан  9. Упутства) 
најкасније до 28.04.2017. год. 

2. Комисија за спровођење избора 

2.1. 
Комисија за спровођење избора за савете 
месних заједница именована је Одлуком о 

расписивању избора 

05.04.2017. год. 

3. Бирачки одбори 

3.1. 
Достављање предлога подносиоца листе за 

именовање чланова бирачког одбора   

(члан 36. Закона о избору народних посланика) 

најкасније  до 18.04.2017. год. у 15,00 часова  

3.2. 
Доношење решења о именовању бирачког 
одбора  

(члан 16. Закона о локалним изборима) 

10 дана пре дана избора, најкасније до 19.04.2017. 
године у 15,00 часова 

3.3. 
Достављање решења о именовању бирачког 
одбора   

(члан 16. Закона о локлалним изборима) 

у року од 48 часова од дана доношења тог решења, 

а најкасније до 22.04.2017. у 15,00 часова  

3.4. 

 

Замена члана бирачког одбора  у случају 
спречености или одсутности 

(члан 14. Упутства) 

 

најкасније до 26.04.2017. у 15,00 часова 

4. Изборна листа 

4.1. 
Достављање изборне листе Комисији 

(члан 31. Одлуке) 

најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање 

избора, до 19.04.2017. у 15,00 часова 

4.2. 

Доношење решења о проглашењу изборне 

листе 

(члан 32. Одлуке) 

одмах по пријему изборне листе и одговарајуће 

документације, а најкасније у року од 24 часа од 

пријема листе 

4.3. 
Достављање решења подносиоцу о 
проглашењу изборне листе  

(члан 32. Одлуке) 

без одлагања 

4.4. 
Доношење закључка о отклањању недостатака 
изборне листе који су сметња за проглашење  

(члан 32. Одлуке) 

у року од 24 часа од пријема изборне листе 

4.5. 

Рок подносиоцу за отклањање недостатака 

изборне листе  
(члан 32. Одлуке) 

најкасније у року од 24 часа од часа достављања 

закључка 

4.6. 

Доношење решења о одбијању проглашења 

изборне листе која садржи недостатке који 

нису откоњени у предвиђеном року 
(члан 32. Одлуке) 

У наредних 24 часа од истека рока од 24 часа датих 
закључком  
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4.7. 
Повлачење изборне листе 

 

најкасније до дана утврђивања збирне изборне 

листе, до 22.04.2017. год у 10,00 часова 

4.8. 
Утврђивање и објављивање збирне изборне 

листе у „Службеном гласнику општине 
Лучани“ 

Најкасније 7  дана пре дана одржавања избора, 

најкасније до 22.04.2017.год. у 15,00 часова 

4.9. 
Право увида у поднете изборне листе  

 

 у року од 48 часова од дана објављивања 

 збирне изборне листе, најкасније 24.04.2017. год. у 
15,00 часова 

5. Бирачка места 

5.1. 
Одређивање и оглашавање у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ броја и адресе 
бирачких места (члан 4. Упутства) 

најкасније 10 дана пре дана одржавања избора, до 

19.04.2017. године у 15,00 часова 

6. Бирачки списак  

6.1 
Ажурирање бирачког списка 
 

до закључења бирачког списка, најкасније 
22.04.2017.год. у 15,00 часова 

6.2. 
Излагање и оглашавање бирачког списка за 

подручје сваке месне заједнице на увид 
дан после закључења бирачког списка, до 

24.04.2017. год. у 15,00 часова 

6.3. 

Право увида и подношење захтева за промене 
у бирачком списку од стране подносиоца 

изборних листи (члан 21. Закона о 

јединственом бирачком списку) 

од проглашења листе, а најкасније до 

25.04.2017.год. у 15,00 часова  

6.4. 
Доношење решења о закључивању бирачког 

списка и утврђивању укупног броја бирача  

3 дана пре дана избора,  најкасније до 

26.04.2017.год у 15,00 часова 

6.5. 
Достављање решења о закључењу бирачког 

списка Комисији  
без одлагања, 26.04.2017.год у 15,00 часова 

6.6. 

Објављивање у „Службеном гласнику 

општине Лучани“ укупног броја бирача у 

свакој месној заједници, односно на сваком 

бирачком месту 

одмах по добијању решења о укупном броју бирача  

6.7. 
Достављање Комисији штампаних и оверених 

извода из бирачког списка (по бирачким 

местима) 

Без одлагања, 26.04.2017. год. у 15,00 часова  

7. Спровођење избора 

7.1. 
Припрема материјала за спровођење избора 

 

Најкасније 48 часова пре дана одржавања избора, 

најкасније 27.04.2017. год. у 15,00 часова 

7.2. 
Примопредаја изборног материјала пре 

гласања 

најкасније 24 часа пре дана одржавања избора, 

односно  28.04.2017. год. од 10-12,00 часова 

7.3. 
Предизборна тишина – забрана изборне 

пропаганде 
(члан 5. Закона о избору народних посланика) 

48 часова пре дана одржавања избора и на дан 

одржавања избора до затварања бирачких места, од 
27.04.2017. у 24 часа до 30.04.2017. у 20 часова 

7.4. Отварање бирачких места  30.04.2017. год. у 07,оо часова 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1 
Утврђивање резултата гласања на 
 бирачком месту  

 

одмах по завршеном гласању, најкасније у року од 
2 часа од затварања бирачких места, најкасније 

30.04.2017. год. у 22,00 часа 

8.2. 

Достављање Изборној комисији записника о 
раду бирачког одбора и осталог изборног 

материјала 

 

без одлагања, најкасније у року од 4 часа од 

затварања бирачких места, а  најкасније 30.04.2017. 
год. у 24,00 часова 

8.3. 
Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима од стране комисије 

(члан 35. Одлуке) 

најкасније у року од 24 часа од затварања бирачких 

места, а најкасније 01.05.2017. год. у 20,00 часова 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  2/2017   10 

8.4. 
Објављивање укупних резултата избора у  

Службеном гласнику општине Лучани 
Без одлагања 

9. Увид у изборни материјал у просторијама ОИК 

9.1. 
Вршење увида у изборни материјал 

 

у року од 5 дана од дана одржавања избора, 

најкасније 05.05.2017. год. у 15,00 часова 

   

10. Заштита изборног права (ОИК) 

10.1. 

Подношење приговора Комисији због 

неправилности у поступку кандидовања, 

спровођења, утврђивања и објављивања 
резултата избора 

У року од 24 часа од часа када је донета одлука, 

извршена радња или учињен пропуст 

10.2. 
Доношење и достављање решења по 

приговору 

У року од 48 часа од часа пријема приговора 

10.3. 
Жалба Управном суду против решења 
Комисије 

У року од 24 часа од достављања решења 

10.4. 
Достављање приговора са списима Управном 

суду 
(члан 54. Закона о локалним изборима) 

одмах, а најкасније у року од 12 часова од пријема 

жалбе 

10.5. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. Закона о локалним изборима) 

Најкасније у року од 48 часова од дана пријема 

жалбе са списима 

11. Издавање уверења о избору и подношење извештаја 

11.1. Издавање уверења о избору за чланове савета одмах по утврђивањи коначних резултата 

11.2. 
Подношење извештаја о спроведеним 

изборима  

после утврђивања коначних резултата и издавања 

уверења о избору  

  

 

4. Овај роковник објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

Комисија за избор савета месних заједница 

 

У Лучанима, 07.04.2017. године, број 06-11-3/2017-I  

 

 

           Председник 

                 Ана Плазинић, с.р. 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 

 

 

 

 

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
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