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220. 

 

На основу чланова 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр.21/2019 и 24/2019-испр.), а у складу са чланом 15. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011),  

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на Првој 
седници одржаној 31. јула 2019. године, донела је 
 

ПОСЛОВНИК 
o раду Изборне комисије за изборе  

у месним заједницама на територији општине Алибунар 
 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне 

комисије за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар (у даљем тексту: 
Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 
 

Члан 2. 
Седиште Комисије је у Алибунару, Трг слободе бр. 4. 

 
Члан 3. 

Комисија у свом раду користи један печат Скупштине општине Алибунар. 
 
II САСТАВ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 4. 
Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 

предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања. 
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 

Изборне комисије без права одлучивања. 
Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

 
Члан 5. 

Председник Комисије: 
- организује рад Комисије, 

- представља Комисију, 

- сазива седнице Комисије, 
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- предлаже дневни ред, 

- председава седницама Комисије, 

- стара се о примени Пословника, 

- стара се о остваривању јавности рада, 

- потписује акта Комисије, 

- стара се о спровођењу аката Комисије, 

- обавља и друге послове утврђене законом и овим пословником. 

 
Члан 6. 

Председник Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да врши своју дужност, са свим правима, обавезама и одговорностима које има 
председник Комисије. 
 
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 7. 
Комисија, у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

12) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

13) доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

 
IV НАЧИН РАДА 
 

Члан 8. 
Комисија је самостална и назависна у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих 

на основу закона. 
 

Члан 9. 
Комисија ради у седницама. 
Седницу Комисије сазива председник Комисије, по сопственој иницијативи, или на предлог 

једне трећине чланова Комисије. 
У раду Комисије учествују председник, заменик председника и чланови Комисије. 

 
Члан 10. 

Позив за седницу Комисије, доставља се члановима Комисије у писаном облику, најкасније 
два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби седнице се могу сазвати и у 
краћем року телефоном. 

Уз позив за сазивање седнице Комисије доставља се предлог дневног реда, са материјалом 
за седницу. 
 

Члан 11. 
Седници Комисије, по позиву председника, присуствују и представници организационих 

јединица Општинске управе општине Алибунар, који обављају стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије. 
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По позиву председника Комисије, седници могу присуствовати и друга лица. 
 

Члан 12. 
Комисија ради и пуноважно одлучује када седници присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова. 
Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку или појединачним изјашњавањем. 
Чланови Комисије се појединачно изјашњавају ако то одреди председник Комисије, када 

сматра да је то потребно ради тачног утврђивања резултата гласања 
Сваки члан Комисије може да предложи измену и допуну предложеног дневног реда пре 

утврђивања дневног реда. 
 

Члан 13. 
Рад Комисије је јаван. 
Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења и одржавањем конференција за 

штампу. 
Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или члан. 

 
Члан 14. 

У извршавању послова из своје надлежности Комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим 
и страним органима и организацијама. 

Комисија може образовати посебно радно тело ради припреме аката и и обављања стручних 
послова за потребе Комисије. У радно тело именују се председник Комисије, секретар Комисије, 
начелник Општинске управе и лица која имају потребна сручна знања из области финансија, 
статистике, информатике и друга стручна знања потребна за остваривање послова и задатака 
Комисије. 
 
V ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 15. 
На седници Комисије води се записник о раду Комисије. 
У записник се обавезно уноси: 

- време и место одржавања седнице, 

- име председавајућег, 

- имена одсутних чланова Комисије, 

- имена лица која су присуствовала седници Комисије, по позиву председника Комисије, 

- утврђени дневни ред, 

- кратак ток седнице са назнаком учесника у расправи о свакој тачки дневног реда, 

- резултати гласања о свакој тачки дневог реда, 

- назив аката донетих на седници. 

 
VI ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 
 

Члан 16. 
Бирач и кандидат за члана савета месне заједнице има право да поднесе приговор Комисији 

због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата 
избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња, или учињен пропуст. 

Решење по приговору доноси Другостепена изборна комисија. 
Када је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија је дужна да Управном 

суду одмах, а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе достави све потребне податке и 
списе за одлучивање. 
 
VII ОВЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 
 

Члан 17. 
Средства за рад органа за спровођења избора, изборни материјал и друге трошкове избора 

за спровођење избора, обезбеђују се у буџету Општине Алибунар. 
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Члан 18. 

Председник, заменик председника, чланови Комисије и секретар Комисије, као и њихови 
заменици имају право на накнаду за рад у Комисији. Право на накнаду за рд остварују и лица 
именована у радно тело Комисије, сгласно члану 14. овог Пословника. 

Висину накнаде за рад у Комисији утврђује се посебном одлуком Комисије, на основу 
евиденције о присутности и степена и квалитета ангажованости у раду Комисије. 

Запослени у Општинској управи, ангажовани за обављање стручних и административно-
техничких послова имају право на накнаду, утврђену посебном одлуком, на предлог председника 
Комисије, а у зависности од ангажовања у току изборног процеса. 

Исплату средстава из члана 17. Пословника вршиће предсеедник Општине Алибунар из 
средстав буџета општине Алибунар,  на основу писменог захтева који председник или секретар 
Комисије упуте председнику Општине Алибунар. 
 

Члан 19. 
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним 

материјалом и руковање тим материјалима, у складу са законом. 
 

Члан 20. 
Организационе јединице Општинске управе општине Алибунар обављају стручне и 

административно-техничке послове за потребе Комисије. 
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
О питањима која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, Комисија 

ће одлучити посебном одлуком или закључком. 
 

Члан 22. 
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 013-13-2/2019-04 
Алибунар, 31. јули 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Предраг Ковачев, с.р. 

 
 

221. 
 

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
("Службени лист општине Алибунар" бр. 21/2019, 24/2019-испр.) и члана 7. Пословника о раду 
Изборне комисије за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ бр. 25/2019),  

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на Првој 
седници одржаној 31. јула 2019. године,  донела је  
  

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  
РАСПИСАНИХ ЗА 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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                   Члан 1. 
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора и изглед и садржина образаца 

за избор чланова савета месних заједница на територији општине Алибунар (у даљем тексту: савет 
меснe заједницe), који су расписани за 25. августа 2019. године. 
 

Број чланова савета месних заједница који се бира 
 

Члан 2. 
Број чланова савета месних заједница који се бира одређен је Одлуком о месним заједницама 

на територији општине Алибунар 
Број чланова савета месних заједница који се бира је следећи: 

1. Месна заједница Алибунар – 7 чланова; 
2. Месна заједница Банатски Карловац – 7 чланова и то 6 чланова који се бирају из Банатског 

Карловца и 1 члан који се бира из засеока Девојачки Бунар; 
3. Месна заједница Владимировац – 7 чланова; 
4. Месна заједница Селеуш – 5 чланова; 
5. Месна заједница Иланџа – 5 чланова; 
6. Месна заједница Нови Козјак – 5 чланова; 
7. Месна заједница Добрица – 5 чланова; 
8. Месна заједница Локве – 5 чланова; 
9. Месна заједница Јаношик – 5 чланова; 
10. Месна заједница Николинци – 5 чланова. 

 
 
II БИРАЧКИ СПИСАК 

 
Обавештење о увиду у бирачки списак 

 
 Члан 3. 

Општинска управа општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа), као надлежна за 
ажурирање бирачког списка, обавештава грађане путем јавног огласа, или путем средстава јавног 
информисања, да могу извршити увид у јединствени бирачки списак – део бирачког списка за 
подручје Општине Алибунар (у даљем тексту: бирачки списак) и тражити, до закључења бирачког 
списка, упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка. 
 

Ажурирање бирачког списка 
 

Члан 4. 
Ажурирање бирачког списка врши се на начин и по поступку утврђеним Законом о 

јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку. 
 

Закључење бирачког списка и укупан број бирача 
 

Члан 5. 
Општинска управа решењем закључује бирачки списак 5 дана пре дана одређеног за 

одржавање избора, односно 19. августа 2019. године у 24 часа и у решењу утврђује укупан број 
бирача на бирачким местима на којима ће се гласати за чланове савета месне заједнице. 

 Решење о закључењу бирачког списка доставља се Изборној комисији за изборе у месним 
заједницама на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Изборна комисија), најкасније 24 часа 
од часа његовог доношења. 

По добијању решења о закључењу бирачког списка, Изборна комисија одмах објављује укупан 
број бирача по бирачким местима на огласној табли месне заједнице у којој се спроводе избори. 
 

Изводи из бирачког списка 
 

Члан 6. 
Општинска управа припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка, разврстане по 

бирачким местима. 
Извод из бирачког списка садржи све чињенице о бирачу из бирачког списка и место за 

својеручни потпис бирача. 
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Оверене изводе из бирачког списка Општинска управа доставља Комисији, најкасније у року 
од 48 часова од доношења решење о закључењу бирачког списка. 
 

Коначан број бирача 
 

Члан 7. 
Општинска управа, која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 

који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 

Закључење бирачког списка Општинска управа врши доношењем решења. 
Објављивање коначног броја бирача Изборна комисија врши у року од 48 часова од 

доношења решења о закључењу бирачког списка.  
 
 
III БИРАЧКА МЕСТА 

 
Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 8. 

Комисија у сарадњи са Општинском управом доноси Решење о одређивању бирачких места 
на којима ће се гласати за избор чланова савета месних заједница на основу предлога Општинске 
управе и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
   

Уређивање бирачких места 
 

Члан 9. 
Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди да простор, који је одређен као 

бирачко место, буде припремљен и отворен за гласање. 
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење 

гласања. 
На бирачком месту видно се истичу: број и назив бирачког места, Листа кандидата за избор 

чланова савета месне заједнице на бирачком месту, решење о одређивању бирачког места и решење 
о именовању бирачког одбора у сталном саставу. 

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола 
подносилаца предлога кандидата и било каквог пропагандног материјала. 
 

Члан 10. 
Бирачка места се на дан избора отварају у 7,00 часова, а затварају у 20,00 часова. У току тог 

времена бирачка места морају бити непрекидно отворена. 
Бирачима који су се затекли на бирачком месту у тренутку његовог затварања омогућиће се 

да гласају. 
 
 
IV ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 11. 
Органи за спровођење избора за чланове савета месне заједнице на територији општине 

Алибунар су: Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, бирачки 
одбори и Другостепена изборна комисија. 
  

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница  
 

Члан 12. 
Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Изборна комисија) чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар Изборне комисије имају заменике. 
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Члан 13. 
Послови Изборне комисије су: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

11) издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

12) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

13) доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

 
      Бирачки одбори 
 

Члан 14. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
 

Члан 15. 
Бирачки одбор чине: председник, два члана и њихови заменици - грађани са пребивалиштем 

на територији Општине. 
У решењу о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика наводе 

се следећи подаци: име и презиме, име једног од родитеља и адреса становања. За потребе 
спровођења избора, Изборна комисија води евиденцију чланова бирачких одбора и њихових 
заменика, у којој се осим наведених података, чувају и други подаци, нпр. јединствени матични број 
грађанина, број контакт-телефона и друго. 

Изборна комисија именује бирачке одборе најкасније десет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. 

Решење о именовању бирачких одбора Изборна комисија доставља члановима бирачких 
одбора најкасније 48 часова од дана његовог доношења. 

 
Другостепена изборна комисија 

 
Члан 16. 

Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 
Скупштина општине.  

Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права одлучивања.  
 

Изборно право и законска ограничења 
 

Члан 17. 
У бирачки одбор именују се лица која имају изборно право. 
Изборно право проверава Одељење за општу управу и грађанска стања Општинске управе (у 

даљем тексту: Одељење) на писмени збирни предлог Изборне комисије за чланове и заменике 
чланова бирачког одбора.  

Одељење ће на писмени збирни предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких 
одбора ставити печат којим потврђује да предложена лица имају изборно право и о томе одмах 
обавестити Комисију. 

Ако неко лице које је предложено у састав бирачког одбора нема изборно право, Одељење о 
томе обавештава Изборну комисију. 

