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102. 
 

На пснпву шл. 61. Закпна п бучетскпм систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закпн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и шл. 11. Одлуке п бучету 
Опщтине Башки Петрпвац за 2021. гпдину („Сл. лист Опщтине Башки Петрпвац“, бр. 35a - 
2020), ппвпдпм разматраоа предлпга Рещеоа п прпмени апрппријације, Опщтинскп веће 
Опщтине Башки Петрпвац на свпјпј 31. седници, пдржанпј дана 29.06.2021. гпдине, дпнелп 
је 

 
 

Р Е Ш Е О Е 
П ПРПМЕНИ  АПРППРИЈАЦИЈЕ 

 
 
       Из средстава пбезбеђених Одлукпм п бучету ппщтине Башки Петрпвац за 2021. гпдину 
раздеп 5, глава 0 – Опщтинска управа, глава 5.01 – Пу Вшиелка, прпграм 8 - Предщкплскп 
пбразпваое и васпитаое, извпр финансираоа 15 – пренета неутрпщена средства дпнације 
из ранијих гпдина, меоа се на следећи нашин:: 
 
- умаоује се ппзиција 158, екпнпмска класификација 4222 – трпщкпви службених путпваоа 
у инпстранству, за изнпс пд 614.000,00 динара 
- ппвећава се ппзиција 159, екпнпмска класификација 4235 – струшне услуге за изнпс пд 
614.000,00 динара  
 

2. О реализацији пвпг рещеоа стараће се Одељеое за бучет, финансије и ппреску 
администрацију Опщтинске управе Опщтине Башки Петрпвац. 
 

3. Овп рещеое пбјавити у „Службенпм листу Опщтине Башки Петрпвац“. 
 
 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Брпј: 016-4/97-2021                   
Дана: 29.06.2021. гпдине                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Башки Петрпвац            Јасна Шпрпх, с.р. 
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103. 
 
 

На пснпву шл. 61. Закпна п бучетскпм систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закпн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и шл. 11. Одлуке п бучету 
Опщтине Башки Петрпвац за 2021. гпдину („Сл. лист Опщтине Башки Петрпвац“, бр. 35a - 
2020), ппвпдпм разматраоа предлпга Рещеоа п прпмени апрппријације, Опщтинскп веће 
Опщтине Башки Петрпвац, на свпјпј 31. седници пдржанпј дана 29.06.2021. гпдине, дпнелп 
је 

 
 

Р Е Ш Е О Е 
П ПРПМЕНИ  АПРППРИЈАЦИЈЕ 

 
       Из средстава пбезбеђених Одлукпм п бучету ппщтине Башки Петрпвац за 2021. гпдину 
раздеп 5, глава 0 – Опщтинска управа, глава 5.01 – Пу Вшиелка, прпграм 8 - Предщкплскп 
пбразпваое и васпитаое, извпр финансираоа 06 – дпнације пд међунарпдних 
прганизација, меоа се на следећи нашин:: 
 
- умаоује се ппзиција 158, екпнпмска класификација 4222 – трпщкпви службених путпваоа 
у инпстранству, за изнпс пд 430.000,00 динара 
- ппвећава се ппзиција 159, екпнпмска класификација 4234 – услуге инфпрмисаоа за изнпс 
пд 130.000,00 динара  
- ппвећава се ппзиција 159, екпнпмска класификација 4235 – струшне услуге за изнпс пд 
100.000,00 динара  
- ппвећава се ппзиција 159, екпнпмска класификација 4237 – репрезентација за изнпс пд 
100.000,00 динара  
- ппвећава се ппзиција 160, екпнпмска класификација 4266 – материјал за пбразпваое за 
изнпс пд 100.000,00 динара  
 

2. О реализацији пвпг рещеоа стараће се Одељеое за бучет, финансије и ппреску 
администрацију Опщтинске управе Опщтине Башки Петрпвац. 
 

3. Овп рещеое пбјавити у „Службенпм листу Опщтине Башки Петрпвац“. 
 
 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Брпј: 016-4/98-2021                   
Дана: 29.06.2021. гпдине                               ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Башки Петрпвац            Јасна Шпрпх, с.р. 
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104.      
 
ИМЗБП БР.1 
 
Кпмисија за спрпвпђеое избпра за  
чланпве Савета Месних заједница  
ппштине Бачки Петрпвац 
Брпј:  00-1/73-2021 
Датум: 09.07.2021. гпдине 
 
 

На пснпву шлана 43. Одлуке п Месним заједницама на теритприји Опщтине Башки 
Петрпвац („Службени лист Опщтине Башки Петрпвац“ бр. 7/2019), Кпмисија за спрпвпђеое 
избпра за шланпве Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац, на свпјпј 3. седници, 
пдржанпј дана 09.07.2021. гпдине, дпнела је: 
 
 

РЕШЕОЕ 
П ПДРЕЂИВАОУ БИРАЧКПГ МЕСТА ЗА ГЛАСАОЕ НА ИЗБПРИМА 

ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ПЕТРПВАЦ 
 
 
 
             У избпрнпј јединици Месна заједница Башки Петрпвац, за избпр шланпва Савета 
Месне заједнице Башки Петрпвац, пдређује се Бирашкп местп: 
 

ПСНПВНА ШКПЛА „ЈАН ЧАЈАК“ 
 

налази се у прпстпријама Оснпвне щкпле „Јан Чајак“ у Башкпм Петрпвцу, ул. Сладкпвишпва 
бр. 2 и пбухвата све бираше са ппдрушја Месне заједнице Башки Петрпвац. 
 
 
 Овп Рещеое треба пбјавити у „Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац“,  истаћи 
на пгласнпј табли Месне заједнице, Бирашкпм месту и дпставити председнику и шланпвима 
Бирашких пдбпра и оихпвим заменицима. 

 
 

Председник Кпмисије за спрпвпђеое избпра     
       за шланпве Савета Месних заједница 
                 ппщтине Башки Петрпвац 
                    Предраг Бпјанић, с.р. 
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VMSBP Č. 1 
 
Komisie  pre uskutočnenie volieb   
členov rád miestnych spoločenstiev 
obce Báčsky Petrovec 
Číslo: 00-1/73-2021 
Dátum: 09.07. 2021 
 
 
 Podľa článku  43 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na svojom 3. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
09.07.2021, vyniesla 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O URČENÍ VOLEBNÉHO  MIESTA PRE  HLASOVANIE NA VOĽBÁCH 
 ČLENOV RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY PETROVEC 

 
 
 Vo volebnej  jednotke Miestne  spoločenstva Báčsky Petrovec, na voľbu členov Rady 
Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, určuje sa volebné miesto: 
 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA JÁNA  ČAJAKA, 
 
ktoré  sa nachádza  v miestnostiach  Základnej školy  Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Ulica  
Sládkovičova č. 2 a zahŕňa všetkých voličov z územia  Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.  

 
 

 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, vyvesí sa na 
oznamovacej  tabuli  miestneho spoločenstva, na volebnom mieste a doručí predsedovi 
a členom volebných výborov a ich zástupcom.  
 
 
 
     
      Predseda Komisie pre uskutočnenie volieb 
                           členov rád  miestnych spoločenstiev  
            obce Báčsky Petrovec 
              Predrag  Bojanid, v.r. 
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105.          
 
ИМЗМ БР.1 
 
Кпмисија за спрпвпђеое избпра за  
чланпве Савета Месних заједница  
ппштине Бачки Петрпвац 
Брпј:  00-1/74-2021 
Датум: 09.07.2021. гпдине 
 
 

На пснпву шлана 43. Одлуке п Месним заједницама на теритприји Опщтине Башки 
Петрпвац („Службени лист Опщтине Башки Петрпвац“ бр. 7/2019), Кпмисија за спрпвпђеое 
избпра за шланпве Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац, на свпјпј 3. седници, 
пдржанпј дана 09.07.2021. гпдине, дпнела је: 
 
 

РЕШЕОЕ 
П ПДРЕЂИВАОУ БИРАЧКПГ МЕСТА ЗА ГЛАСАОЕ НА ИЗБПРИМА 

ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАГЛИЋ 
 
 
 
             У избпрнпј јединици Месна заједница Маглић, за избпр шланпва Савета Месне 
заједнице Маглић, пдређује се Бирашкп местп: 
 

ДПМ КУЛТУРЕ ( МАЛИ ХПЛ ) 
 
налази се у Маглићу, ул. Марщала Тита бр. 46 и пбухвата све бираше са ппдрушја Месне 
заједнице Маглић. 
 
Овп Рещеое треба пбјавити у „Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац“,  истаћи на 
пгласнпј табли Месне заједнице, Бирашкпм месту и дпставити председнику и шланпвима 
Бирашких пдбпра и оихпвим заменицима. 

 
 
 
 

 
Председник Кпмисије за спрпвпђеое избпра     
       за шланпве Савета Месних заједница 
                 ппщтине Башки Петрпвац 
                    Предраг Бпјанић, с.р. 
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VMSМ Č. 1 
 
Komisie  pre uskutočnenie volieb   
členov rád miestnych spoločenstiev 
obce Báčsky Petrovec 
Číslo: 00-1/74-2021 
Dátum: 09.07.2021 
 
 
 Podľa článku  43 Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2019) Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád  
miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec na svojom 3. zasadnutí,  ktoré sa konalo 
09.07.2021, vyniesla 
 
 

R O Z H O D N U T I E  
O URČENÍ VOLEBNÉHO MIESTA PRE  HLASOVANIE NA VOĽBÁCH 

 ČLENOV RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA MAGLID 
 
 
 Vo volebnej  jednotke Miestne  spoločenstva Maglid, na voľbu členov Rady Miestneho 
spoločenstva Maglid, určuje sa volebné miesto: 
 

DOM  KULTÚRY (MALÁ PREDSIEŇ) 
 
ktoré  sa nachádza  v  Maglidi,  Ulica  maršala Tita  č. 46 a zhŕňa všetkých voličov z územia 
Miestneho spoločenstva Maglid.  
 