Председник, чланови и њихови заменици не могу бити лица која су у међусобној сродности по 
правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном 
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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. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 
 

Замена чланова бирачког одбора 
 

Члан 18. 
Комисија, на предлог овлашћеног предлагача, именује новог члана или заменика члана 

бирачког одбора, ако је члан или заменик бирачког одбора спречен или одсутан, најкасније до  22. 
августа 2019. године до 20,00 часова. 

Изузетно од става 1. овог члана, а на предлог овлашћених предлагача, Комисија може у 
нарочито хитним и оправданим случајевима да замени члана на дан избора до 10,00 часова. 
 

Рад бирачких одбора 
 

Члан 19. 
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 

стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања, утврђује резултате гласања на 
бирачком месту и обавља и друге послове у складу са овим упутством и упутством о раду бирачких 
одбора. 

Упутство о раду бирачких одбора доставља се бирачким одборима уз изборни материјал. 
 

V КАНДИДОВАЊЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Кандидатура  
 

Члан 20. 
Кандидат за члана савета месне заједнице може бити сваки грађанин који има изборно право 

и пребивалиште на територији бирачког места на које се кандидује. 
 

Прописивање образаца за подношење кандидатуре 
 

Члан 21. 
Комисија прописује изглед и садржај образаца за подношење кандидатуре и oстале обрасце 

за спровођење изборних радњи. 
 

Потписи бирача који подржавају кандидатуру 
 

Члан 22.  
Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са пребивалиштем 

на подручју месне заједнице, осим за кандидате у месним заједницама Јаношик, Николинци и Нови 
Козјак где кандидата за члана савета ових месних заједница предлаже најмање 20 грађана са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Предлог кандидата за члана савета месне заједнице даје се у форми оверене изјаве. 
Сваки грађанин који има изборно право може предложити само једног кандидата за члана 

савета месне заједнице. 
Ако је бирач потписао више кандидатура, важећим се сматра потпис на кандидатури која је 

прва поднета. 
 

Садржај кандидатуре и рок за подношење кандидатуре 
 

Члан 23. 
Пријава кандидата за члана савета месне заједнице доставља се Комисији на посебном 

обрасцу који садржи: име и презиме кандидата, занимање, ЈМБГ кандидата и место и адресу 
становања и оверен потпис кандидата. 

Уз пријаву, кандидат доставља и: 
1. потврду о изборном праву кандидата, оригинал или оверену фотокопију, 
2. потврду о пребивалишту кандидата, оригинал или оверену фотокопију, 
3. уверење о држављанству, 
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4. потребан број оверених писмених изјава бирача да подржавају кандидата, на обрасцу који 
прописује Изборна комисија, 

5. списак бирача који подржавају кандидата у писменом и електронском облику (на CD-у), 
потписан од стране кандидата, на обрасцу који прописује Изборна комисија. Редослед на 
списку бирача мора бити по азбучном реду бирача. 
Кандидат подноси пријаву лично, или преко лица кога он овласти да у његово име може 

поднети пријаву. 
Приликом подношења пријаве, кандидат или лице кога кандидат овласти да у његово име 

може поднети пријаву, дужни су да Изборној комисији покажу документ који може служити за 
идентификацију (лична карта, пасош или возачка дозвола). 

 
Члан 24. 

Предлог кандидата са потребном документацијом подноси се Комисији најкасније 15 дана пре 
дана одређеног за одржавање избора. 

Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога кандидата утврђује да ли 
је предлог кандидата поднет у прописаном року. 

Уколико је предлог кандидата неблаговремен, Комисија ће донети решење о одбацивању 
предлога кандидата, у року прописаном у претходном ставу овог члана. 

Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога кандидата, утврђује да ли 
је достављена документација потпуна и доноси решење о потврђивању предлога кандидата. 

Уколико је достављена документација непотпуна, Комисија у року прописаном у претходном 
ставу овог члана доноси закључак којим предлагачу кандидата налаже да најкасније у року од 48 
часова од доставе закључка отклони недостатке на које се у закључку указује. 

Комисија, у року од 24 часа, доноси решење о одбијању предлога кандидата, уколико 
подносилац предлога не поступи у складу са претходним ставом овог члана  

Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања Збирне листе кандидата. 
 
 

VI  ЛИСТА КАНДИДАТА 
 

Члан 25. 
Комисија утврђује и објављује Листу кандидата за чланове савета месне заједницe најкасније 

10  дана пре дана одржавања избора. 
Листа кандидата садржи податке о потврђеним предлозима кандидата за чланове савета 

месне заједнице, и то: лично име кандидата; занимање, године живота, адресу становања кандидата 
и страначка припадност.  
  

Члан 26. 
Редослед кандидата на Листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог потврђивања. 

 
 
VII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 
Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 27. 

Изборни материјал за спровођење избора за чланове савета месне заједнице обезбеђује 
Комисија. 

Комисија  благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор: 
1) Листу кандидата за чланове савета месне заједнице; 
2) Решење о одређивању бирачког места; 
3) Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу; 
4) Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту; 
5) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
6) потребан број гласачких листића који одговара броју бирача који су уписани у извод из 

бирачког списка; 
7) потребан број образаца потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места; 
8) образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања; 
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9) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора на 
бирачком месту; 

10)  упутство о раду бирачких одбора. 
Општинска управа обезбеђује за сваки бирачки одбор: 
- гласачку кутију; 
- параван за гласање; 
- прибор за писање; 
- прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог изборног материјала; 
- коверте за одлагање гласачких листића и другог изборног материјала; 
- врећу за одлагање изборног материјала. 
Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди простор за безбедно чување 

изборног материјала и да се стара о томе да простор који је одређен за бирачко место буде уређен 
на начин прописан законом и правилима о раду бирачких одбора. 

 
Предаја изборног материјала бирачким одборима 

 
Члан 28. 

Изборни материјал, заједно са материјалом који је обезбедила Општинска управа, Комисија 
предаје бирачким одборима у седишту Општинске управе управе, најкасније 48 часова пре дана 
одржавања избора. 

О примопредаји изборног материјала бирачким одборима пре гласања сачињава се 
записник, на прописаном обрасцу. 
 
 
VIII ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ 

 
Члан 29. 

Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у извод из бирачког списка. 
Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 

места на коме бирач гласа, врши Општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

 Обавештење из става 2. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора у месној заједници. 

 
 

IX ГЛАСАЊЕ 
 

Члан 30. 
Гласање на изборима се обавља на начин утврђен овим упутством и упутством о раду 

бирачких одбора. 
Гласање се врши на гласачким листићима. 
На гласачким листићима се наводе кандидати према редоследу њиховог потврђивања. 
Испред презимена кандидата ставља се редни број.  
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред презимена кандидата и то највише до 

броја чланова одбора месне заједнице који се бира.  
Гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја чланова скупштине 

месне заједнице који се бира је неважећи. 
 

Употреба језика и писма 
 

Члан 31. 
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на 

српском језику ћириличким писмом, румунском језику латиничним писмом и словачком језику 
латиничним писмом. 
 
 
X УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 
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Члан 32. 

Резултати гласања на бирачком месту утврђују се у записнику о раду бирачког одбора, на 
прописаном обрасцу. 

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси: број 
примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких 
листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваког кандидата; број бирача према 
изводу из бирачког списка и број бирача који су гласали. 

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова бирачког 
одбора, подносиоца предлога кандидата, као и све друге чињенице од значаја за гласање. 

Записник о раду потписују сви чланови бирачког одбора. 
 

Примопредаја изборног материјала после гласања  
 

Члан 33. 
Кад утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања, а најкасније 

у року од осам часова од затварања бирачког места, предаје Комисији оригинал записника о раду 
бирачког одбора, извод из бирачког списка, контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 
запечаћене коверте у којима су одвојено стављени неупотребљени, неважећи и важећи гласачки 
листићи, потписане потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, као и преосталу 
изборну документацију. 

На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује 
се број гласачких листића.  

О примопредаји изборног материјала Комисији после гласања саставља се записник на 
прописаном обрасцу који потписује представник Комисије и председник бирачког одбора. 
 
 
XI УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА  

 
Утврђивање резултата избора 

 
Члан 34. 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Комисија, у року од 48 часа од 
затварања бирачких места, утврђује, за свако бирачко место укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак, број бирача који су гласали на бирачком месту; број бирача који су гласали ван бирачког 
места; укупан број примљених гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; укупан 
број важећих гласачких листића и број гласова датих за сваког кандидата.  

Резултати избора се одмах објављују.  
О утврђивању резултата избора, Комисија за спровођење избора сачињава посебан 

записник. 
 
        Члан 35. 

За чланове савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број 
гласова на бирачком месту. 
 
 
XII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА 
 
       Члан 36. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 
уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице.  

Гласање се на том бирачком месту понавља у року од 15 дана од дана утврђивања 
резултата. 

На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио највећи број гласова. 
Ако и на поновљеном гласању више кандидата добије једнак и истовремено највећи број 

гласова, гласање се понавља у року од 8 дана од дана утврђивања резултата, све док један 
кандидат не добије највећи број гласова. 

Кандидати из става 1. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 
за понављање гласања. 
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XIII СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Гласачка кутија 
 

Члан 37. 
Гласачка кутија израђује се према стандардима које прописује министар надлежан за 

послове управе. 
 

Гласачки листићи 
 

Члан 38. 
Гласачки листићи за избор чланова савета месне заједнице штампају се на једном месту, у 

штампарији коју одреди Комисија. 
Садржај, облик и изглед гласачких листића утврђује Комисија својом одлуком. 
Комисија утврђује број гласачких листића, који је једнак броју бирача уписаних у бирачки 

списак за свако бирачко место. 
Комисија решењем које се објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' утврђује број 

гласачких листића који се штампа, као и број резервних листића, који не може да буде већи од 0,5% 
од укупног броја бирача за месну заједницу. 
  

Члан 39. 
Комисија, преко својих чланова, надзире штампање гласачких листића. 

 
XIV ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 
Члан 40. 

Кандидат за члана савета месних заједница има право увида у изборни материјал, а 
нарочито у изводе из бирачких спискова, записнике бирачког одбора, записнике Комисије и гласачке 
листиће. Увид се врши у просторијама Комисије у року од пет дана од дана одржавања избора. 

Бирач и кандидат за члана савета месних заједница има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора и утврђивања 
резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 

Изборна комисија доноси решење у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља 
га подносиоцу приговора. Ако Комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу. 
 

Члан 41. 
Против решења Изборне комисије, као и у случају када Комисије није одлучила по приговору 

у прописаном року, подносилац приговора може поднети жалбу Другостепеној изборној комисији у 
року од 24 часа од дана достављања решења, или непоступања Комисије у прописаном року. 

Комисија је дужна да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од 
12 часова од пријема захтева све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена комисија је дужна да донесе Одлуку по жалбу најкасније у року од 48 часова од 
дана пријема исте са списима. 
 

Члан 42. 
Ако Другостепена комисија усвоји жалбу, поништиће одлуку или радњу у поступку 

предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана савета месне заједнице, или ће 
поништити избор члана савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити жалбу. Одлука Другостепене изборне комисије у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора, или избор члана савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајући изборну радњу, односно изборе, понови у 
року од седам дана од дана утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овим Упутством. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
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Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања. 
 

Члан 43. 
Против одлуке Другостепене изборне комисије подносилац жалбе може покренути управни 

спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања исте. 
 

XV  СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 
Члан 44. 

Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету општине Алибунар. 
Средства за спровођење избора могу се користити за: 

- накнаде за рад чланова Комисије; 
- накнаде за рад чланова бирачког одбора у сталном саставу;  
- накнаду за рад запослених у Општинској  управи који су ангажовани да за Комисију обављају 

стручне и друге послове у вези са спровођењем избора; 
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала; 
- штампање изборног материјала; 
- накнаде за превоз чланова Комисије и лица ангажованих у вези са спровођењем избора и 
- ПТТ услуге, угоститељске услуге и друге услуге. 

 
XVI ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 
Члан 45. 

Обрасци за спровођење изборних радњи за избор чланова савета месне заједнице саставни 
су део овог упутства. 

Обрасци из става 1. овог члана преузимају се у седишту Изборне комисије и морају бити 
оверени печатом Скупштине општине. 

Изборна комисија дужна је да обезбеди довољан број образаца за сваког кандидата. 
Обрасци се не смеју копирати. Копиране обрасце Комисија ће сматрати као недостатак. 
Изборна комисија, ради ефикасности, води евиденцију о преузетим обрасцима за 

кандидовање. 
Једно лице може узети само један комплет образаца за кандидовање. У случају да је лицу 

које је преузело обрасце за кандидовање потребно још образаца, лице има право да потребан број 
оригинално оверених образаца преузме од Изборне комисије. 
  
XVII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46.  
Комисија доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове савета месних заједница. 
 

Члан 47.  
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
Број: 013-13-3/2019-04 
Алибунар, 31. јули 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Предраг Ковачев, с.р. 
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       ОБРАЗАЦ СМЗ -1/19 
FORMULAR SMZ -1 / 19 
FORMULÁR SMZ -1/19 

 
 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________________ 

 
REGISTRAȚIE CANDIDATĂ 

PENTRU MEMBRII CONSILIULUI COMUNITĂȚILOR LOCALE 
____________________ 

 
REGISTRÁCIA KANDIDÁTU 

ZA ČLENOV RADY MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV _________________ 
  

Кандидујем се за члана Савета месне заједнице _______________, на 
изборима за чланове савета месних заједница, расписаних за 25. август 2019. 
године 

Sunt membru al Consiliului Local __________________, în alegerile pentru 
membrii consiliilor comunităților locale, programată pentru 25 august 2019 

Som členom alibunárskej rady miestnej rady ____________________ vo 
voľbách do členov rád miestnych spoločenstiev, ktoré sú naplánované na 25. 
augusta 2019. 

 
 

К А Н Д И Д А Т 
C A N D I D A T 

C A N D I D A T E 
 

_____________________________________________ 
(име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 

 
_____________________________________________ 

(занимање – interes - záujem) 
 

ЈМБГ – JMBG – JMBG  

           
 

____________________________________________ 
(место пребивалишта - locul de reședință - miesto bydliska) 

 

_______________________________________________ 
(адреса стана - adresa apartamentului - adresa bytu) 

 

Уз ову пријаву прилажу се: 
Această cerere este însoțită de: 
K tejto žiadosti sa priloží: 
 

1. Потврду о изборном праву кандидата, оригинал или оверну фотокопију, 
Certificatul dreptului de alegere al candidatului, original sau copie certificată, 
Osvedčenie o volebnom práve kandidáta, originál alebo overená kópia, 
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2. Потврду о пребивалишту кандидата, оригинал или оверену фотокопију, 
Certificatul de rezidență al candidatului, fotocopie originală sau certificată, 
Certificatul de rezidență al candidatului, fotocopie originală sau certificată, 

3. Уверење о држављанству, 
Certificat de cetățenie 
Osvedčenie o občianstve 

4. Најмање 30 оверених писмених изјава бирача да подржавају кандидата 
за кандидате у Месним заједницама Алибунар, Банатски Карловац, 
Владимировац, Селеуш, Иланџа, Добрица и Локве, односно најмање 20 
оверених писмених изјава бирача да подржавају кандидата за кандидате 
у Месним заједницама Нови Козјак, Јаношик и Николинци. 
Cel puțin 30 de declarații scrise ale alegătorilor scrise în sprijinul candidatului, 
pentru kandidatii in comunitatile locale Alibunar, Banatski Karlovac, 
Vladimirovac, Seleuš, Ilandža, Dobrica şi Lokve, sau cel puțin 20 de declarații 
scrise ale alegătorilor pentru susținerea candidatului pentru candidații în 
comunitățile locale din Novi Kozjak, Janošik şi Nikolinci. 
Najmenej 30 potvrdených písomných vyhlásení voličov na podporu 
kandidátov v miestnych komunitach Alibunar, Banatski Karlovac, 
Vladimirovac, Seleuš, Ilandža, Dobrica a Lokve, alebo najmenej 20 
osvedčených pisomných vyhláseni voličov na podporu kandidátov v 
miestnydh spoločenstvách Novi Kozjak, Janošik a Nikolinci, 

5. Списак бирача који подржавају кандидата у писменом и електорнском 
облику потписан од стране кандидата. Редослед на списку бирача мора 
бити по азбучном реду бирача. 
Lista alegătorilor care susțin candidatul în scris și formă electorală semnat de 
candidat. Ordinea de pe lista de alegători trebuie să fie în ordinea 
alegătorului. 
Zoznam voličov, ktorí podporujú kandidáta písomnou a volebnou formou 
podpísanou kandidátom. Poradie v zozname voličov musí byť v poradí 
voličov. 

 
 

У Алибунару, дана _______________ 2019. године 
La Alibunar, la _______________ în 2019 
V Alibunare _______________ v roku 2019       
                          

 Кандидат 
Candidat 

Candidate 
   
 _____________________________________________________ 
                            (име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 

 
 

ОВЕРЕН ПОТПИС КАНДИДАТА: 
PREZENTARE GENERALĂ SEMNĂTURĂ CANDIDATĂ: 

PREHĽAD KANDIDÁTSKEHO PODPISU: 
 
 

__________________________ 
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Образац СМЗ – 2/19 

Forma SMZ - 2/19 
Formulár SMZ - 2/19 

 
 

СПИСАК ГРАЂАНА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

__________________________ 
LISTA CETĂȚENILOR SUPUSE 

CANDIDAȚI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI COMUNITAR MESAJ 
____________________ 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH OBČANOV 
KANDIDÁTI PRE ČLENOV RADY MESNEHO SPOLOČENSTVA 

_________________________ 
 

Подржава се - Este suportat - Je to podporované 
 
             _____________________________________________  
(име и презиме кандидата, мето и адреса стана - numele și prenumele candidatului, metoda și 
adresa apartamentului - meno a priezvisko kandidáta, spôsob a adresa bytu) 
 
за кандидата за члана Савета месне заједнице Алибунар 
pentru candidatul pentru membrul Consiliului Alibunar 
za kandidáta na člena rady Alibunar 
 

Редни 
број 
Număr 
normal 
Bežné 
číslo 

Име и презиме 
Numele și prenumele 
Meno a priezvisko 

ЈМБГ – JMBG - JMBG Место 
становања 

Locul de 
reședință 

Miesto bydliska 

Адреса пребивалишта 
Adresa de domiciliu 

Adresa bydliska 

1 2 3 4 5 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
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10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 
 
У Алибунару, дана _______________ 2019. године 
La Alibunar, la _______________ în 2019 
V Alibunare _______________ v roku 2019       

              
Кандидат 
Candidat 

Candidate 
   

 _____________________________________________________ 
                            (име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 
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ОБРАЗАЦ СМЗ - 3/2019 

FORMULAR SMZ - 3/2019 

FORMULÁR SMZ - 3/2019 

 

 

ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА КАНДИДАТА 

 ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _______________ 

 

DECLARAȚIA SECURITĂȚII DE ASISTENȚĂ A CANDIDATULUI 

  PENTRU MEMBRII CONSILIULUI COMUNITĂȚILOR LOCALE 

_______________ 

 

VYHLÁSENIE O BEZPEČNOSTI NA PODPORU KANDIDÁTU 

  ZA ČLENOV RADY MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV __________________ 
 

 

ПОДРЖАВАМ 

SUPORT 

PODPORUJEM 

 

_________________________________________________________________ 

 

(име и презиме кандидата, место пребивалишта и адреса стана; 

numele și prenumele candidatului, locul de reședință și adresa apartamentului; 

meno a priezvisko kandidáta, bydlisko a adresa bytu) 

 

 

ЗА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ___________________ 

PENTRU CANDIDAȚI PENTRU MEMBRII DIN ȘEDINȚA  COMUNITAR _______________ 

PRE KANDIDÁTOV PRE ČLENOV ZASADNUTIA SPOLOČENSTVA ________________ 

 

коју за изборе за чланове Савета Месне заједнице  Алибунар, расписане за 25. август 2019. 

године, Изборној комисији за изборе за чланове савета месних заједница општине Алибунар 

подноси: 

 

ales pentru membrii Consiliului Consiliului Comunității Locale Alibunar, a anunțat pentru data de 25 

august 2019 comisiei electorale pentru alegerile membrilor Consiliului Consiliului Local al 

municipiului Alibunar 

 

zvolený za členov Rady miestnej samosprávy Alibunar, oznámenej 25. augusta 2019, do volebnej 

komisie pre voľby členov rady miestnej samosprávy v obci Alibunar 

 

Кандидат 

Candidat 

Candidate 

 

_____________________________________________________ 

(име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 
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БИРАЧ 

ALEGĂTOR 

VOLIČ  

 

                                     

_____________________________________________ 

(име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 

                                      ______________________________________ 

                                                                 (потпис – semnătură - podpis) 

 

 

 

             

                                                          (ЈМБГ – JMBG – JMBG) 

                                      

_________________________________________________________________ 

                                           (пребивалиште и адреса становања - locul de 

reședință și adresa apartamentului - bydlisko a adresa bytu) 

 

 

НАПОМЕНА : Изјава мора да буде оверена код јавног бележника 

NOTĂ: Declarația trebuie autentificată de notar 

POZNÁMKA: Vyhlásenie musí byť overené notárom 

 
 
Потврђује се да је: ______________________________________________________, 
рођен _____________ године, са пребивалиштем у 
__________________________________, Улица ______________________________ 
број _______ у присуству јавног бележника својеручно посписао ову исправу. 
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број: 
_____________________ издату дана ___________________ године, која важи до 
__________________________ од стране ПС ________________________. 
Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за 
садржину исправе. 
Накнада за оверу 1 (једног) примерка нашлаћена је у укупном износу од 50,00 
(педесет) динара са урачунатим ПДВ-ом. 
 

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 
________________________________ 
________________________________ 

 
УОП-____:________-2019 
Дана ____________ 2019. године 
У ___________ часова, у ______________________ 
Оверено у 1 (једном) примерку за потребе странке 
 
 (потпис) (печат) 
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Образац СМЗ – 4/19 

Forma SMZ - 4/19 

Formulár SMZ - 4/19 
 

 

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ 

КАНДИДАТУРЕ И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА  

ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 

 

ACCEPTAREA ADMISIEI 

CANDIDATE ȘI ALTE DOCUMENTE 

CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ 

 

AKCEPTOVANIE PRIJATIA 

KANDIDÁTI A OSTATNÉ DOKUMENTY 

DO VOLEBNEJ KOMISIE 

 

 Констатује се да је дана ____________ у __________ часова приступио 

___________________________ из _______________________, 

улица__________________________ број ________ у својству КАНИДАТА и да је 

присутном ______________________________ Изборне комисије предао следећу 

документацију:  

 

Se precizează că la ____________ la __________ ore s-a apropiat de 

___________________________ de la _______________________, strada 

__________________________ numărul ________ în calitatea sa de CANIDAT și că a 

prezentat următoarea documentație prezentă ______________________________ a Comisiei 

Electorale: 

 

 

Uvádza sa, že ____________ o __________ hodín sa priblížil k 

___________________________ z _______________________, ulica 

__________________________ číslo ________ ako KANIDÁT, a že predložil nasledujúcu 

dokumentáciu do súčasnosti ______________________________ volebnej komisie: 

 

1. __________________________________________________  

 

2. __________________________________________________  

 

3. __________________________________________________  

 

4. __________________________________________________  

 

5. __________________________________________________  

 

6. __________________________________________________  

 

7. __________________________________________________  
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8. __________________________________________________  

 

9. __________________________________________________  

 

10. __________________________________________________  

 

11. __________________________________________________  

 

12. __________________________________________________ 

 

13. __________________________________________________ 

 

14. __________________________________________________ 

 

15. __________________________________________________ 

 

 

 

Ова потврда сачињена је у два истоветна примерка, од којих један примерак 

задржава Изборна комисија, а други примерак задржава кандидат. 