 
 Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, vyvesí sa na 
oznamovacej  tabuli  miestneho spoločenstva, na volebnom mieste a doručí predsedovi 
a členom volebných výborov a ich zástupcom.  
 
 
 
      Predseda Komisie pre uskutočnenie volieb 
                          členov rád  miestnych spoločenstiev  
            obce Báčsky Petrovec 
             Predrag  Bojanid, v.r. 
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106. 
 

На пснпву шлана 26. ташка 4.Одлуке п месним заједницама на теритприји ппщтине 

Башки Петрпвац (Службени лист ппщтине Башки Петрпвац, брпј 7/2019), Кпмисија за 
спрпвпђеое избпра за шланпве Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац,, 
на седници пдржанпј 05.07.2021. гпдине, дпнпси  
 
 

У П У Т С Т В П 
 

ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЧКИ ПЕТРПВАЦ 

РАСПИСАНИХ ЗА 01.08.2021. ГПДИНЕ 
 
 
 

I. УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Расписиваое избпра 
Члан 1. 

 
Одлукпм председника Скупщтине ппщтине Башки Петрпвац п расписиваоу избпра 

за шланпве Савета месне заједнице Башки Петрпвац (Службени лист ппщтине Башки 
Петрпвац брпј 16/2021) расписани су избпри за шланпве Савета месне заједнице Башки 
Петрпвац, за 01.08.2021.гпдину (у даљем тексту: избпри).  
 

Брпј чланпва Савета месних заједница 
Члан 2. 

 
Брпј шланпва Савета месне заједнице Башки Петрпвац кпји се бира утврђен је 

Статутпм месне заједнице. 
Брпј шланпва Савета месне заједнице Башки Петрпвац  кпји се бира је 11.  
 

 
II. ПРГАНИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА 

 
Пргани за спрпвпђеое избпра 

Члан 3. 
 

 Органи за спрпвпђеое избпра су Кпмисија за спрпвпђеое избпра за шланпве 
Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац, (удаљем тексту: Избпрна 
кпмисија), бирашки пдбпр и Другпстепена избпрна кпмисија. 

Избпрна кпмисија 

Члан 4. 
 

Избпрна кпмисија пбавља ппслпве кпји су пдређени Одлукпм п месним 
заједницама на теритприји ппщтине Башки Петрпвац  и пвим упутствпм. 
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Бирачки пдбпр 

Члан 5. 
 

Бирашки пдбпр пбразује Избпрна кпмисија у складу са Одлукпм п месним 
заједницама на теритприји ппщтине Башки Петрпвац  и пвим упутствпм. 

Бирашки пдбпр пбавља ппслпве кпји су пдређени Одлукпм п месним заједницама 
на теритприји ппщтине Башки Петрпвац и пвим упутствпм. 

Чланпви бирашкпг пдбпра и оихпви заменици мпгу бити лица кпја имају избпрнп 
правп и пребивалищте на теритприји МЗ Башки Петрпвац. 

За шланпве бирашкпг пдбпра и оихпве заменике не мпгу бити именпвани 
кандидати за шланпве савета месне заједнице, нити шланпви Избпрне кпмисије или 
Другпстепене избпрне кпмисије 

Чланпвима бирашкпг пдбпра и оихпвим заменицима престаје шланствп у Бирашкпм 
пдбпру кад прихвате кандидатуру за шлана Савета месне заједнице, кап и  именпваоем за 
шлана Избпрне кпмисије и Другпстепене избпрне кпмисије. 

Чланпвима бирашкпг пдбпра и оихпвим заменицима престаје шланствп пкпншаоем 
ппступка избпра. 

 
Састав бирачкпг пдбпра 

Члан 6. 
 

Бирашки пдбпр шине председник, два шлана и оихпви заменици. 
Заменици шланпва бирашкпг пдбпра имају иста права и пдгпвпрнпсти кап и шланпви 

кпје замеоују. 
Правп гласа у бирашкпм пдбпру има самп шлан, а у оегпвпм пдсуству, заменик. 
Рещеое п пбразпваоу бирашкпг пдбпра и именпваоу председника и шланпва 

бирашкпг пдбпра Избпрна кпмисија дпнпси најкасније 10 дана пре дана пдржаваоа 
избпра. 

Предлагаое чланпва бирачкпгпдбпра 
Члан 7. 

 
Председник бирашкпг пдбпра, заменик председника, шланпви и заменици шланпва 

бирашкпг пдбпра именују се на предлпг пдбпрнишких група у Скупщтини ппщтине. 

 Одбпрнишке групе кпје не припадају скупщтинскпј већини предлажу једнпг шлана и 

оегпвпг заменика. 

 
Садржина предлпга за именпваое чланпва бирачпг пдбпра 

Члан 8. 
  

Предлпг за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра треба да за свакп предлпженп 
лице садржи: име и презиме, име једнпг рпдитеља, ЈМБГ, назив месне заједнице,  адресу 
и брпј, кап и брпј телефпна за кпнтакт. 

 
Рпк за дпстављаое предлпга за чланпве бирачкпг пдбпра 

Члан 9. 
 

Предлпге за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра пдбпрнишке групе дпстављају 
Избпрнпј кпмисији најкасније 15 дана пре дана пдржаваоа избпра. 
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Предлпг за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра ппднпси председник пдбпрнишке 

групе или лице кпје пн за тп пвласти. 
 Акп нека пдбпрнишка група благпвременп не дпстави Избпрнпј кпмисији предлпг 
за именпваое шлана бирашкпг пдбпра, Избпрна кпмисија именује шлана у бирашки пдбпр. 
 

Прпвера избпрнпг права за чланпве бирачкпг пдбпра 
Члан 10. 

 
У бирашки пдбпр мпгу бити именпвана самп лица кпја имају избпрнп правп на 

теритприји Месне заједнице Башки Петрпвац. 
Пре ппднпщеоа предлпга за именпваое шланпва и заменика шланпва бирашкпг 

пдбпра, председник пдбпрнишке групе је дужан да пд Опщтинске управе прибави дпказ п 
избпрнпм праву за свакп предлпженп лице, такп щтп ће Опщтинска управа на писани 
збирни предлпг пдбпрнишке групе за именпваое шланпва и заменика шланпва бирашкпг 
пдбпра ставити пешат кпјим пптврђује да предлпжена лица имају избпрнп правп на 
теритприји Месне заједнице Башки Петрпвац.  

Акп некп предлпженп лице нема избпрнп правп, Опщтинска управа п тпме 
пбавещтава председника пдбпрнишке групе. 

 
Пбука чланпва бирачкпг пдбпра 

Члан 11. 
 

Приликпм утврђиваоа предлпга кандидата за председника бирашкпг пдбпра, 
пдбпрнишка група треба да дâ преднпст лицу кпје има искуствп у спрпвпђеоу избпра. 

Председник Избпрне кпмисије и нашелник Опщтинске управе дужни су да 
прганизују пбуку шланпва бирашкпг пдбпра за спрпвпђеое гласаоа на бирашкпм месту и 
примену пвпг упутства у делу кпји се пднпси на рад  бирашкпг пдбпра. 

Обука шланпва бирашкпг пдбпра спрпвпди се најкасније пет дана пре дана 
пдржаваоа избпра. 

 
Замена лица у бирачкпм пдбпру 

Члан 12. 
 

Замену лица именпваних у бирашки пдбпр врщи Избпрна кпмисија на захтев 
председника пдбпрнишке групе.  

Члана или заменика шлана бирашкпг пдбпра мпгуће је заменити најкасније 5 дана 
пре дана пдржаваоа избпра. 

Изузетнп пд става 1. и 2. пвпг шлана, Избпрна кпмисија мпже изврщити замену 
лица кпје не мпже да буде у саставу бирашкпг пдбпра збпг прпписаних пгранишеоа 
најкасније на дан избпра дп 8,00 шаспва. 

 
Пграничеоа у именпваоу чланпва бирачкпг пдбпра 

Члан 13. 
 

Истп лице не мпже да буде шлан два бирашка пдбпра. 
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Другпстепена избпрна кпмисија 
Члан 14. 

 
Другпстепена избпрна кпмисија пдлушује п пригпвприма на рещеоа Избпрне 

кпмисије, у складу са Одлукпм п месним заједницама на теритприји ппщтине Башки 
Петрпвац. 
 
 

III. ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
 

Рпк за ппднпшеое пријаве кандидата 
Члан 15. 

 
            Кандидат ппднпси пријаву Избпрнпј кпмисији, најкасније 15 дана пре дана 
пдржаваоа избпра. 

Пријава кандидата 
Члан 16. 

 
 Кандидат за шлана Савета месне заједнице ппднпси пријаву на ппсебнпм пбрасцу 
кпји прпписује Избпрна кпмисија.  
            Име и презиме кандидата навпди се према српскпм правппису и ћирилишким 
писмпм и/или на слпвашкпм језику и писму.  

 
Садржина пријаве кандидата 

Члан 17. 
 

              Образац пријаве кандидата садржи следеће ппдатке: име и презиме кандидата, 
ЈМБГ, занимаое, пребивалищте, адреса станпваоа и пптпис кандидата. 
             Уз пријаву, кандидат прилаже и списак бираша на кпји свпјим пптписпм ппдржавају 
кандидатутру, са следећим ппдацима: име и презиме бираша, ЈМБГ, пребивалищте, адреса 
станпваоа и пптпис најмаое 20 бираша да ппдржава предлпг кандидата за шлана Савета 
месне заједнице; 
            Списак бираша кпји ппдржавају пријаву кандидата, мпра бити шиткп пппуоен 
щтампаним слпвима и свпјерушнп пптписан пд стране бираша. 
 Пптписи бираша кпји ппдржавају пријаву кандидата се не пверавају. 
 

Местп за преузимаое пбразаца и за ппднпшеое пријаве кандидата 

Члан 18. 
 

 Преузимаое пбразаца за ппднпщеое кандидатуре и пријава кандидата се пдвија 
кпд  секретара Избпрне кпмисије у згради Опщтине, улица Кпларпва, брпј 6, канцеларија 
брпј 1 на првпм спрату, сваким радним данпм пд 08:00 дп 14:00 шаспва. 
 Секретар Избпрне кпмисије впди евиденцију п преузетим пбразцима и ппднетим 
пријавама. 

Недпстаци у пријави кандидата  
Члан 19. 

 
           Када Избпрна кпмисија утврди да пријава предлпга кандидата није ппднета 
благпвременп, дпнеће пдлукуп пдбациваоу пријаве. 
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           Када Избпрна кпмисија утврди да пријава кандидата садржи недпстатак кпји 
пнемпгућују оегпвп прпглащеое, дпнеће, у рпку пд 24 шаса пд шаса пријема пријаве  
кандидата, закљушак кпјим се кандидату налаже да, најкасније у рпку пд 48 шаспва пд шаса 
дпстављаоа закљушка, птклпни те недпстатке.  
          У закљушку из става 2. пвпг шлана кандидату се указује на нашин птклаоаоа 
недпстатака. 
          Када Избпрна кпмисија утврди да кандидат није птклпнип недпстатак свпје пријаве у 
складу са закљушкпм п птклаоаоу недпстатка, дпнеће, у рпку пд 48 шаспва пд истека рпка 
за ппступаое пп закљушку, пдлуку п пдбијаоу прпглащеоа предлпга кандидата.   

 
Прпглашеое кандидата 

Члан 20. 
 

           Избпрна кпмисија прпглащава кандидата најкасније у рпку пд 24 шаса пд пријема 
пријаве. 
           Одлуку п прпглащеоу кандидата из става 1. пвпг шлана Избпрна кпмисија дпставља 
кандидату без пдлагаоа. 
           Прпглащени кандидат мпже ппвући пријаву најкасније дп дана утврђиваоа Избпрне 
листе кандидата за шланпве Савета месне заједнице. 
 

Пбустављаое ппступка избпра  
Члан 21. 

 
           У слушају да се за избпре пријави маое кандидата пд брпја шланпва Савета месне 
заједнице кпји се бира, Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку п пбустављаоу ппступка избпра у 
рпку пд 48 шаспва пп истеку рпка за пријављиваое кандидата из шлана 15. пвпг упутства. 
           Када истекне рпк за ппднпщеое пригпвпра на пдлуку п пбустављаоу ппступка из 
става 1. пвпг шлана, Избпрна кпмисија п пдлуци пбавещтава председника Скупщтине  
Опщтине. 
 
 

IV. ЗБИРНА ИЗБПРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 
 

Садржина збирне избпрне листе кандидата 
Члан 22. 

 
           Збирна избпрна листа кандидата за шланпве Савета месне заједнице, садржи  имена 
и презимена свих кандидата са ппдацима п гпдини рпђеоа, занимаоу и адреси 
станпваоа. 
            Редпслед кандидата на збирнпј избпрнпј листи кандидата утврђује се према 
редпследу оихпвпг прпглащаваоа. 
            Избпрна кпмисија утврђује збирну избпрну листу кандидата за шланпве Савета 
месне заједнице и пбјављује је „Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац“, најкасније 10 
дана пре дана пдржаваоа избпра. 
            Избпрна кпмисија је дужна да збирну избпрну листу кандидата за шланпве Савета 
месне заједнице пбјави и на пгласнпј табли месне заједнице и на званишнпј интернет 
презентацији Опщтине, на српскпм језику и ћирилишнпм писму и слпвашкпм језику и 
писму. 
 



Страна  12 од 49     9. јула 2021.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ     Број  17 

 

 

V. БИРАЧКА МЕСТА 

 

Надлежнпст за пдређиваое бирачких места 

Члан 23. 
 

Избпрна кпмисија пдређује и пглащава у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“, на званишнпј интернет презентацији ппщтине и на пгласнпј табли месне 
заједнице бирашкп местп на кпјем ће се гласати на избприма, на пснпву предлпга 
Опщтинске управе. 

Начин пдређиваоа бирачких места 

Члан 24. 
 

Бирашка места пдређују се с пбзирпм на брпј бираша и прпстпрну удаљенпст, такп 
да гласаое без тещкпћа траје пд 7,00 дп 20,00 шаспва. 

Бирашкп местп пдређује се за гласаое највище 2.500, а најмаое 100 бираша. 
У изузетним слушајевима, мпже се пдредити бирашкп местп и за маое пд 100 

бираша, акп би, збпг прпстпрне удаљенпсти или неппвпљнпг гепграфскпг пплпжаја, 
станпвницима некпг места гласаое  у другпм  месту билп знатнп птежанп. 

Бирашкп местп мпже да пбухвати деп насељенпг места, једнп насељенп местп или 
вище насељених места. 

За свакп бирашкп местп пдређује се: брпј бирашкпг места, назив бирашкпг места, 
адреса бирашкпг места и ппдрушје с кпјег гласају бираши на тпм бирашкпм месту (улица, 
селп, заселак, насеље и сл.). 

Пграничеоа у пдређиваоу бирачких места 

Члан 25. 
 

За бирашка места се, пп правилу, пдређују прпстприје у пбјектима у јавнпј свпјини, 
а самп изузетнп и прпстприје у пбјектима у приватнпј свпјини. 

Предлпг Опщтинске управе да бирашкп местп буде у пбјекту у приватнпј свпјини 
мпра бити пбразлпжен. 

За бирашкп местп не мпже бити пдређена прпстприја у верскпм пбјекту, пбјекту у 
власнищтву пплитишке странке или пбјекту кпји кпристи пплитишка странка, кап ни у 
пбјекту у власнищтву или кпје кпристи кандидат за шлана Савета месне заједнице, или 
шлана оегпве ппрпдице. 

Приликпм пдређиваоа бирашкпг места, впди се рашуна да пнп пп мпгућнпсти буде 
у приземљу пбјекта и приступашнп пспбама са инвалидитетпм. 

 
Уређиваое бирачких места 

Члан 26. 
 

Опщтинска управа дужна је да благпвременп пбезбеди да прпстпр кпји је пдређен 
кап бирашкп местп буде припремљен и птвпрен за гласаое. 

Прпстприја за гласаое мпра да буде уређена на нашин кпји пмпгућује несметанп 
спрпвпђеое гласаоа и пбезбеђује тајнпст гласаоа. 
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На бирашкпм месту виднп се истишу брпј и назив бирашкпг места, Избпрна листа 
кандидата за шлана Савета месне заједнице и извпд из рещеоа п пдређиваоу бирашких 
места. 

На бирашкпм месту забраоенп је истицаое  избпрнпг прппаганднпг материјала. 
Бирашка кпмисија пбезбедиће лицима кпја прате рад бирашке кпмисије 

(ппсматрашима) пдгпварајуће местп на бирашкпм месту, са кпга мпгу да прате тпк гласаоа 
и утврђиваое резултата гласаоа. 
 
 

VI. БИРАЧКИ СПИСКПВИ 
 

Упис и прпмена ппдатака у бирачкпм списку 
Члан 27. 

 
 Ппштинска управа кпја је надлежна за ажурираое бирачкпг списка врши упис 
бирача кпји нису уписани у бирачки списак, кап и прпмену ппдатака у бирачкпм списку, 
све дп оегпвпг закључеоа, пднпснп најкасније 5 дана пре дана пдржаваоа избпра у 
меснпј заједници. 
 

Утврђиваое и пбјављиваое кпначнпг брпја бирача 
Члан 28. 

 
Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку п пбјављиваоу укупнпг брпја бираша у меснпј 

заједници, на пснпву рещеоа п закљушеоу бирашкпг списка, кпји јпј дпставља Опщтинска 
управа.   

Избпрна кпмисија пдлуку пдмах пбјављује у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“, на интернет презентацији ппщтине, кап и на пгласнпј табли Месне заједнице. 

 

VII.    ПРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКПМ ПДБПРУ  
                 ПРЕ ГЛАСАОА 
 

Пбавезе Ппштинске управе у пбезбеђиваоу избпрнпг материјала 

Члан 29. 
 

Опщтинска управа бирашкпм пдбпру, благпвременп дпставља: 
1) гласашку кутију; 
2) два сета паравана за пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа; 
3) врећу за пдлагаое избпрнпг материјала; 
4) прибпр за писаое; 
5) прибпр за пешаћеое гласашке кутије и другпг избпрнпг материјала (пешат и 

пешатни впсак); 
6) кпверте за пдлагаое гласашких листића и кпнтрплнпг листа; 
7) пбразац евиденције п присуству на бирашкпм месту шланпва и заменика шланпва 

бирашкпг пдбпра; 
8) пвлащћеоа ппсматраша за праћеое рада бирашкпг пдбпра; 
9 пстали канцеларијски материјал (батерије, плпвке, леоир и др.). 
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Опщтинска управа је дужна да благпвременп пбезбеде прпстпр за безбеднп 
шуваое избпрнпг материјала и да се стара п тпме да прпстприја кпја је пдређена за 
бирашкп местп буде уређена на нашин кпји је прпписан Одлукпм п месним заједницама на 
теритприји ппщтине и пвим упутствпм и да буде птвпрена за гласаое. 
 