 

Acest certificat este realizat în două copii identice, o copie fiind păstrată de Comisia 

Electorală și cealaltă copie păstrată de către candidat. 

 

Toto osvedčenie sa vyhotovuje v dvoch identických kópiách, pričom jednu kópiu si 

ponecháva volebná komisia a druhú kópiu si uchová kandidát. 

 

 
У Алибунару 

În Alibunar 

V Alibunare 

 _________________ 2019. године 

                                    2019 

                                    2019 

У 

La 

O   

______________ часова. 

Ora 

Hodiny 

 

 
За Изборну комисију: 

Pentru Comisia Electorală: 

Za volebnú komisiu: 

Канидат: 

Candidații 

žiadatelia 

 

_______________________ 

 

 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни број из деловодника: 

Numărul ordinal al angajatorului: 

Poradové číslo zamestnávateľa: 

 

________________________ 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 5/19 
FORMULAR SMZ -5/19 

FORM SMZ - 5/19 
 

 
ИЗЈАВА - DECLARAȚIE – VYHLÁSENIE 

 
О ПРИЈЕМУ ОБАВЕШТЕЊА О УРУЧЕЊУ АКАТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
PRIVIND RECEPTAREA NOTIFICĂRII PRIVIND LIVRAREA ACTELOR COMISIEI DE 

ELECȚIE 
 

O ZÍSKANÍ OZNAMOVANIA O DODÁVANÍ AKTOV KOMISIE PRE VÝBER 
 
 
Којом кандидат 
Care candidat: 
Ktorý kandidát:  
 
____________________________________________ 
(име и презиме - numele și prenumele - meno a priezvisko) 
 
_____________________________________________ 
(занимање – interes - záujem) 
 
ЈМБГ – JMBG – JMBG  

           

 
____________________________________________ 
(место пребивалишта - locul de reședință - miesto bydliska) 
 
_______________________________________________ 
(адреса стана - adresa apartamentului - adresa bytu) 
 
потврђује да је обавештен да ће му се: 
confirmă că a fost informat că va: 
potvrdzuje, že bol informovaný, že: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(назив акта Изборне комисије општине Алибунар - denumirea actului Comisiei Electorale a 
Primăriei Alibunar - názov aktu volebnej komisie mesta Alibunar) 
 
уручити дана __________________ 2019. године у периоду од ______ до _____ часова, те 
да ће именовани приступити у Изборну комисију општине Алибунар, у Алибунару, Трг 
слободе број 4. 
 
să livreze ziua ________________ în 2019 între orele _______ și _______, iar candidații să fie 
invitați la Comisia Electorală a Municipiului Alibunar, în Alibunar, Trg Slobode 4. 
 
doručiť deň __________________ v roku 2019 od _______ do _______ hodín a kandidáti budú 
pozvaní do volebnej komisie magistrátu Alibunar v Alibunare na Trg Slobode 4. 
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Именовани је обавештен да ће се, уколико не приступи у горе наведеном времену, достава акта 
Изборне комисије Општине Алибунар извршити у складу са одредбама Закона о општем 
управном поступку, чиме ће се достављање сматрати извршеним. 
 
У Алибунару, дана _____________ 2019. године у __________ часова. 
 
Nomineatul a fost informat că, dacă nu intră în termenul menționat mai sus, trimiterea actului Comisiei 
Electorale a Municipiului Alibunar se va face în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
procedura administrativă generală, prin care livrarea va fi considerată executată. 
 
În Alibunar, _____________ 2019 în __________ ore. 
 
Kandidát bol informovaný o tom, že ak nezačne vstúpiť do uvedeného obdobia, doručenie aktu 
volebnej komisie obce Alibunar sa uskutoční v súlade s ustanoveniami zákona o všeobecnom 
správnom konaní, podľa ktorého sa doručenie považuje za vykonané. 
 
V Alibunare _____________ 2019 o __________ ho 
 

КАНДИДАТ 
______________________ 
(име и презиме) 
 
За Изборну комисију: 
_______________________ 
(име и презиме) 
 

CANDIDAT 
__________________________ 
(nume și prenume) 
 
Pentru Comisia Electorală: 
__________________________ 
(numele și prenumele 

Candidate 
_____________________ 
(meno a priezvisko) 
 
Za volebnú komisiu: 
____________________ 
(meno a priezvisko 

 
Уколико је кандидат одбио да потпише ову Изјаву, чланови Изборне комисије констатују да је 
предлагач усмено обавештен о дану и часу одређеном за уручење акта Општинске изборне 
комисије, што својим потписима потврђују: 
 
În cazul în care candidatul a refuzat să semneze această declarație, membrii Comisiei Electorale 
constată că ofertantul este informat oral despre data și ora stabilită pentru transmiterea actului 
Comisiei Electorale Municipale, confirmată prin semnătura lor: 
 
Ak kandidát odmietne podpísať toto vyhlásenie, členovia volebnej komisie zistia, že navrhovateľ je 
ústne informovaný o dátume a čase určenom na doručenie aktu mestskej volebnej komisie, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi: 
 
Кандидат: ______________________________ (име и презиме) ___________________ (потпис) 
 
Candidat: ______________________________ (nume și prenume) ________________ (semnătura) 
 
Kandidát: _____________________________ (meno a priezvisko) ___________________ (podpis) 
 
Ова изјава сачињена је у сврху да се осујети избегавање да се преузме акт Комисије од стране 
кандидата и служиће као доказ у поступку пред државним или судским органима 
 
Această declarație a fost făcută pentru a evita încercarea de a prelua actul Comisiei de către candidat 
și a servi drept probă în cadrul procedurilor în fața autorităților de stat sau judiciare 
 
Toto  vyhlásenie bolo urobené s cieľom vyhnúť sa pokusu o prevzatie aktu Komisie kandidátom a 
slúžiť ako dôkaz v konaní pred štátnymi alebo súdnymi orgánmi. 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 6/19 
 

На основу члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.), Изборна комисија 
за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на ____ седници 
одржаној ______ 2019. године доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ предлог кандидата __________________________________________  

                                                                                               (име и презиме, адреса и други подаци из предлога)   

ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ________________________________, који је  
                                                                                                                                  (назив месне заједнице) 

поднео ___________________________________ из _____________________________,  
                         (име и презиме подносиоца предлога) 

улица _________________________ број ______, дана ___________________ 2019. 
године под бројем _________________. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
_____________________________ поднео је у својству кандидата предлог кандидата 
за члана Савета Месне заједнице _______________ дана ______________ 2019. 
године у ________ часова. 

Комисија је утврдила да је предлог благовремен и уредан и да је поднета сва 
прописана документација, те је донела решење као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се поднети 
приговор Изборној комисије за изборе у месним заједницама на територији 
општине Алибунар у року од 24 часа од доношења решења. 
 
 
Број: _________/2019-04 
Алибунар__________ 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 7/19 
 

На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.), Изборна комисија за 
изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на ____ седници 
одржаној ______ 2019. године доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата ______________________________________________  

                                                                                               (име и презиме, адреса и други подаци из предлога)   

који је број: __________________ од ____________________________________________,  
                                                                                                                      (навести дан и час подношења предлога) 

поднео ________________________________________ за члана Савета Месне заједнице  
                                              (име и презиме кандидата) 

___________________________ КАО НЕБЛАГОВРЕМЕН. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

(Навести податке о прекорачењу рока за подношење предлога). 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се поднети приговор 
Изборној комисије за изборе у месним заједницама на територији општине 
Алибунар у року од 24 часа од доношења решења. 
 
 
Број: _________/2019-04 
Алибунар__________ 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 8/19 
 

На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.), Изборна комисија за 
изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на ____ седници 
одржаној ______ 2019. године доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОДБИЈА СЕ ПРОГЛАШЕЊЕ предлога кандидата _________________________________,  

                                                                                                                  (име и презиме, адреса и други подаци из предлога)   

ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _______________________________________,  
који је поднео ___________________________________ из _______________________, 
улица _______________________ бр. ______, дана ____________________ под бројем 

___________________________. 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

(Навести разлоге због којих је одбијено проглашење предлога кандидата). 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се поднети приговор 
Изборној комисије за изборе у месним заједницама на територији општине 
Алибунар у року од 24 часа од доношења решења. 
 
 
Број: _________/2019-04 
Алибунар__________ 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 9/19 
 

На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.), Изборна комисија за изборе 
у месним заједницама на територији општине Алибунар, на ____ седници одржаној ______ 
2019. године доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
НАЛАЖЕ СЕ ____________________________________, подносиоцу предлога кандидата  
                                                    (име и презиме подносиоца предлога) 

____________________________________________________________________________,  
                (име и презиме, адреса и сви подаци из предлога за кандидата)   

за члана Савета Месне заједнице _________________________________________, који је 
поднео дана ________________ у ________ часова да отклони недостатке који су сметња за 
проглашење предлога кандидата за члана Савета Месне заједнице ________________, те да 
обави следеће радње ____________________________________________________. 
                                                                                                               (навести радње које треба извршити). 

 
Наведене недостатке подносилац предлога кандидата из претходног става дужан је да отклони 
најкасније у року од 48 часова од часа пријема овог Закључка. 
 
Уколико се наведени недостаци не отклоне, или се не отклоне у наведеном року, Изборна 
комисија одбиће проглашење изборне листе. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар (у даљем 
тексту: Комисија) разматрала је предлог кандидата за избор члана Савета Месне заједнице 
__________________ за кандидата _____________________________________ 
____________________________________________________________________________  
                                                                     (навести податке из предлога) 

број ______________________ од ____________ 2019. године и уочила недостатке који су 
сметња за проглашење изборне листе, који се састоје у следећем: 
(навести недостатке који су сметња за проглашење кандидата) 
 
Подносилац предлога кандидата дужан је да у року од 48 часова од часа пријема овог Закључка 
достави Комисији доказе да је обавио радње ради отклањања недостатака у предлогу, које су 
наведене у диспозитиву овог Закључка и упозорен је да, уколико се наведени недостаци не 
отклоне, или се не отклоне у наведеном року, проглашење кандидата ће се одбити. 
 
Број: _________/2019-04 
Алибунар__________ 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
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ОБРАЗАЦ СМЗ -10/19 
FORMULAR SMZ -10/19 

FORM SMZ -10/19 
 

 

На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 21/2019 и 24/2019 – испр.), Изборна 
комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар,  на седници 
од ________ од ___________ године доноси: 

În conformitate cu articolul 38 din Decizia privind comunitățile locale pe teritoriul 
Alibunar („Monitorul Oficial al Municipiului Alibunar” nr. 21/2019 și 24/2019 - ed.), Comisia 
electorală pentru alegerile comunitare locale pe teritoriul Alibunar ___________ ani aduce: 

Podľa článku 38 rozhodnutia o miestnych spoločenstvách na území Alibunaru (Úradné 
vestník obce Alibunar 21/2019 a 24/2019 - ed.), Volebná komisia pre voľby do miestnych 
samospráv na území Alibunaru, zasadajúca o ________ dňa ___________ rokov prináša: 
 
 
 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕНИЦЕ _______________ 

 
Decizia privind instituirea listei de alegeri a CANDIDATELOR PENTRU MEMBRILE 

CONSILIULUI COMUNITĂȚII CARNE _______________ 
 

ROZHODNUTIE O ZALOŽENÍ VOLITEĽNÉHO ZOZNAMU KANDIDÁTOV PRE ČLENOV 
RADY SPOLOČENSTVA PRE MÄSO _______________ 

 
  
 

1. Утврђује се Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице 
____________________ на изборима расписаним за 25. август 2019. године: 
Lista alegerilor pentru candidații pentru membrii Consiliului local comunitar 
____________________ este determinată la alegerile anunțate pentru 25 august 2019: 
Volebný zoznam kandidátov na členov miestnej rady spoločenstva 
____________________ sa určuje pri voľbách vyhlásených 25. augusta 2019: 

 
 

1.______________ (име и презиме кандидата, година рођења, занимање, 
пребивалиште - numele candidatului, anul nașterii, ocupația, reședința - meno 
kandidáta, rok narodenia, povolanie, bydlisko) 

 
(навести све кандидате као под 1.) 