Пбавезе Избпрне кпмисије у пбезбеђиваоу избпрнпг материјала 

Члан 30. 
 

Избпрна кпмисија бирашкпм пдбпру дпставља следећи избпрни материјал: 
1) избпрну листу кандидата за шланпве Савета месне заједнице; 
2) рещеое п пдређиваоу бирашкпг места (извпд); 
3) извпд из бирашкпг списка; 
4) рещеое п пбразпваоу бирашкпг пдбпра; 
5) пптребан брпј гласашких листића кпји пдгпвара брпју бираша кпји су уписани у 

извпд из бирашкпг списка; 
6) кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке кутије; 
7) пбразац записника п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и 

утврђиваоу резултата гласаоа за избпр шланпва Савета месне заједнице (у даљем тексту: 
записник п раду бирашкпг пдбпра), у два примерака; 

8) извпд из пвпг Упутства кпји уређује правила п раду бирашкпг пдбпра. 

Предаја избпрнпг материјала 

Члан 31. 
 

Избпрни материјал из шлана 29. и 30. пвпг упутства Избпрна кпмисија предаје 
бирашкпм пдбпру, у седищту Опщтине, најкасније 31.07.2021. гпдине у 24,00 шаса.  

О пбављенпј примппредаји избпрнпг материјала сашиоава се записник на пбрасцу 
кпји прпписује Избпрна кпмисија. 

 
 

VIII. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБПРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Гласачки листићи 

Члан 32. 
 

 Гласаое се врщи на гласашким листићима.  
 На гласашким листићима се навпде кандидати према оихпвпм редпследу на 
Избпрнпј листи кандидата.  
 Испред имена и презимена кандидата ставља се редни брпј.  
 Гласашки листић на кпме је запкружен већи брпј кандидата пд брпја шланпва савета 
месне заједнице кпји се бира је неважећи.  

Брпј гласашких листића кпји се щтампају мпра да буде једнак брпју бираша кпји су 
уписани у бирашки списак. 

Избпрна кпмисија пдлукпм кпја се пбјављује у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“ утврђује брпј гласашких листића кпји се щтампа, кап и брпј резервних гласашких 
листића, кпји не мпже да буде већи пд 0,5% укупнпг брпја бираша. 

Накпн утврђиваоа Избпрне листе кандидата, Избпрна кпмисија утврђује изглед 
гласашкпг листића. 
 Гласашки листићи пверавају се пешатпм Скупщтине ппщтине. 



Страна  15 од 49     9. јула 2021.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ     Број  17 

 

 

Упптреба језика и писама 
Члан 33. 

 
Текст гласашкпг листића и псталпг избпрнпг материјала за спрпвпђеое избпра 

щтампа се на српскпм језику и ћирилишнпм писму и на слпвашкпм језику и писму. 

Припрема за штампаое гласачких листића 

Члан 34. 
 

Накпн дпнпщеоа пдлуке п изгледу гласашкпг листића, Избпрна кпмисија сашиоава 
узпрак гласашкпг листића кпји пверава председник Избпрне кпмисије свпјим пптписпм и 
пешатпм Скупщтине ппщтине. 

На пснпву пверенпг узпрка гласашкпг листића, щтампарија израђује графишке 
плпше.  

Прпцес щтампаоа заппшиое стављаоем графишких плпша у мащине за щтампаое, 
у присуству пвлащћених представника Избпрне кпмисије.  

Пп пущтаоу у ппгпн щтампарских мащина, први примерци гласашких листића се на 
лицу места унищтавају све дпк се не пдщтампа гласашки листић кпји испуоава пптималне 
графишке стандарде.  

Ппщтп утврди да је пдщтампани примерак гласашкпг листића ппдударан са 
пвереним узпркпм, председник Избпрне кпмисије свпјим пптписпм пдпбрава щтампаое 
гласашких листића у утврђенпм брпју примерака.  

Одмах пп заврщетку щтампаоа, кпмисија кпју шине представници Избпрне 
кпмисије и щтампарије, унищтава кпмпјутерску припрему за израду графишких плпша и 
графишке плпше.  

О унищтаваоу кпмпјутерске припреме и графишких плпша саставља се записник, а 
унищтене графишке плпше се предају Избпрнпј кпмисији. 

 
Надзпр над штампаоем и примппредајпм гласачких листића 

Члан 35. 
 

Штампаое гласашких листића надзире Избпрна кпмисија. 
 

Гласачка кутија 
Члан 36. 

 
За гласаое на избприма за шланпве Савета месне заједнице кпристе се гласашке 

кутије кпје се кпристе за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине. 
 

 
IX. ПБРАСЦИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППЈЕДИНИХ ИЗБПРНИХ РАДОИ 

 
Пбрасци за спрпвпђеое избпра у меснпј заједници 

Члан 37. 
 

Ппједине радое при спрпвпђеоу избпра врщиће се према следећим пбрасцима 
кпји су саставни деп пвпг упутства: 

1) Пријава кандидата за шлана Савета месне заједнице са спискпм бираша кпји 
свпјим пптписима ппдржавају кандидата за шлана Савета месне заједнице; 

2) Изјава кандидата да прихвата кандидатуру за шлана савета месне заједнице; 
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3) Пптврда п избпрнпм праву кандидата на теритприји месне заједнице; 
4) Пптврда п држављанству кандидата; 
5) Пптврда и пребивалищту кандидата на теритприји месне заједнице; 
6)  Рещеое п утврђиваоу Збирне избпрне листе кандидата за шланпве Савета 

месне заједнице; 
7) Гласашки листић за избпр шланпва Савета месне заједнице; 
8) Кпнтрплни листић за прпверу исправнпсти гласашке кутије; 
9) Записник п примппредаји избпрнпг материјала пре гласаоа између Избпрне 

кпмисије и бирашкпг пдбпра; 
10) Записник п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и утврђиваоу 

резултата гласаоа за избпр шланпва Савета месне заједнице; 
11) Записник п примппредаји избпрнпг материјала ппсле гласаоа између бирашкпг 

пдбпра и Избпрне кпмисије; 
12) Пријава дпмаћих и страних ппсматраша за праћеое рада пргана за спрпвпђеое 

избпра за шланпве Савета месне заједнице; 
13) Записник п раду Избпрне кпмисије на утврђиваоу резултата избпра за шлана 

Савета месне заједнице; 
14) Увереое п избпру за шлана Савета месне заједнице; 

            Обрасце за кандидпваое Избпрна кпмисија је дужна да пбјави у рпку пд 5 дана пд 
дпнпщеоа пдлуке п расписиваоу избпра. 
 
 

X. ПРАВИЛА П РАДУ БИРАЧКПГ ПДБПРА НА СПРПВПЂЕОУ   
       ИЗБПРА ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 

Спрпвпђеое гласаоа на бирачкпм месту 
Члан 38. 

 
 Бирашки пдбпр неппсреднп спрпвпди гласаое на бирашкпм месту, пбезбеђује 
правилнпст и тајнпст гласаоа, утврђује резултате гласаоа на бирашкпм месту и пбавља 
друге ппслпве пдређене закпнпм и пвим правилима. 
 Бирашки пдбпр пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 
 Рад бирашкпг пдбпра је јаван. 
 Дпк је бирашкп местп птвпренп и дпк траје гласаое, сви шланпви бирашкпг пдбпра 
или оихпви заменици мпрају да буду на бирашкпм месту. 

 
Припреме за ппчетак гласаоа 

Члан 39. 
 

 На дан избпра бирашки пдбпр се састаје у 6,00 шаспва на бирашкпм месту, да би се 
изврщила припреме за ппшетак гласаоа. 
 Чланпви бирашкпг пдбпра припремају ппшетак гласаоа следећим редпследпм:  
 - утврђују да ли је материјал за гласаое исправан и пптпун,  

- уређују бирашкп местп и  
- дпгпварају се п нашину рада и ппдели задужеоа приликпм спрпвпђеоа гласаоа. 
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Утврђиваое пптпунпсти и исправнпсти избпрнпг материјала 

Члан 40. 
 

 Примљени избпрни материјал бирашки пдбпр уппређује са стаоем из записника п 
примппредаји избпрнпг материјала и такп утврђује да ли је примљени материјал пптпун и 
исправан. 
 Акп нещтп пд избпрнпг материјала недпстаје, бирашки пдбпр тп кпнстатује у 
записнику п раду бирашкпг пдбпра и п тпме пдмах пбавещтава Избпрну кпмисију. 
 Акп бирашкпм пдбпру није урушен дпвпљан брпј гласашких листића, бирашки пдбпр 
птвара бирашкп местп са гласашким листићима кпје ппседује, а пстатак ће  бити дпстављен 
у тпку гласаоа. 
 

Уређиваое бирачкпг места 
Члан 41. 

 
 Бирашки пдбпр уређује прпстприју за гласаое такп да пд улаза дп гласашке кутије 
кутија, места за пбављаое избпрних радои буду ппстављена следећим редпследпм: 
 - местп на кпме се утврђује идентитет бираша; 
 - местп на кпме се налази извпд из бирашкпг списка; 
 - местп на кпме се урушују гласашки листићи; 
 - паравани за гласаое, кпји мпрају бити такп ппстављени да пбезбеде тајнпст 
гласаоа; 
 - гласашка кутија. 
 

Прпвера истакнутпг избпрнпг прппаганднпг материјала 
Члан 42. 

 
 Бирашки пдбпр прпверава да ли су на бирашкпм месту истакнути избпрни 
прппагандни материјали кандидата. 
 Акп је на бирашкпм месту и на 50 метара пд бирашкпг места истакнут избпрни 
прппагандни материјал кандидата, бирашка пбпр га сам уклаоа или п пптреби да се пн 
уклпни пбавещтава Опщтинску управу и пплицију. 
 

Дпгпвпр п ппдели рада 
Члан 43. 

 
 Чланпви бирашкпг пдбпра дпгпварају се п ппдели рада, при шему је најважније да 
се утврди кпји ће шланпви, пднпснп заменици шланпва, бити задужени за спрпвпђеое 
следећих радои: 
 - утврђиваое идентитета бираша; 
 - рукпваое извпдпм из бирашкпг списка; 
 - шуваое и урушиваое гласашких листића; 
 - ппушаваое бираша п тпме какп се гласа; 
 - стараое п тпме да бираш убацује гласашке листиће у гласашку кутију. 
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Птвараое бирачкпг места 
Члан 44. 

 
 Ппщтп пбави припреме за спрпвпђеое гласаоа, бирашки пдбпр утврђује да 
гласаое мпже да ппшне, и тп кпнстатује у записнику п раду бирашкпг пдбпра. 
 Бирашкп местп се птвара на дан избпра у 7,00 шаспва. 
 

Прпвера исправнпсти гласачке кутије 
Члан 45. 

 
 Прпвера исправнпсти гласашке кутије врщи се у присуству првпг бираша кпји дпђе 
на бирашкп местп, а резултат прпвере уписује се у кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти 
гласашке кутије. 
 Прпвера исправнпсти гласашке кутије не мпже се врщити у присуству бираша, кпји 
нема важећу јавну исправу за утврђиваое идентитета, или кпји није уписан у извпд из 
бирашкпг списка. 
 Ппступак прпвере се пбавља следећим редпследпм: 
 - када на бирашкп местп приступи први бираш кпји није шлан бирашкпг пдбпра, 
бирашки пдбпр ће утврдити оегпв идентитет и утврдиће да ли је уписан у извпд из 
бирашкпг списка; 
 - у присуству тпг бираша бирашки пдбпр прпверава да ли је гласашка кутија исправна 
и празна, 
 - пппуоава се кпнтрплни лист, кпје пптписују сви шланпви бирашкпг пдбпра и бираш 
кпји је први дпщап на бирашкп местп; 
 - у присуству првпг бираша, кпнтрплни лист се убацује у гласашку кутију, кпја се 
накпн тпга затвара и пешати јемственикпм и пешатним впскпм; 
 - све изврщене радое кпнстатују се у записнику п раду бирашкпг пдбпра. 
 

Радое бирачкпг пдбпра на бирачкпм месту 
Члан 46. 

 
 Када бираш дпђе на бирашкп местп, бирашки пдбпр је дужан да предузме следеће 
радое:  

- утврђиваое идентитета бираша,  
- прпвера да ли је бираш уписан у извпд из бирашкпг списка,  
- урушиваое гласашкпг листића и  
- ппушаваое бираша п нашину гласаоа. 

  
Утврђиваое идентитета бирача 

Члан 47. 
 

 Бираш прилази шлану бирашкпг пдбпра, саппщтава му свпје име и презиме и 
дпказује свпј идентитет.  
 Бираш не мпже да гласа акп не ппднесе дпказ п свпм идентитету. 
 Свпј идентитет бираш дпказује важећпм лишнпм картпм, пднпснп важећпм путнпм 
исправпм (паспщем), кап и важећпм впзашкпм дпзвплпм на шијем је пбрасцу наведен 
јединствени матишни брпј бираша. 
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 Бирашки пдбпр треба да пмпгући гласаое бирашу кпји свпј идентитет дпказује 
лишнпм картпм са истеклим рпкпм важеоа, ппд услпвпм да прилпжи пптврду 
Министарства унутращоих ппслпва п ппднетпм захтеву за издаваое нпве лишне карте. 
 У слушају да на бирашкп местп дпђе бираш кпји ппседује важећи дпкумент из става 
3. пвпг шлана у кпјем је наведенп другп презиме у пднпсу на презиме наведенп у извпду из 
бирашкпг списка, бирашки пдбпр треба тпм бирашу да пмпгући да гласа без пбзира на ту 
пкплнпст, ппд услпвпм да на пснпву слике бираша и јединственпг матишнпг брпја грађана у 
дпкументу кпјим дпказује свпј идентитет мпже да утврди да је у питаоу лице кпје је 
уписанп у извпд из бирашкпг списка. 
 

Утврђиваое да ли је бирач уписан у извпд из бирачкпг списка  
и уручиваое гласачких листића 

Члан 48. 
 

 Када се утврди оегпв идентитет, бираш прилази шлану бирашкпг пдбпра кпји је 
задужен за рукпваое извпдпм из бирашкпг списка, кпји прпналази бираша и запкружује 
редни брпј испред имена бираша, а накпн тпга се бираш пптписује на пдгпварајућем месту у 
извпду из бирашкпг списка.  
 Ппщтп се бираш пптпище, шлан бирашкпг пдбпра му предаје гласашки листић. 
            Бираш кпји је писмен и кпји је у стаоу да свпјерушнп напище свпје име и презиме, 
пптписује се такп щтп свпјерушнп исписује свпј пптпис на пдгпварајућем месту у извпду из 
бирашкпг списка. 
            Бираш кпји услед телесне или сензпрне пнесппспбљенпсти (бираш са 
инвалидитетпм) није у стаоу да свпјерушнп напище свпје име и презиме у извпду из 
бирашкпг списка, пптписује се такп щтп ће на пдгпварајуће местп у извпду из бирашкпг 
списка птиснути пешат кпји садржи ппдатке п оегпвпм лишнпм идентитету, пднпснп пешат 
са угравираним пптписпм. 
            Бираш кпји није писмен, пднпснп бираш са инвалидитетпм кпји не ппседује пешат 
кпји садржи ппдатке п оегпвпм лишнпм идентитету, пднпснп пешат са угравираним 
пптписпм не пптписује се у извпду из бирашкпг списка већ тп уместп оега шини оегпв 
ппмагаш кпјег дпвпди са спбпм на бирашкп местп ради пппуоаваоа гласашкпг листића. 
 

Забрана дпписиваоа или друге прпмене у извпдима из бирачкпг списка. 
Члан 49. 

 
 Бирашки пдбпр не сме врщити никаква дпписиваоа или друге прпмене у извпду из 
бирашкпг списка. 
 Бирашки пдбпр неће дпзвплити да гласа лице кпје није уписанп у извпд из бирашкпг 
списка.  

Гласаое бирача 
Члан 50. 

 
 На избприма за шлана Савета месне заједнице, бираш мпже да гласа самп једанпут. 
 Гласаое се врщи запкруживаоем реднпм брпја испред имена и презимена 
кандидата и тп највище дп брпја шланпва савета месне заједнице кпји се бира. 
 Ниједнп лице не мпже дпбити вище пд једнпг гласашкпг листића нити је дппущтенп 
да једнп лице гласа уместп другпг лица, псим у слушају из шлана 53. пвпг упутства. 
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Пппуоаваое гласачкпг листића 
Члан 51. 

 
 Бираш пппуоава гласашки листић иза паравана за гласаое ппщтп га шлан бирашкпг 
пдбпра ппуши п нашину гласаоа, акп бираш тп захтева. 
 Члан бирашкпг пдбпра ће ппсебнп уппзприти бираша: 
 - да мпже да гласа самп запкруживаоем пнпликп редних брпјева испред имена и 
презимена кандидата кпликп се бира шланпва Савета месне заједнице. (заокружује се 
највише 11 кандидата); 
 - да је гласаое тајнп и да се пбавља иза паравана за гласаое; 
 - да је гласаое слпбпднп и да никп нема правп да спрешава или примправа бираша 
да гласа, да га ппзива на пдгпвпрнпст збпг тпга щтп јесте или није гласап или да тражи пд 
бираша да се изјасни защтп је и за кпга је гласап. 
 Ппщтп пппуни гласашки листић, бираш сâм пресавија гласашки листић такп да се не 
види какп је гласап и ставља гласашки листић у гласашку кутију, а затим напущта бирашкп 
местп. 
 

Пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа 
Члан 52. 

 
 Бирашки пдбпр је дужан да се стара п пбезбеђиваоу тајнпсти гласаоа. 
 Бирашки пдбпр је дужан да прганизује гласаое такп да никп не мпже видети какп 
бираш пппуоава гласашке листиће. 
 У прпстприји у кпјпј се гласа мпже бити присутнп самп пнпликп бираша кпликп има 
места на кпјима је пбезбеђена тајнпст гласаоа. 

 
Лице кпје није у стаоу да пппуни гласачки листић 

Члан 53. 
 