(enumerați toți candidații sub 1.) 
(uveďte všetkých kandidátov podľa bodu 1.) 
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2. Изборну листу кандидата објавити на огласној табли Месне зајенице 
_____________ и на интернет страници Општине Алибунар, као и у „Службеном 
листу општине Алибунар).  
 Publicarea listei electorale a candidaților pe tabelul de buletin _____________ și pe 
site-ul municipalității Alibunar, precum și în Monitorul Oficial al Municipiului Alibunar). 
Uverejniť volebný zoznam kandidátov na nástenke Mäso bochníka _____________ a 
na webovej stránke obce Alibunar, ako aj v úradnom vestníku obce Alibunar). 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети 

приговор Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине 
Алибунар у року од 24. часа од доношења решења. 

REMEDIERE JURIDICĂ: Comisia electorală pentru alegeri în comunitățile locale de pe 
teritoriul Alibunar poate fi îndreptată împotriva acestei decizii în termen de 24 de ore de la 
adoptarea deciziei. 

PRÁVNE OPATRENIE: Volebná komisia pre voľby v miestnych komunitách na území 
Alibunaru sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 24 hodín od prijatia rozhodnutia. 
 
 
Број/ număr/ číslo: _______________________ 
____________ 
У Алибунару/În Alibunar/V Alibunare, дана/zi/ dni ______________. године/ an/ rok у/ la / о 
_________ часова/ ore/  hodín 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

COMITETUL DE ELECȚII PENTRU ALEGERILE ÎN COMUNITĂȚILE ORAȘEI PE 
TERITORIUL MUNICIPIULUI ALIBUNAR 

VÝBOR PRE VOĽBY PRE VOĽBY V OBCHODNÝCH SPOLOČENSTVÁCH NA ÚZEMÍ 
ALIBUNÁRNEHO OBCE 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
PRESIDENTUL COMISIEI 
PRESIDENTUL COMISIEI 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 11/19 

 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА 

СА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА БИРАЧКИ ОДБОР 

 

 

 

I  Општинска изборна комисија општине Алибунар  предаје бирачком одбору за бирачко место 

број ______ следећи изборни материјал: 

1. Збирну изборну листу 

2. Решење о одређивању бирачкког места 

3. Решење о именовању бирачког одбора 

4. Оверен извод из бирачког списка по коме ће се гласати на бирачком месту; 

5. ______________ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка 

6. Контролни лист за проверу гласачке кутије 

7. Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор чланова Савета месне заједнице Алибунар 

8. ______________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места 

9. Правила о раду бирачких одбора 

 

II Општински орган управе предао је бирачком одбору: 

1. гласачку кутију 

2. ________ паравана за гласање 

3. прибор за писање 

4. прибор за печаћење 

5. коверате за одлагање гласачких листића 

 

III Бирачки одбор је примио изборни материјал у подтачкама 1 до 9 тачке I овог записника и 

подтачкама 1 до 5 тачке II  

 

 

IV  Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије, а други код 

бирачког одбора 

 

 

У Алибунару, дана ______________ 2019. године у __________ часова. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

БИРАЧКОГ ОДБОРА 

____________________________ 

Потпис  

____________________________  

Име и презиме 

 

ЗА ИЗБОРНУ 

КОМИСИЈУ 

___________________________  

Потпис  

___________________________  

Име и презиме 
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ОБРАЗАЦ СМЗ – 12/19 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

СА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ 

 

Бирачки одбор за бирачко место број ______________________предаје Изборној комисији 

следећи материјал: 

1. Записник о раду бирачког одобра на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор чланова Савета месне заједнице Алибунар; 

2. Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту;  

3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

4. _________________ неупотребљених гласачких листића; 

5. _________________ неважећих гласачких листића; 

6. _________________ важећих гласачких листића; 

7. _________________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места. 

 

 

Изборна комисија је примила изборни материјал назначен у тачкама 1 – 7 овог записника. 

 

 

Бирачки одбор предао је Општинској управи следећи материјал: 

 гласачку кутију 

 ________ паравана за гласање 

 прибор за писање 

 прибор за печаћење 

 коверате за одлагање гласачких листића 

 

 

 

Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије, а други код 

бирачког одбора. 

У Алибунару, дана ______________ 2019. године у __________ часова. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

БИРАЧКОГ ОДБОРА 

____________________________ 

Потпис  

____________________________  

Име и презиме 

 

ЗА ИЗБОРНУ 

КОМИСИЈУ 

___________________________  

Потпис  

___________________________  

Име и презиме 
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ОБРАЗАЦ СМЗ - 13/19 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

Потврђује се да је ________________________________, _________________________ 

  (име и презиме)   (ЈМБГ) 

са пребивалиштем у ________________________________________ 

  (место) 

__________________________________________________________ уписан у извод из  

  (адреса стана) 

бирачког списка на бирачком месту број _______, под редним бројем ___________,  

у општини Алибунар, и да има изборно право. 

 

У______________________, ___________________ 

 (место)   (датум) 

 БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

 ________________________ ________________________ 

 (потпис)  (потпис) 

 

 ________________________ ________________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 
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ОБРАЗАЦ СМЗ -14/19 
FORMULAR SMZ -14/19 

FORM SMZ -14/19 
 

 
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________ 
25. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 

 
LISTA VOTĂRILOR 

PENTRU ALEGEREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
_____________ 

25 AUGUST 2019 
 

ZOZNAM HLASOV 
ZA VOĽBA ČLENOV PREDSTAVENSTVA _____________ 

25. AUGUSTA 2019 
 

1. _____________________________________________________________  

(презиме и име кандидата, година рођења, занимање, пребивалиште) 

(prenumele și numele candidatului, anul nașterii, ocupația, reședința) 

(priezvisko a meno kandidáta, rok narodenia, povolanie, bydlisko) 

 

 

 

(на исти начин унети презимена и имена свих кандидата са подацима као под 1)  

(introduceți în același mod numele și numele tuturor candidaților cu informații de la 

punctul 1) 

(rovnakým spôsobom uveďte mená a mená všetkých kandidátov s informáciami 

uvedenými v bode 1) 

 

 

 
БИРА СЕ _________ КАНДИДАТА. ГЛАСА СЕ ЗА ___________ КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ 

БРОЈА ИСПРЕД ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА 

SELECTATE _________ CANDIDATE. VOT PENTRU ____________ CANDIDATE PRIN NUMERELE DE 

CIRCULARE ÎNAINTE DE VENITUL CANDIDATULUI 

VYBRANÉ _________ KANDIDÁTY. HLASUJTE O __________ KANDIDÁTOV PODĽA OBVODOV ČÍSLA PRED 

PRIEZVISKOM PONUKY 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ СМЗ -15/19 
FORMULAR SMZ -15/19 

FORM SMZ -15/19 
 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР РАСПИСАНИХ ЗА 25. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 

 

МINUTE 
PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMITETULUI DE SECURITATE PRIVIND 

IMPLEMENTAREA VOTULUI 
ȘI EVALUAREA REZULTATELOR VOTULUI 

PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR LA ȘEDINȚA ALIBUNARULUI COMUNITAR 
DERIVAT PENTRU 25 AUGUST 2019 

 

MINUTES 
O ČINNOSTIACH BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU PRE VYKONÁVANIE 

HLASOVANIA 
A ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

ZA VOĽBU ČLENOV ZASADNUTIA ALIBUNÁRNEHO ZASADNUTIA  
SPOLOČENSTVA ROZDELENÝCH 25. AUGUSTU 2019 

 
 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ______, (назив бирачког места) 
_________________________________________ у општини Алибунар  састао се на дан 
_________________ 2019. године, у __________ часова. 
 Biroul de votare pentru numărul secției de votare ______, (numele secției de votare) 
_________________________________________ în municipiul Alibunar, sa întrunit la data 
_________________ în 2019, în ore __________. 
 Volebná miestnosť pre číslo volebnej miestnosti ______, (názov volebnej miestnosti) 
_________________________________________ v obci Alibunar, sa stretla k dátumu 
_________________ v roku 2019 o __________ hodín. 
   

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора: 
  Sunt prezenți următorii membri și deputați ai membrilor comisiei de votare: 
Prítomní sú títo členovia a zástupcovia členov volebnej komisie: 
____________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________ 
2.  Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио: 

2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих 
симбола политичких странака и другог изборног пропагандног материјала, 

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и да је обезбеђена тајност 
гласања, 

2.3а да је од Општинске изборне комисије општине Алибунар примљен потпун и исправан 
изборни материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту. 

2.3б да је од Општинске изборне комисије општине Алибунар примљен изборни материјал, 
чијом провером је утврђено да недостаје:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
о чему је бирачки одбор одмах обавестио Општинску изборну комисију1. 

3.  Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова. 

4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача (име и презиме 
првог бирача) _____________________________који је први дошао  на бирачко место 
_________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка за 
гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар под редним бројем ____. 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су 

потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је 

у гласачку кутију, која је одмах запечаћена у присуству првог бирача, након чега је почело 

гласање. 

5.  Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је _______ бирача, уписаних у извод из бирачког 
 списка под редним бројевима 
______________________________________________________ 
  

6.  Ван бирачког места гласало је _______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под 
 редним бројевима 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________ 
7а  Гласање се све време одвијало у потпуно реду. 

7б  За време гласања десило се:  
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида гласања. 

Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника 

                                                 
1 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду бирачког одбора, 

бирачки одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 
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8а  На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи. 

8б  На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих 
организација: 

 

 

 

 

 

 

9.  Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

10.  После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата 
гласања  на следећи начин: 
 
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића, 

10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних 
бројева у изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком 
списку и посебном изводу из бирачког списка; 

10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 

10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број 
неважећих гласачких листића; 

10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна 
 листа. 
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и 

важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене. 

12.  Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број _______, назив бирачког места 
_________________ у општини Алибунар  
   

 резултати гласања следећи: 

12.1. да је према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних  

промена у бирачком списку и посебном изводу из бирачког списка 

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА ___________; 
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12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ___________; 

  

12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ___________; 
  

12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу   из 

бирачког списка и посебном изводу из бирачког списка) ___________; 

  

12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ 
 
 ___________; 
12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића___________; 

12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ___________; 
  

12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА: 

 

Редни 
број 

Назив изборне листе 
Број гласова који 

је добила 
изборна листа 

1.   

 (Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)  

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на   
бирачком месту. 

13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи 

чланови бирачког одбора:  
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14.  Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах 

достави Општинској изборној комисиији општине Алибунар, за шта су одређени 

председник и следећи чланови бирачког одбора: ________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

15.  Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по 

један примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне 

листе које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то: 

 

15.1. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.2. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.3. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.4. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

16. Бирачки одбор је са радом завршио дана ________________ 2019. године у __________ 
часова. 
  

БИРАЧКИ ОДБОР: 

1. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора) 

2. ____________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2) 
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ОБРАЗАЦ СМЗ -16/19 
FORMULAR SMZ -16/19 

FORM SMZ -16/19 
 

 
ЗАПИСНИК 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР  
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ 

 
VERBAL 

DESPRE ACTUL COMISIEI DE ELECȚII ALBUNARUL MUNICIPALITĂȚII 
PRIVIND STABILIREA REZULTATELOR ALE ELECȚIILOR PENTRU MEMBRII DIN 

ȘEDINȚA ALIBUNARULUI COMUNITAR 
ÎN ALEGERI AU CONVENIT LA 25 AUGUST 2019 

 
MINUTES 

O AKTÍVE VOĽBY KOMISIE V OBLASTI VOLBY ALIBUNAR 
O ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV VÝBOROV PRE ČLENOV SPÔSOBILÝCH ALIBUNÁROV 

SPOLOČENSTVA 
VO VOĽBÁCH VYDANÝCH 25. AUGUSTU 2019 

 
 
 
Седница Изборне комисије општине Алибунар почела је дана _______________ 2019. 
године у _________ часова, у седишту Изборне комисије, у згради Општине Алибунар, 
Трг слобеде број 4. 
Ședința Comisiei Electorale a Municipiului Alibunar va fi anulată la _______________ în 2019 
la orele _________, la sediul Comisiei Electorale, în clădirea Primăriei Alibunar, Trg Slobode 
nr. 4. 
Schôdza volebnej komisie obce Alibunar sa zrušuje _______________ v roku 2019 o 
_________ hodín, v sídle volebnej komisie, v budove obce Alibunar, Trg Slobode č. 4. 
 