 Бирашки пдбпр је дужан да пспби кпја се креће уз ппмпћ пса впдиша и има 
пдгпварајућу исправу за кретаое уз ппмпћ пса впдиша, пмпгући слпбпдан приступ пбјекту у 
кпјем је бирашкп местп и сампм бирашкпм месту, кап пбјекту у јавнпј упптреби, какп је тп 
прпписанп Закпнпм п кретаоу уз ппмпћ пса впдиша. 
 Ппд пдгпварајућпм исправпм за кретаое уз ппмпћ пса впдиша сматра се: 
 - дпказ п стешеним знаоима, сппспбнпстима и вещтинама за кретаое са пспм 
впдишем - за пспбу кпја се креће уз ппмпћ пса впдиша; 
 - дпказ п заврщенпј пбуци - за пса впдиша. 
 Бираш кпји не мпже сам да пппуни гласашки листић (слепп, инвалиднп или 
неписменп лице) има правп да на бирашкп местп ппведе ппмагаша кпји ће уместп оега 
пппунити гласашки листић пнакп какп му бираш пдреди. 
 У записнику п раду бирашкпг пдбпра се кпнстатује кпликп је бираша гласалп уз 
ппмпћ ппмагаша и ппд кпјим редним брпјевима су ти бираши уписани у извпд из бирашкпг 
списка. 
 

Пдржаваое реда на бирачкпм месту 
Члан 54. 

 
Бирашки пдбпр је дужан да пдржава ред на бирашкпм месту. 
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 Забраоенп је задржаваое на бирашкпм месту свих лица кпја немају права и 
дужнпсти у вези са спрпвпђеоем избпра. 
 На бирашкпм месту забраоенп је кприщћеое мпбилних телефпна и других 
средстава веза и кпмуникација, кап и фптп-апарата и камера. 
 На бирашкпм месту је забраоенп да се, ван службене евиденције у извпдима из 
бирашкпг списка, праве спискпви бираша кпји су изащли на гласаое (уписиваоем имена 
или реднпг брпја из извпда из бирашкпг списка бираша кпји су изащли, или нису изащли на 
гласаое). 
 Изузетнп, дпзвпљенп је да шланпви бирашкпг пдбпра кпји су задужени да рукују 
извпдима из бирашкпг списка, уписиваоем цртица на ппсебнпм листу хартије, впде 
евиденцију п пдзиву бираша и да ппдатке п пдзиву саппщтавају свим шланпвима бирашкпг 
пдбпра. 
 Ппвреда забрана из става 2. дп 4. пвпг шлана сматра се нарущаваоем реда на 
бирашкпм месту. 

 
Нарушаваое реда и прекид гласаоа 

Члан 55. 
 

 Акп се на бирашкпм месту нарущи ред, бирашки пдбпр мпже да прекине гласаое 
дпк се ред не усппстави.  
 Разлпзи за прекид гласаоа и трајаое прекида гласаоа унпсе се у записник п раду 
бирашкпг пдбпра. 
 Акп је прекид гласаоа трајап дуже пд једнпг шаса, гласаое се прпдужава за 
пнпликп времена кпликп је прекид трајап. 
             

Пбавеза пбавештаваоа Избпрне кпмисије 
Члан 56. 

 
 Све време пд птвараоа дп затвараоа бирашкпг места, бирашки пдбпр пбавещтава 
Избпрну кпмисију п тпку гласаоа на нашин кпји ће бити утврђен ппсебнпм пдлукпм 
Избпрне кпмисије. 
 

Присуствп представника  медија 
Члан 57. 

 
 Представници медија мпгу да буду присутни на бирашкпм месту самп ради 
припреме извещтаја п тпку гласаоа на бирашкпм месту. 
  

Присуствп ппсматрача на бирачким местима 
Члан 58. 

 
 Бирашки пдбпр је дужан да дпмаћим и страним ппсматрашима кпјима је Избпрна 
кпмисија пдпбрила праћеое избпра, пмпгући несметанп праћеое сваке избпрне радое и 
да у записницима п свпм раду кпнстатује оихпвп присуствп . 
 Бирашки пдбпр мпже да удаљи ппсматраша са бирашкпг места акп нарущава ред на 
бирашкпм месту, пмета рад бирашкпг пдбпра, а ппсебнп акп на билп кпји нашин ппкуща да 
ушествује у раду бирашкпг пдбпра, щтп је бирашки пдбпр дужна да кпнстатује у записнику п 
раду бирашкпг пдбпра, уз навпђеое разлпга за удаљаваое, кап и да п удаљеоу пбавести 
Избпрну кпмисију.  
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Примена епидемиплпшких мера у заштити пд covid -19 

Члан 59. 
 

Сви шланпви бирашкпг пдбпра и оихпви заменици су у пбавези да на бирашкпм 
месту нпсе защтитне маске и кпристе защтитна дезинфикаципна средства. 

Приликпм уласка на бирашкп местп гласаши и пстала пвлащћена лица мпрају имати 
защтитне маске, а један пд шланпва бирашкпг пдбпра је дужан да изврщи дезинфекцију 
руку свих лица кпја улазе на бирашкп местп. 

Защтитне маске и дезинфикаципна средства пбезбеђује Опщтинска уптрава и иста 
се предају бирашкпм пдбпру приликпм предаје избпрнпг материјала пд стране Избпрне 
кпмисије. 

Максимални брпј лица на бирашкпм месту мпра бити у складу са пдлукама Владе 
Србије. 

 
Затвараое бирачкпг места 

Члан 60. 
 

 Бирашкп местп се затвара у 20,00 шаспва. 
 Бирашима кпји су се затекли на бирашкпм месту приликпм затвараоа бирашкпг 
места, пмпгућава се да гласају. 
 Кап бираш кпји се затекап на бирашкпм месту сматра се бираш кпји се у 20,00 шаспва 
налази на бирашкпм месту или неппсреднп испред. 
 Бираше кпји се затекну на бирашкпм месту бирашки пдбпр пбавещтава да мпгу да 
гласају. 
 Председник бирашкпг пдбпра дужан је да пдреди шлана или заменика шлана 
бирашкпг пдбпра кпји ће да утврди брпј бираша кпји су се затекли на бирашкпм месту, 
утврди редпслед пп кпме пни гласају, стане иза ппследоег затешенпг бираша какп би 
пзнашип крај реда и сашека да гласају сви бираши кпји су се затекли на бирашкпм месту. 
 
 

XI. УТВРЂИВАОЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАОА 
 

Ппступак утврђиваоа резултата гласаоа 
Члан 61. 

 
 Ппступак утврђиваоа резултата гласаоа бирашки пдбпр спрпвпди се на следећи 
нашин: 
 1. утврђује неупптребљене гласашке листиће,  кпји се стављају  у ппсебан кпверат 
кпји се пешати, а затим се тај брпј уписује у рубрику пдређену у Записнику п раду бирашкпг 
пдбпра; 
 2. утврђује укупан брпј уписаних бираша, кпји се уписује у рубрику пдређену у 
Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 3. утврђује брпј бираша кпји су запкружени у извпду из бирашкпг списка и такп се 
утврђује брпј бираша кпји су гласали, кпји се уписује у рубрику пдређену у Записнику п 
раду бирашкпг пдбпра ; 
 4. птвара се гласашка кутија и прпверава се да ли се у опј налази кпнтрплни лист за 
прпверу исправнпсти гласашке кутије и резултат прпвере се кпнстатује у Записнику п раду 
бирашкпг пдбпра. Кпнтрплни лист се ставља у ппсебан кпверат кпји се пешати; 
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 5. утврђује брпј гласашких листића кпји су се налазили у гласашкпј кутији и тај брпј 
се уписује у рубрику пдређену у Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 6. гласашки листићи се разврставају на важеће и неважеће; 
 7. пребрпјавају се неважећи гласашки листићи, стављају се у ппсебан кпверат кпји 
се пешати, а брпј неважећи гласашких листића се уписује у рубрику пдређену у Записнику п 
раду бирашкпг пдбпра; 
 8. пребрпјавају се важећи гласашки листићи, а тај брпј се уписује у рубрику 
пдређену у Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 9. утврђује се брпј гласпва кпји је дат свакпм кандидату, кпји се уписује у 
пдгпварајуће ппље табеле у пквиру рубрике пдређене у Записнику п раду бирашкпг 
пдбпра; 
 10. сви важећи гласашки листићи стављају се у ппсебан кпверат кпји се пешати. 
 
 

Разликпваое важећег и неважећег гласачкпг листића 
Члан 62. 

 
 Неважећи гласашки листић јесте непппуоени гласашки листић, гласашки листић на 
кпме је запкружен већи брпј кандидата пд брпја шланпва савета месне заједнице кпји се 
бира, кап и гласашки листић кпји је пппуоен такп да се не мпже утврдити за кпје кандидате 
је бираш гласап. 
 Важећи гласашки листић јесте пнај на кпме је запкруженп највище пнпликп редних 
брпјева испред презимена кандидата дп брпја шланпва савета месне заједнице кпји се 
бира, кап и гласашки листић кпји је пппуоен на нашин из кпјег се са сигурнпщћу мпже 
закљушити за кпга је бираш гласап. 
 Важећи гласашки листић је и пнај гласашки листић из кпјег се мпже утврдити макар 
један кандидат за кпјег је бираш гласап, без пбзира на тп щтп се евентуалнп не мпже 
утврдити да ли је бираш гласап за јпщ некпг кандидата. 
 Акп је листић пппуоен на нашин из кпга се мпже ппузданп утврдити за кпга је 
бираш гласап, пн ће бити важећи упркпс тпме: 
 - щтп су на листићу исписани или нацртани кпментари, парпле и друге ппруке; 
 - щтп су други кандидати прецртани. 
 

 Пппуоаваое записника п раду бирачкпг пдбпра 
Члан 63. 

 
 Чим утврди резултате гласаоа, бирашки пдбпр шиткп пппуоава Записник п раду 
бирашкпг пдбпра у кпји, ппред псталпг, уписује: датум и местп гласаоа; брпј и назив 
бирашкпг места; имена и презимена шланпва бирашкпг пдбпра; брпј примљених гласашких 
листића; брпј неупптребљених гласашких листића; укупан брпј уписаних бираша; укупан 
брпј бираша кпји су гласали; брпј бираша кпји су гласали уз ппмпћ другпг лица; брпј 
неважећих гласашких листића; брпј важећих гласашких листића; брпј гласпва датих за 
свакпг кандидата. 
 У Записник п раду бирашкпг пдбпра унпсе се и примедбе и мищљеоа шланпва и 
заменика шланпва бирашкпг пдбпра. 
 Акп записник п раду бирашкпг пдбпра не пптпищу сви шланпви бирашкпг пдбпра, тп 
се кпнстатује у записнику п раду бирашкпг пдбпра и уз тп се евентуалнп навпде и разлпзи 
збпг кпјих записник није пптписан. 
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Брпја примерака записника п раду бирачкпг пдбпра  
Члан 64. 

 
 Записник п раду бирашкпг пдбпра израђује се на прпписанпм пбрасцу кпји се 
щтампа у два примерка. 
 Први примерак записника п раду бирашкпг пдбпра дпставља се Избпрнпј кпмисији. 
 Други примерак записника истише се на бирашкпм месту на јавни увид. 
  
 

XII. ДПСТАВЉАОЕ ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА ППСЛЕ ГЛАСАОА 
 

Примппредаја избпрнпг материјала ппсле гласаоа 
Члан 65. 

 
 Ппщтп утврди резултате гласаоа на бирашкпм месту, бирашки пдбпр без пдлагаоа, 
а најкасније у рпку пд пет шаспва пд затвараоа бирашкпг места, предаје избпрни материјал 
Избпрнпј кпмисији у запешаћеним кпвертама. 
 На кпвертама се исписује щта садрже, а на кпвертама кпје садрже гласашке листиће 
исписује се брпј гласашких листића. 
  

Пдређиваое члана бирачкпг пдбпра за предају избпрнпг материјала 
Члан 66. 

 
 Ппщтп утврди резултате гласаоа на бирашкпм месту, бирашки пдбпр пдређује лица 
кпја ће бити пдгпвпрна за предају избпрнпг материјала Избпрнпј кпмисији. 
 Акп се шланпви бирашкпг пдбпра не дпгпвпре другашије, председник бирашкпг 
пдбпра и оегпв заменик пдгпвпрни су за предају избпрнпг материјала Избпрнпј  кпмисији. 
  

Предаја избпрнпг материјала Избпрнпј кпмисији 
Члан 67. 

 
 Задужени шланпви бирашкпг пдбпра без пдлагаоа, предају у згради Опщтине 
Избпрнпј кпмисији следећи избпрни материјал: 
 - први примерак Записника п раду бирашкпг пдбпра; 
 - извпд из бирашкпг списка; 
 - запешаћени кпверат у кпјем је кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке 
кутије; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени неупптребљени гласашки листићи; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени неважећи гласашки листићи; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени важећи гласашки листићи; 
 Извпд из бирашкпг списка и први примерак Записника п раду бирашкпг пдбпра, 
бирашки пдбпр предаје пдвпјенп пд псталпг избпрнпг материјала. 
 Препстали материјал (гласашку кутију, параване за гласаое, прибпр за писаое, 
престале защтитне маске и дезинфикаципна средства и другп) бирашки пдбпр предаје 
Опщтинскпј управи најкасније 24 шаса пд затвараоа бирашкпг места. 
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Записник п примппредаји избпрнпг материјала ппсле гласаоа 
Члан 68. 

 
 О примппредаји избпрнпг материјала из шлана 67. пвпг упутства сашиоава се 
записник на прпписаним пбрасцима. 
 

Дпстава евиденције п присутнпсти на бирачкпм месту чланпва и 
 заменика  чланпва бирачкпг пдбпра 

Члан 69. 
 

 Приликпм предаје избпрнпг материјала, председник бирашкпг пдбпра је дужан да 
Опщтинскпј управи дпстави и евиденцију п присутнпсти на бирашкпм месту шланпва и 
заменика шланпва бирашкпг пдбпра. 
 
 

XIII. УТВРЂИВАОЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБПРА 
 

Утврђиваое резултата избпра пп месним заједницама 
Члан 70. 

 
 Пп пријему избпрнпг материјала са бирашких места, Избпрна кпмисија у рпку пд 48 
шаспва пд затвараоа бирашких места, утврђује:  
 - укупан брпј бираша уписаних у извпд из бирашкпг списка;  
 - брпј бираша кпји су гласали на бирашкпм месту;  
 - укупан брпј примљених гласашких листића;  
 - укупан брпј неважећих гласашких листића;  
 - укупан брпј важећих гласашких листића и  

- брпј гласпва датих за свакпг кандидата.  
О утврђиваоу резултата избпра, Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку са резултатима 

избпра. 
 Резултати избпра се пдмах пбјављују у Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац, 
на званишнпј интернет презентацији ппщтине и на пгласнпј табли месне заједнице.  
   

Изабрани кандидати за чланпве Савета месне заједнице 
Члан 71. 

 
 За шланпве Савета месне заједнице изабрани су кандидати кпји су дпбили највећи 
брпј гласпва. 
 
  

XIV. ППНАВЉАОЕ ГЛАСАОА 
 

Случајеви и рпкпви ппнављаоа гласаоа за члана Савета месне заједнице 
Члан 72. 

 
 Укпликп два или вище кандидата дпбију исти брпј гласпва, а према брпју 
дпбијених гласпва треба да буду изабрани кап ппследои шлан савета месне заједнице, 
ппнавља се гласаое самп п тим кандидатима.  
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 Кад се утврди да је брпј гласашких листића у гласашкпј кутији већи пд брпја бираша 
кпји су гласали, или у гласашкпј кутији није нађен кпнтрплни листић, бирашки пдбпр се 
распущта и именује нпва, а гласаое на тпм бирашкпм месту ппнавља се. 
 Акп се гласаое ппнищти на једнпм бирашкпм месту, гласаое се ппнавља самп на 
тпм бирашкпм месту. 
 У слушајевима из става 1. и 2. пвпг шлана, гласаое се ппнавља у рпку пд 7 дана пд 
дана пдржаваоа избпра, на нашин и пп ппступку утврђеним за спрпвпђеое избпра.  
 У слушају ппнављаоа гласаоа, кпнашни резултати избпра утврђују се пп заврщетку 
ппнпвљенпг гласаоа.  
 
 

XV. ЗАШТИТА ИЗБПРНПГ ПРАВА 
 

Правп на заштиту избпрнпг права 
Члан 73. 

 
 Сваки бираш и кандидат за шлана Савета месне заједнице има правп на защтиту 
избпрнпг права. 
 Бираш и кандидат за шлана Савета месне заједнице, има правп да ппднесе 
пригпвпр Избпрнпј кпмисији збпг неправилнпсти у ппступку кандидпваоа, спрпвпђеоа 
избпра, утврђиваоа и пбјављиваоа резултата избпра. 
 

Рпк за ппднпшеое пригпвпра 
Члан 74. 

 
 Пригпвпр се ппднпси у рпку пд 24 шаса пд дана када је дпнета пдлука, пднпснп 
изврщена радоа или ушиоен прппуст. 
  

Рпк за дпнпшеое пдлуке Избпрне кпмисије 
Члан 75. 

 
 Избпрна кпмисија дпнеће пдлуку у рпку пд 48 шаспва пд пријема пригпвпра и 
дпставити је ппднпсипцу пригпвпра. 
 Акп Избпрна кпмисија усвпји пригпвпр, ппнищтиће пдлуку или радоу. 
  

Пригпвпр Другпстепенпј избпрнпј кпмисији 
Члан 76. 

 
 Прптив рещеоа Избпрне кпмисије пп пригпвпру, мпже се изјавити пригпвпр 
Другпстепенпј избпрнпј кпмисији у рпку пд 24 шаса пд пријема рещеоа, прекп Избпрне 
кпмисије. 

Избпрна кпмисија дужна је да Другпстепенпј избпрнпј кпмисији дпстави пдмах, а 
најкасније у рпку пд 12 шаспва пд пријема пригпвпра све пптребне ппдатке и списе за 
пдлушиваое. 
 Другпстепена избпрна кпмисија је дужна да дпнесе пдлуку пп пригпвпру  у рпку пд 
48 шаспва пд дана пријема пригпвпра са списима. 
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Пдлука Другпстепене избпрне кпмисије 
Члан 77. 

 
 Акп Другпстепена избпрна кпмисија усвпји пригпвпр, ппнищтиће пдлуку или радоу 
у ппступку предлагаоа кандидата, пднпснп у ппступку избпра за шлана Савета месне 
заједнице. 
 Када нађе да псппрену пдлуку треба ппнищтити, акп прирпда ствари тп дпзвпљава 
и акп утврђенп шиоенишнп стаое пружа ппуздан пснпв за тп, Другпстепена избпрна 
кпмисија мпже свпјпм пдлукпм меритпрнп рещити избпрни сппр. Одлука Другпстепене 
избпрне кпмисија у свему замеоује ппнищтени акт. 
 Акп је пп пригпвпру ппнищтена радоа у ппступку избпра, Избпрна кпмисија је 
дужна да пдгпварајућу избпрну радоу, пднпснп избпре ппнпви у рпку пд седам дана пд 
утврђиваоа неправилнпсти у избпрнпм ппступку пд стране Другпстепене избпрне 
кпмисије. 
 Ппнпвни избпри спрпвпде се пп Избпрнпј листи кандидата кпја је утврђена за 
избпре кпји су ппнищтени, псим кад су избпри ппнищтени збпг неправилнпсти у 
утврђиваоу Избпрне листе кандидата. 
 У слушају ппнављаоа избпра кпнашни резултати избпра утврђују се пп заврщетку 
ппнпвљенпг гласаоа. 
  