Седници Комисије присуствују: 

1) ____________________________ (име и презиме председника Комисије) 
2) ____________________________ (име и презиме члана Комисије) 

 
(навести све присутне чланове и заменике чланова Комисије као под 2) 

 
Comisiile de ședință participă: 
1) ____________________________ (numele și prenumele președintelui Comisiei) 
2) ____________________________ (numele și prenumele unui membru al Comisiei) 
 
(enumerați toți membrii și membrii supleanți ai Comisiei sub 2) 
 
Zasadnutia výborov sa zúčastňujú: 
1) ____________________________ (meno a priezvisko predsedu Komisie) 
2) ____________________________ (meno a priezvisko člena Komisie) 
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(uveďte všetkých členov a zástupcov Komisie podľa bodu 2) 
 
 
 
Комисија је утврдила да је од укупно ___________ бирачких места Месној заједници  
Алибунар примила изборни материјал од _______ бирачких одбора 
 
Comisia a constatat că dintr-un total de ___________ secții de votare către Comunitatea 
locală, Alibunar a primit materialul electoral din _______ panouri de votare 
 
Komisia zistila, že z celkového počtu ___________ volebných miestností do miestneho 
spoločenstva dostal Alibunar volebný materiál od _______ volebných miestností 
 
Комисија је утврдила да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Алибунар и није поништила гласање ни на једном 
бирачком месту. 
 
Comisia a constatat că nu a existat o încălcare semnificativă a dispozițiilor Deciziei privind 
comunitățile locale pe teritoriul municipiului Alibunar și nu a anulat votul în nici o secție de 
votare. 
 
Komisia zistila, že na území obce Alibunar nedošlo k podstatnému porušeniu ustanovení 
rozhodnutia o miestnych spoločenstvách, a nezrušila hlasovanie v žiadnej volebnej 
miestnosti. 
 
 

Због битних повреда одредаба Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Алибунар, Комисија је поништила гласање на укупно _______ 
бирачких места и то: 
- на бирачком мету број ______, ____________________ (назив бирачког места) 
 
(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) 
 
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови дана 
____________ 2019. године. 

 
 

Datorită încălcărilor semnificative ale dispozițiilor Deciziei privind comunitățile locale pe 
teritoriul municipiului Alibunar, Comisia a anulat votul în totalul secțiilor de votare 
_______, după cum urmează: 
- la numărul secției de votare ______, ____________________ (numele secției de 

votare) 
 

(indicați toate secțiile de votare unde votul a fost anulat) 
 

și a stabilit că votarea în aceste secții de votare ar trebui repetată la ____________ 
2019. 
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Z dôvodu závažného porušenia ustanovení rozhodnutia o miestnych spoločenstvách 
na území obce Alibunar Komisia zrušila hlasovanie celkom _______ volebných 
miestností takto: 
- na čísle volebnej miestnosti ______, ____________________ (názov volebnej 

miestnosti) 
 

(uveďte všetky volebné miestnosti, v ktorých bolo hlasovanie zrušené) 
 

a určili, že hlasovanie v týchto volebných miestnostiach by sa malo opakovať 
____________ 2019. 

 
 
 
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је: 
- да је за изборе предато укупно ________ гласачких листића; 
- да је остало неупотребљено __________ гласачких листића 
- да, према изводима из бирачких спискова и посебним изводима из бирачких 

спискова, на изворима гласало _______________бирача, што износи 
__________%; 

- да је било неважећих гласачких листића ___________; 
- да је било важећих гласачких листића____________; 
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 
 
Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА  Број гласова које је 

добио кандидат 

1.   

 
(навести податке за све канидидате, по редоследу са гласачких листића) 
 
 
Pe baza materialelor electorale primite de la organele de votare, sa stabilit: 
- că au fost predate pentru alegeri un număr de buletine de vot ________; 
- că buletinele de vot __________ rămase rămase 
- că, potrivit extraselor din listele electorale și extrase speciale din listele alegătorilor, 
alegătorii au votat _______________, care se ridică la __________%; 
- că au existat buletine de vot nevalabile ___________; 
- că au existat buletine de vot valabile ____________; 
- că anumiți candidați au primit următorul număr de voturi: 
 
Număr normal NUME ȘI PRENUME CANDIDAȚILOR Numărul de voturi 

primite de candidat 

1.   

 
 
(oferiți informații tuturor canidizilor, în ordinea buletinelor de vot) 
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Na základe volebného materiálu získaného od volebných komisií sa ustanovilo: 
- že sa do volieb odovzdalo celkom ________ hlasovacích lístkov; 
- že nevyužité hlasovacie lístky __________ zostali 
- že podľa výpisov zo zoznamov voličov a osobitných výpisov zo zoznamov voličov 
hlasovali voliči _______________, čo predstavuje __________%; 
- že boli neplatné hlasovacie lístky ___________; 
- že boli platné hlasovacie lístky ____________; 
- že niektorí kandidáti dostali nasledujúci počet hlasov: 
 
Bežné číslo NÁZOV A PRIEZVISKO KANDIDÁTOV Počet hlasov, ktoré 

kandidát dostal 

1.   

 
 
 
(uveďte informácie o všetkých kandidátoch v poradí podľa hlasovacích lístkov) 
 
 
На основу утврђених резултата избора за чланове Савета месне заједнице 
Алибунар изабрани су следећи кандидати: 
 
Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА  Број гласова које је 

добио кандидат 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
  
Pe baza rezultatelor selecției pentru membrii Consiliului Local al Alibunar, au fost selectați 
următorii candidați: 
 

Număr normal NUME ȘI PRENUME CANDIDAȚILOR Numărul de voturi 
primite de candidat 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Na základe výsledkov výberu členov miestnej komunitnej rady Alibunar boli vybraní títo 
kandidáti: 
 

Bežné číslo NÁZOV A PRIEZVISKO KANDIDÁTOV Počet hlasov, ktoré 
kandidát dostal 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
 
Чланови Комисије НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ примедбе на утврђивање резултата 
избора 
Membrii Comisiei NU AVEAU OBIECȚII - SUNT OBIECTIVE cu privire la determinarea 
rezultatului alegerilor 
Členovia Komisie NIE IMALI - BOLI POZOROVANÉ k stanoveniu výsledku volieb 

 
Примедбе су: 
Comentariile sunt: 
Komentáre sú: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________  
 
Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у 
„Службеном листу општине Алибунар“. 
Sa concluzionat că rezultatele alegerilor sunt imediat anunțate publicului și publicate în 
"Monitorul Oficial al Municipiului Alibunar". 
Dospelo sa k záveru, že výsledky volieb sa okamžite oznamujú verejnosti a uverejňujú 
sa v "Úradnom vestníku mesta Alibunar“. 
 
Изборна комисија Општине Алибунар завршила је рад дана ______________ 
2019. године у _________________ часова. 
Comisia Electorală a Municipiului Alibunar și-a încheiat activitatea la 
_______________ 2019 în _________________ ore. 
Volebná komisia mesta Alibunar ukončila svoju prácu _______________ 2019 o 
_________________ hodín. 
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Број/ număr/ číslo: 
Датум/ data/ dátum: 
 

 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

COMISIA DE ALEGERI PENTRU ALEGEREA DE REUNIUNE A COMUNITĂȚILOR 
DIN TERITORIUL ALIBUNARULUI MUNICIPALITĂȚII 

KOMISIA PRE VOĽBY PRE VOĽBA ZASADNUTÍ SPOLOČENSTIEV NA ÚZEMÍ 
OBČIANSKEHO OBCHODU 

 
 
 
1. Председник Комисије: (име и презиме)_____________________ 

(потпис)______________ 
Președintele Comisiei: (numele și prenumele) __________________ (semnătura) 
___________ 

      Predseda Komisie: (meno a priezvisko) _____________________ (podpis) 
___________ 

 
2. Секретар Комисиије: (име и презиме)_____________________ 

(потпис)___________ 
Secretarul Comisiei: (numele și prenumele) _____________________ (semnătura) 
___________ 

      Tajomník Komisie: (meno a priezvisko) _____________________ (podpis) 
___________ 
 

 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

MEMBRII COMISIEI PENTRU ALEGEREA MĂSURĂRII COMUNITĂȚILOR DIN 
TERITORIUL ALBUNARULUI MUNICIPALITĂȚII 

ČLENOV KOMISIE PRE VOĽBY NA MERANIE SPOLOČENSTIEV NA ÚZEMÍ 
OBCHODNÍKOV ALIBUNÁR 

 
1) (име и презиме) ___________________ (потпис) ________________ 

(numele și prenumele) _____________________ (semnătura) ___________ 
(meno a priezvisko) _____________________ (podpis) ___________ 
 
(навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије као под 

1) 
(enumerați toți membrii prezenți sau membri supleanți ai Comisiei sub 1) 

(uveďte všetkých prítomných alebo náhradných členov Komisie podľa odseku 1) 
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ОБРАЗАЦ СМЗ -17/19 
FORMULAR SMZ -17/19 

FORM SMZ -17/19 
 

 
УВЕРЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА/ЧЛАНИЦУ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________ 

CERTIFICAT 
DESPRE ALEGEREA UNEI MEMBRE / CONSILIUL DE MEMBRI 

COMUNITĂȚI DE CARNE ______________ 
CERTIFIKÁT 

O VOĽBE ČLENOV / RADY 
MÄSOVÉ SPOLOČENS 

 
 
 Утврђује се да је ___________________________,              _______________  
                                                             ( Име и презиме)                                  (занимање) 
 
рођен/а дана ___________ године, из ______________________, улица 
______________________________ број _______, ЈМБГ: ______________________ 
 
 
ИЗАБРАН/А ЗА ЧЛАНА/ЧЛАНИЦУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕНИЦЕ _______________  
 
на изборима одржаним 25. августа 2019. године. 
 
Se stabilește că ___________________________,           _______________ 
                                                              (Nume și prenume)   (ocupație) 
 
născut la ___________, din ______________________, strada 
______________________________ număr _______, JMBG: ______________________ 
 
 
ELECTAT LA UN MEMBRU AL UNUI CONSILIU DE ADUNARE _______________ 
 
la alegerile din 25 august 2019. 
 
Zistilo sa, že ___________________________,                _______________ 
                                       (Meno a priezvisko)                          (povolanie) 
 
dátum narodenia ___________, z ______________________, ulica 
______________________________ číslo _______, JMBG: ______________________ 
 
 
ZVOLENÝ DO ČLENOV SCHÔDZE RADY _______________ 
 
vo voľbách 25. augusta 2019. 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 31.07.2019. 

 

 

Број 25 – Страна 46 

 
 
 
Број/ număr/ číslo: _______________________ 
____________ 
У Алибунару/În Alibunar/V Alibunare, дана/zi/ dni _____________. године/ an/ rok у/ la / о 
_________ часова/ ore/  hodín 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

COMITETUL DE ELECȚII PENTRU ALEGERILE ÎN COMUNITĂȚILE ORAȘEI PE 
TERITORIUL MUNICIPIULUI ALIBUNAR 

VÝBOR PRE VOĽBY PRE VOĽBY V OBCHODNÝCH SPOLOČENSTVÁCH NA ÚZEMÍ 
ALIBUNÁRNEHO OBCE 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
PRESIDENTUL COMISIEI 
PRESIDENTUL COMISIEI 
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222. 
 

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар 
("Службени лист општине Алибунар", бр. 21/2019, 24/2019-испр.) и члана 7. Пословника о раду 
Изборне комисије за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', бр. 25/2019),  

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 
Првој седници одржаној 31. јула 2019. године,  донела је  

 
РОКОВНИК  

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

РАСПИСАНИХ ЗА 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ 
 
 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланова савета месних 
заједница на територији општине Алибунар утврђени су: 

- Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар ("Службени лист 

општине Алибунар", бр. 21/2019, 24/2019-испр.), 

- Упутством за спровођење избора за чланова савета месних заједница на територији 

општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 25/2019), 

- Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011) 

- Законом о избору народних посланика (“Службени гласник РС“ бр. 35/2000, 57/2003-

одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.др.закона, 18/2004, 101/2005-др.закон, 

85/2005-др.закон, 104/2009-др.закон, 28/2011-одлука и 36/2011).  

 
Према наведеним прописима, рокови су следећи: 

Ред. 
бр. 

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ И ПРАВНИ ОСНОВ  РОКОВИ  

   I РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

1. 

Расписивање избора  
(члан 19. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар, Одлука о расписивању избора за чланове савета месних 
заједница на територији општине Алибунар и то: за чланове Савета 
Месне заједнице Алибунар, за чланове Савета Месне заједнице 
Банатски Карловац, за чланове Савета Месне заједнице Владимировац, 
за чланове Савета Месне заједнице Добрица, за чланове Савета Месне 
заједнице Иланџа, за чланове Савета Месне заједнице Јаношик, за 
чланове Савета Месне заједнице Локве, за чланове Савета Месне 
заједнице Николинци, за чланове Савета Месне заједнице Нови Козјак и 
за чланове Савета Месне заједнице Селеуш)   

26. јули 2019. 
године 

2.  

Почетак рокова за предузимање изборних радњи  
(Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на 
територији општине Алибунар и то: за чланове Савета Месне заједнице 
Алибунар, за чланове Савета Месне заједнице Банатски Карловац, за 
чланове Савета Месне заједнице Владимировац, за чланове Савета 
Месне заједнице Добрица, за чланове Савета Месне заједнице Иланџа, 
за чланове Савета Месне заједнице Јаношик, за чланове Савета Месне 
заједнице Локве, за чланове Савета Месне заједнице Николинци, за 
чланове Савета Месне заједнице Нови Козјак и за чланове Савета 
Месне заједнице Селеуш)  

26. јули 2019. 
године 

   II КАНДИДОВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА  

http://ingpro.pancevo.rs/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0005cc/518.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#18/04
http://ingpro.pancevo.rs/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0005cc/518.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk36/11
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3. 
Подношење предлога кандидата за члана савета месне заједнице  
(члан 35. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар)  

до 09. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

4. 
Потврђивање предлога кандидата за члана савета месне заједнице  
(члан 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

24 часа од дана 
пријема предлога 

кандидата 

5. 
Повлачење предлога кандидата  
(члан 39. став 3. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар)  

до 13. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

6. 
Утврђивање и објављивање Листе кандидата  
(члан 25. Упутства) 

до 14. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

   III БИРАЧКИ СПИСАК 

7. 
Излагање бирачког списка на увид грађанима 
(члан 3. Упутства)  

до 19. августа 
2019. године до 

15.00 часова  

8. 

Доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку 
(упис, брисање, измене, допуне и исправке бирачког списка) 
(члан 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар)  

до 19. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

9. 
Доношење решења о закључивању бирачког списка 
(члан 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

до 19. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

10. 
Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији 
за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар и 
утврђивање укупног броја бирача (члан 5. Упутства) 

до 20. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

11. 
Достављање оверених извода из бирачког списка Изборној комисији за 
изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар (члан 6. 
Упутства) 

до 21. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

12. 
Објављивање коначног броја бирача  
(члан 46. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар)  

до 21. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

13. 
Доношење решења о одређивању бирачких места (члан 42. Одлуке о 
месним заједницама на територији општине Алибунар) 

до 09. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

14. 
Обавештавање бирача о времену и месту одржавања избора (члан 47. 
Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар) 

до 19. августа 
2019. године до 

24.00 часа 

15. 
Предаја изборног материјала  бирачким одборима 
(члан 28. Упутства) 

најкасније 22. 
августа 2019. 

године до 24.00 
часа 

16. 
Отварање бирачких места и гласање 
(члан 10. Упутства) 

25. августа 2019. 
године од 7 до 20 

часова 
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17. 

Пријављивање бирача за гласање ван бирачког места - бирач који није у 
могућности да гласа на бирачком месту (немоћно или спречено лице) 
(члан 19. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар 
расписаних за 25. августа 2019. године) 

25. августа 2019. 
године до 11.00 

часова 

  V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

18. 
Образовање бирачких одбора  
(члан 28. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

14. августа 2019. 
године до 24.00 

часа 

19. 
Замена члана бирачког одбора у случају спречености или одсутности 
(члан 31. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

најкасније 22. 
августа 2019. 

године до 24.00 
часова 

20. 

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког 
одбора у смислу члана 15. Упутства 
(члан 31. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

најкасније 25. 
августа 2019. 

године до 10.00 
часова 

   VI УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

21. 
Предаја записника и материјала о спроведеном гласању на бирачком 
месту (члан 33. Упутства)  

26. августа 2019. 
године до 4 часа 

22. 
Утврђивање резултата избора  
(члан 50. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Алибунар) 

27. августа 2019. 
године до 20 

часова 

VII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА  

23. Увид у изборни материјал (члан 32. Упутства) 
до 30. августа 
2019. године 

24. 
Подношење приговора изборној комисији (члан 56. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Алибунар) 

24 часа од када је 
донета одлука 

односно 
извршена радња 

или учињен 
пропуст 

25. 
Доношење решења по приговору (члан 57. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Алибунар)  

48 часова од 
пријема 

приговора 

26. 
Подношење приговора Другостепеној изборној комисији (члан 58. 
Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар) 

24 часа од 
достављања 

решења 

26. 
Подношење жалбе Управном суду на решење Kомисије 
(члан 43. Упутства) 
  

30 дана од дана 
достављања 

решења 

    VIII ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 31.07.2019. 

 

 

Број 25 – Страна 50 

27. 

Чување изборних докумената:  

- изводи из бирачког списка и записници о раду бирачких одбора и 

о раду Комисије 

-   трајно 

- гласачки листићи и остали изборни материјал  - четири године 

- финансијска документа - 

(Члан 65. Закона о избору народних посланика). 

- сагласно 

прописима о 

чувању 

финансијских 

докумената 

 
 
Број: 013-13-4/2019-04 

Алибунар, 31. јули 2019.године 
 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Предраг Ковачев, с.р. 

 
 

223. 
 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 
54/2011) и члана 11. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 
територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 25/2019),  

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на Првој 
седници одржаној 31. јула 2019. године,  донела је 

 
У П У Т С Т В О  

О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

РАСПИСАНИХ ЗА 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ 
 
А – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим упутством ближе се уређује рад бирачких одбора на спровођењу избора за чланове 
савета месних заједница на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године. 

 
Члан 2. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене 
законом, Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији 
општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године 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, на бирачком месту морају да буду 

присутни сви чланови бирачког одбора или њихови заменици или да се у томе наизменично смењују. 
 

Б – ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА 

 
Члан 3. 
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Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар (у даљем 
тексту: Комисија) предаје изборни материјал бирачким одборима на бирачким местима, најкасније  
22. августа 2019. године до 24 часа. 

О примопредаји изборног материјала између Комисије и бирачког одбора саставља се 
записник на обрасцу Образац СМЗ – 11/19. 

  
В – ПРИПРЕМА ПОЧЕТКА ГЛАСАЊА 

 
Члан 4. 

Дана 25. августа 2019. године чланови и заменици чланова бирачког одбора састају се у 6 
часова на бирачком месту, да би извршили 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 за спровођење избора бирачки одбор упоређује са стањем у 
записнику о предаји изборног материјала пре гласања (Образац СМЗ – 11/19) и на тај начин утврђује 
да ли је примљени материјал потпун и исправан. 

Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачки одбор то констатује у записнику о раду 
бирачког одбора, и о томе одмах обавештава Комисију. 

 
б) Уређивање бирачког места 

 
Члан 6. 

 
Бирачки одбор уређује просторију за гласање тако да од улаза до гласачке кутије, места за 

обављање изборних радњи буду постављена следећим редоследом: 
1. место на коме се утврђује идентитет бирача, 
2. место на коме се налази извод из бирачког списка, 
3. место на коме се уручује гласачки листић, 
4. паравани за гласање, који морају бити постављени тако да обезбеде тајност гласања, 
5. гласачка кутија. 
 

 Члан 7. 
Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 

истакнути симболи предлагача кандидата и други пропагандни материјал.  
Ако je 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 
инспекцију. 

 
в) Договор о подели  рада 

 
Члан 8. 

Чланови бирачког одбора договарају се о начину поделе рада, при чему је најважније да се 
утврди који ће чланови, односно заменици чланова, бити задужени за обављање следећих радњи: 

1. утврђивање идентитета бирача; 
2. руковање изводом из бирачког списка; 
3. чување и уручивање гласачког листића; 
4. поучавање бирача о томе како се гласа; 
5. старање о томе да бирач убацује гласачки листић у гласачку кутију. 
 

Г – ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 
Члан 9. 
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Кад обави припреме за спровођење гласања, бирачки одбор утврђује да ли гласање може да 
почне, и то констатује у записнику о раду бирачког одбора. 

Бирачко место се отвара 25. августа 2019. године у 7,00 часова. 
 

а) Провера исправности гласачке кутије 
 

Члан 10. 
Провера исправности гласачке кутије се врши у присуству првог бирача који дође на бирачко 

место, а резултат провере уписује се у контролни лист за проверу исправности гласачке кутије. 
Поступак провере исправности гласачке кутије се обавља следећим редоследом: 
- када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачког одбора, бирачки одбор 

ће утврдити његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка; 
- у присуству првог 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 записнику о раду бирачког одбора. 
 

Члан 11. 
Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача 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: 
утврђивање идентитета бирача, провера да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка, уручивање 
гласачког листића и поучавање бирача о начину гласања. 

 
а) Утврђивање идентитета бирача 

 
Члан 13. 

Бирач прилази члану бирачког одбора који је задужен за утврђивање идентитета, саопштава 
му своје име и презиме, предаје му обавештење о времену и месту одржавања избора и доказује свој 
идентитет. 

Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету. 
Бирач који је уписан у извод из бирачког списка може да гласа и без обавештења о времену и 

месту одржавања избора. 
Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом, односно важећом путном исправом 

(пасошем), као и важећом возачком дозволом на чијем је обрасцу наведен јединствени матични број 
бирача. 
            У случају да на бирачко место дође бирач који поседује важећи документ из става 4. овог члана 
у којем је наведено друго презиме у односу на презиме наведено у изводу из бирачког списка, бирачки 
одбор треба том бирачу да омогући да гласа, без обзира на ту околност, под условом да на основу 
слике бирача и јединственог матичног броја у документу којим доказује свој идентитет може да утврди 
да је у питању иста особа.                     

Бирачки одбор треба да омогући гласање бирачу који свој идентитет доказује личном картом 
са истеклим роком важења, под условом да приложи потврду Министарства унутрашњих послова о 
поднетом захтеву за издавање нове личне карте. 

 
б) Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка 

 и уручивање гласачог листића 
 

Члан 14. 
Када се утврди идентитет бирача, бирач прилази члану бирачког одбора који је задужен за 

руковање изводом из бирачког списка, који проналази бирача у изводу и заокружује редни број испред 
имена бирача, а након тога бирач се потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. 
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Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му уручује гласачки листић. 
  

Члан 15. 
Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког списка. 
Бирачки одбор не сме да врши било каква уписивања, дописивања, брисање или друге 

промене у изводу из бирачког списка.  
 

в) Попуњавање гласачког листића 

 
Члан 16. 

Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање пошто га члан бирачког одбора 
поучи о начину гласања. 

Члан бирачког ће посебно упозорити бирача: 
- да може да се гласа само за онолико кандидата колико се бира на бирачком месту 

заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата; 
- да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање;  
- да је гласање слободно и да нико нема право да спречава нити 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 сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је 
гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта бирачко место. 

Бирачки одбор ће задужити члана или заменика члана да се стара о томе да бирач убаци 
гласачки листић у гласачку кутију. 

 
Члан 17. 

Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању тајности гласања. 
Бирачки одбор је дужан да организује гласање тако да нико не може да види 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 ЗА ГЛАСАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И СПРЕЧЕНИХ 
ЛИЦА 

 
а) Лице које није у стању да попуни гласачки листић 

 
Члан 18. 

Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице) 
има право да на бирачко место поведе помачага који ће уместо њега попунити гласачки листић онако 
како му бирач одреди. 

Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду бирачког одбора. 
Бирачки одбор уписује у записник о раду бирачког одбора укупан број бирача који су гласали уз 

помоћ помагача.  

 
б) Лице које није у стању да дође на бирачко место 

 
Члан 19. 

Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту обавештава бирачки одбор, најкасније до 
11 часова на дан гласања, да жели да гласа ван бирачког места. 

Пошто утврди да је тај бирач уписан у извод из бирачког списка, председник бирачког одбора 
одређује три члана или заменика члана бирачког одбора из проширеног састава, који су представници 
три различита предлагача кандидата (повереници бирачког одбора), да спроведу гласање ван 
бирачког места. 

Повереници бирачког одбора одлазе код бирача и утврђују његов идентитет. 
Потом повереници бирачког одбора предају бирачу службени коверат у којем се налазе: 

гласачки листић, листа кандидата, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац 
СМЗ 13/19) и посебан коверат у који ће бити стављен попуњен гласачки листић. 

Пошто упознају бирача са начином гласања, повереници бирачког одбора напуштају 
просторију у којој бирач гласа.  
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Када попуни гласачки листић, бирач потписује потврду о свом изборном праву и ставља 
попуњен и пресавијен гласачки листић у посебан коверат који чланови бирачког одбора пред њим 
печате жигом на печатном воску.  

Тако запечаћен коверат бирач ставља заједно са 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, врши увид у потписану потврду о изборном праву, 
након чега члан бирачког одбора задужен за руковање изводом из бирачког списка заокружује редни 
број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка. 

Бирачки одбор затим отвара запечаћени коверат, из њега вади пресавијени гласачки листић и 
убацује га 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 посебном коверту 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, на исти начин на који ту помоћ 
користе слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на бирачком месту. 

Гласање ван бирачког места може да се обави само на подручју бирачког места. 
 

Е – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 
Члан 20. 

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 фото-апарата 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 чланови бирачког одбора, који су задужени да рукују изводима из 
бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде евиденцију о излазности бирача 
и да податке о излазности саопштавају свим члановима бирачког одбора. 

Повреда забрана из стaва 1, 2. и 3. овог члана сматра се нарушавањем реда на бирачком 
месту. 

 
Члан 21. 

Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на бирачком месту само 
ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту. 

Све време од отварања до затварања бирачког места, бирачки одбор обавештава Комисију о 
току гласања. 

 
Члан 22. 

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. 

 
Ж – ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 
Члан 23. 

Бирачко место се затвара у 20 часова. 
Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, 

омогућава се да гласају. 
Бирачем који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 20 часова налази на 

бирачком месту или непосредно испред бирачког места. 
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Бираче који се затекну на бирачком месту бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 
Председник бирачког одбора је дужан 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) Општа одредба 
 

Члан 24. 
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 25. 
Поступак утврђивања резултата гласања на изборима за чланове савета месне заједнице, 

спроводи се на следећи начин:  
1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебан коверат који се 

печати; 
2. пребројавају се бирачи уписани у извод из бирачког списка и тако се утврђује укупан број 

уписаних бирача и уписује се у рубрику 12.1. Записника о раду бирачког одбора; 
3. пребројавају се бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се утврђује 

број бирача који су гласали и уписују се у рубрику 12.4. Записника о раду бирачког одбора; 

44..  ооттвваарраа  ссее  ггллаассааччккаа  ккууттиијјаа  ии  ппррооввеерраавваа  ддаа  ллии  ссее  уу  њњоојј  ннааллааззии  ккооннттррооллннии  ллиисстт  ззаа  ппррооввеерруу  

ииссппррааввннооссттии  ггллаассааччккее  ккууттиијјее  ии  ррееззууллттаатт  ппррооввееррее  ууппииссуујјее  уу  ррууббррииккуу  1100..33..  ЗЗааппииссннииккаа  оо  ррааддуу  

ббииррааччккоогг  ооддббоорраа..  ККооннттррооллннии  ллиисстт  ссее  ссттааввљљаа  уу  ппооссееббаанн  ккооввеерраатт;;  

55..  ппррееббрроојјаавваајјуу  ссее  ссввии  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии  ккоојјии  ссуу  ссее  ннааллааззииллии  уу  ггллаассааччккоојј  ккууттиијјии  ии  ттаајј  ббрроојј  ссее  

ууппииссуујјее    уу  ррууббррииккуу  1122..55..  ЗЗааппииссннииккаа  оо  ррааддуу  ббииррааччккоогг  ооддббоорраа;;  

66..  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии  ссее  ррааззввррссттаавваајјуу  ннаа  вваажжеећћее  ии    ннеевваажжеећћее;;  

77..  ппррееббрроојјаавваајјуу  ссее  ннеевваажжеећћии  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии,,  ссттааввљљаајјуу  ссее  уу  ппооссееббаанн  ккооввеерраатт  ккоојјии  ссее  ппееччааттии,,  

аа  ббрроојј  ннеевваажжеећћиихх  ггллаассааччккиихх  ллииссттиићћаа  ссее  ууппииссуујјее    уу  ррууббррииккуу  1122..66..  ЗЗааппиисснниикк  оо  ррааддуу  ббииррааччккоогг  

ооддббоорраа;;  

88..  ппррееббрроојјаавваајјуу  ссее  вваажжеећћии  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии  ии  ттаајј  ббрроојј  ссее  ууппииссуујјее  уу  ррууббррииккуу  1122..77..  ЗЗааппииссннииккаа  оо  

ррааддуу  ббииррааччккоогг  ооддббоорраа;;  

99..  вваажжеећћии  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии  ссее  ррааззввррссттаавваајјуу  ппоо  ккааннддииддааттииммаа,,  ууттввррђђуујјее  ссее  ббрроојј  ггллаассоовваа  ккоојјии  јјее  

ддаатт  ссввааккоомм  ккааннддииддааттуу,,  ии  ттии  ббрроојјееввии  ссее  ууппииссуујјуу  уу  ооддггоовваарраајјуућћуу  ррууббррииккуу    уу  ттааччккии  1122..88..  

ЗЗааппииссннииккаа  оо  ррааддуу  ббииррааччккоогг  ооддббоорраа;;  

1100..  ссввии  вваажжеећћии  ггллаассааччккии  ллииссттиићћии  ссттааввљљаајјуу  ссее  уу  ппооссееббаанн  ккооввеерраатт  ккоојјии  ссее  ппееччааттии..  

  
в) Разликовање важећег и неважећег гласачког листића 

 
Члан 26. 

Важећи је онај гласачки листић на коме је заокружен редни број испред имена и презимена 
кандидата, као и гласачки листић који је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може закључити 
за којег кандидата је бирач гласао, на пример: 

- ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао име и/или презиме кандидата; 
- ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао назив предлагача кандидата; 
- ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао и име и презиме кандидата и 

назив предлагача кандидата; 
- ако је на гласачком листићу бирач истовремено заокружио или подвукао: редни броји 

кандидата, име и презиме кандидата и назив предлагача кандидата; 
- ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао редни број кандидата и/или 

име и презиме кандидата и/или назив предлагача кандидата. 
Ако је гласачки листић попуњен на начин из кога се може поуздано утврдити за којег кандидата 

је бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе: 
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- што су на листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке; 
- што су имена других кандидата или називи других предлагача кандидата прецртани. 

 
Члан 27. 

Неважећи гласачки листић је непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић који је 
попуњен тако да се не може утврдити за ког кандидата је бирач гласао, на пример: 

- листић на коме је бирач заокружио или подвукао више редних бројева испред имена и 
презимена кандидата од броја који се бира на бирачком месту. 

- листић на коме је бирач заокружио или подвукао више имена и презимена кандидата од 
броја кандидата који се бира на бирачком месту;  

- листић на коме је бирач заокружио или подвукао више предлагача кандидата од броја који 
се бира на бирачком месту. 

 
г) Попуњавање записника о раду бирачког одбора 

 
Члан 28. 

Чим утврди резултате гласања, бирачки одбор читко попуњава записник о раду бирачког 
одбора. 

У записник о раду бирачког одбора, поред осталог, уписују се: 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; број бирача који су 
гласали; број бирача који су гласали уз помоћ другог лица; број бирача који су гласали ван бирачког 
места; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за 
сваког кандидата. 

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова и заменика 
чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу. 

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови 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 29. 

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном Обрасцу СМЗ-15/19, који се 
штампа у шест примерака. 

Први примерак сваког записника о раду бирачког одбора предаје се Kомисији. 
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид. 
Преостала четири примерка записника уручују се представницима предлагача кандидата који 

су освојили највећи број гласова на том бирачком месту. 
 

И – ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 

Члан 30. 
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 31.  

 
У записнику о раду бирачког одбора, укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. 

Записника) једнак је броју бирача који су заокружени у изводу из бирачког списка.  
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. Записника) може бити једнак или мањи од 

броја бирача уписаних у извод из бирачког списка (рубрика 12.1.).  
 

бб))  РРааччууннссккоо  ссллааггаањњее  ппооддааттааккаа  оо  ббииррааччииммаа  ии  ггллаассааччккиимм  ллииссттиићћииммаа  
 

Члан 32. 
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У записнику о раду бирачког одбора, укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој 

кутији (рубрика 12.5. Записника) једнак је или нешто мањи од броја бирача који су гласали (рубрика 
12.4. Записника). 

Број примљених гласачких листића (рубрика 12.2. Записника) једнак је збиру: броја 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3. Записника) и броја бирача који су гласали (рубрика 
12.4. Записника). 

 

вв))  РРааччууннссккоо  ссллааггаањњее  ппооддааттааккаа  оо  ггллаассааччккиимм  ллииссттиићћииммаа  ии  ггллаассооввииммаа  
 

Члан 33. 
У записнику о раду бирачког одбора, број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији 

(рубрика 12.5. Записника) једнак је збиру: броја неважећих гласачких листића (рубрика 12.6. 
Записника) и броја важећих гласачких листића (рубрика 12.7. Записника). 

 

Ј – ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

Члан 34. 
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту и попуни записник о раду бирачког 

одбора, бирачки одбор без одлагања изборни материјал предаје Комисији:  
- први примерак записника о раду бирачког одбора; 

- извод из бирачког списка по коме се гласало;  

- запечаћени коверат у који је стављен 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; 

- запечаћене коверте у који су стављени важећи гласачки листићи; 

- запечаћени коверат у који су стављене потписане потврде о изборном праву за гласање 
ван бирачког места. 

О примопредаји изборног материјала сачињава се записник о примопредаји изборног 
материјала после гласања између бирачког одбора и Комисије на прописаним Обрасцу СМЗ – 12/19. 

  

Члан 35. 
Изборни материјал пакује се у вреће за транспорт и тако предаје Комисији. 
Преостали материјал (гласачка кутија, паравани за гласање, прибор за писање и др.) бирачки 

одбор предаје Општинској управи. 
 

Члан 36. 
Приликом предаје изборног материјала, председник бирачког одбора дужан је да достави и 

извештај о присутности чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком месту на дан 
гласања. 

 
К – ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 37. 

Ова правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
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