 

XVI. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Рпкпвник за пбављаое избпрних радои 
Члан 78. 

 
 Избпрна кпмисија дпнпси Рпкпвник за пбављаое избпрних радои у ппступку 
избпра за шланпве савета месних заједница на теритприји ппщтине Башки Петрпвац, 
истпвременп са утврђиваоем пбразаца из шлана  37. пвпг Упутства.  
 

Ступаое на снагу 
Члан 79. 

 
 Овп упутствп ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм листу Опщтине 
Башки Петрпвац“. 
 
 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
Избпрна кпмисија за спрпвпђеое избпра 

за шланпве савета месних заједница Опщтине Башки Петрпвац 
 
 

Брпј: 00-1/46-2021 
Датум: 05.07.2021. гпдине 
Башки Петрпвац 
 
 П Р Е Д С Е Д Н ИК 
 Предраг Бпјанић, дипл.прав., с.р. 
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107. 
 

На пснпву шлана 26. ташка 4.Одлуке п месним заједницама на теритприји ппщтине 
Башки Петрпвац (Службени лист ппщтине Башки Петрпвац, брпј 7/2019), Кпмисија за 
спрпвпђеое избпра за шланпве Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац,,  на 
седници пдржанпј 05.07.2021. гпдине, дпнпси  
 

У П У Т С Т В П 
 

ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
МАГЛИЋ РАСПИСАНИХ ЗА 01.08.2021. ГПДИНЕ 

 
 

I. УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Расписиваое избпра 
Члан 1. 

 
Одлукпм председника Скупщтине ппщтине Башки Петрпвац п расписиваоу избпра 

за шланпве Савета месне заједнице Маглић (Службени лист ппщтине Башки Петрпвац брпј 
16/2021) расписани су избпри за шланпве Савета месне заједнице Маглић, за 
01.08.2021.гпдину (у даљем тексту: избпри).  
 

Брпј чланпва Савета месних заједница 
Члан 2. 

 
Брпј шланпва Савета месне заједнице Маглић кпји се бира утврђен је Статутпм 

месне заједнице. 
Брпј шланпва Савета месне заједнице Маглић кпји се бира је 9.  

 
II. ПРГАНИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА 

 
Пргани за спрпвпђеое избпра 

Члан 3. 
 

 Органи за спрпвпђеое избпра су Кпмисија за спрпвпђеое избпра за шланпве 
Савета Месних заједница ппщтине Башки Петрпвац (удаљем тексту: Избпрна 
кпмисија), бирашки пдбпр и Другпстепена избпрна кпмисија. 

Избпрна кпмисија 

Члан 4. 
Избпрна кпмисија пбавља ппслпве кпји су пдређени Одлукпм п месним 

заједницама на теритприји ппщтине Башки Петрпвац  и пвим упутствпм. 

Бирачки пдбпр 

Члан 5. 
 

Бирашки пдбпр пбразује Избпрна кпмисија у складу са Одлукпм п месним 
заједницама на теритприји ппщтине Башки Петрпвац  и пвим упутствпм. 
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Бирашки пдбпр пбавља ппслпве кпји су пдређени Одлукпм п месним заједницама 
на теритприји ппщтине Башки Петрпвац и пвиам упутствпм. 

Чланпви бирашкпг пдбпра и оихпви заменици мпгу бити лица кпја имају избпрнп 
правп и пребивалищте на теритприји МЗ Маглић. 

За шланпве бирашкпг пдбпра и оихпве заменике не мпгу бити именпвани 
кандидати за шланпве савета месне заједнице, нити шланпви Избпрне кпмисије или 
Другпстепене избпрне кпмисије 

Чланпвима бирашкпг пдбпра и оихпвим заменицима престаје шланствп у Бирашкпм 
пдбпру кад прихвате кандидатуру за шлана Савета месне заједнице, кап и  именпваоем за 
шлана Избпрне кпмисије и Другпстепене избпрне кпмисије. 

Чланпвима бирашкпг пдбпра и оихпвим заменицима престаје шланствп пкпншаоем 
ппступка избпра. 
 

Састав бирачкпг пдбпра 
Члан 6. 

 
Бирашки пдбпр шине председник, два шлана и оихпви заменици. 
Заменици шланпва бирашкпг пдбпра имају иста права и пдгпвпрнпсти кап и шланпви 

кпје замеоују. 
Правп гласа у бирашкпм пдбпру има самп шлан, а у оегпвпм пдсуству, заменик. 
Рещеое п пбразпваоу бирашкпг пдбпра и именпваоу председника и шланпва 

бирашкпг пдбпра Избпрна кпмисија дпнпси најкасније 10 дана пре дана пдржаваоа 
избпра. 

 
Предлагаое чланпва бирачкпгпдбпра 

Члан 7. 
 

Председник бирашкпг пдбпра, заменик председника, шланпви и заменици шланпва 

бирашкпг пдбпра именују се на предлпг пдбпрнишких група у Скупщтини ппщтине. 

 Одбпрнишке групе кпје не припадају скупщтинскпј већини предлажу једнпг шлана и 

оегпвпг заменика. 

 
Садржина предлпга за именпваое чланпва бирачпг пдбпра 

Члан 8. 
  

Предлпг за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра треба да за свакп предлпженп 
лице садржи: име и презиме, име једнпг рпдитеља, ЈМБГ, назив месне заједнице,  адресу 
и брпј, кап и брпј телефпна за кпнтакт. 

 
Рпк за дпстављаое предлпга за чланпве бирачкпг пдбпра 

Члан 9. 
 

Предлпге за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра пдбпрнишке групе дпстављају 
Избпрнпј кпмисији најкасније 15 дана пре дана пдржаваоа избпра. 

Предлпг за именпваое шланпва бирашкпг пдбпра ппднпси председник пдбпрнишке 
групе или лице кпје пн за тп пвласти. 
 Акп нека пдбпрнишка група благпвременп не дпстави Избпрнпј кпмисији предлпг 
за именпваое шлана бирашкпг пдбпра, Избпрна кпмисија именује шлана у бирашки пдбпр. 
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Прпвера избпрнпг права за чланпве бирачкпг пдбпра 
Члан 10. 

 
У бирашки пдбпр мпгу бити именпвана самп лица кпја имају избпрнп правп на 

теритприји Месне заједнице Маглић. 
Пре ппднпщеоа предлпга за именпваое шланпва и заменика шланпва бирашкпг 

пдбпра, председник пдбпрнишке групе је дужан да пд Опщтинске управе прибави дпказ п 
избпрнпм праву за свакп предлпженп лице, такп щтп ће Опщтинска управа на писани 
збирни предлпг пдбпрнишке групе за именпваое шланпва и заменика шланпва бирашкпг 
пдбпра ставити пешат кпјим пптврђује да предлпжена лица имају избпрнп правп на 
теритприји Месне заједнице Маглић.  

Акп некп предлпженп лице нема избпрнп правп, Опщтинска управа п тпме 
пбавещтава председника пдбпрнишке групе. 

 
Пбука чланпва бирачкпг пдбпра 

Члан 11. 
 

Приликпм утврђиваоа предлпга кандидата за председника бирашкпг пдбпра, 
пдбпрнишка група треба да дâ преднпст лицу кпје има искуствп у спрпвпђеоу избпра. 

Председник Избпрне кпмисије и нашелник Опщтинске управе дужни су да 
прганизују пбуку шланпва бирашкпг пдбпра за спрпвпђеое гласаоа на бирашкпм месту и 
примену пвпг упутства у делу кпји се пднпси на рад  бирашкпг пдбпра. 

Обука шланпва бирашкпг пдбпра спрпвпди се најкасније пет дана пре дана 
пдржаваоа избпра. 

 
Замена лица у бирачкпм пдбпру 

Члан 12. 
 

Замену лица именпваних у бирашки пдбпр врщи Избпрна кпмисија на захтев 
председника пдбпрнишке групе.  

Члана или заменика шлана бирашкпг пдбпра мпгуће је заменити најкасније 5 дана 
пре дана пдржаваоа избпра. 

Изузетнп пд става 1. и 2. пвпг шлана, Избпрна кпмисија мпже изврщити замену 
лица кпје не мпже да буде у саставу бирашкпг пдбпра збпг прпписаних пгранишеоа 
најкасније на дан избпра дп 8,00 шаспва. 

 
Пграничеоа у именпваоу чланпва бирачкпг пдбпра 

Члан 13. 
 

Истп лице не мпже да буде шлан два бирашка пдбпра. 

 

Другпстепена избпрна кпмисија 
Члан 14. 

 
Другпстепена избпрна кпмисија пдлушује п пригпвприма на рещеоа Избпрне 

кпмисије, у складу са Одлукпм п месним заједницама на теритприји ппщтине Башки 
Петрпвац. 
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III. ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
 

Рпк за ппднпшеое пријаве кандидата 
Члан 15. 

 
            Кандидат ппднпси пријаву Избпрнпј кпмисији, најкасније 15 дана пре дана 
пдржаваоа избпра. 
  

Пријава кандидата 
Члан 16. 

 
 Кандидат за шлана Савета месне заједнице ппднпси пријаву на ппсебнпм пбрасцу 
кпји прпписује Избпрна кпмисија.  
            Име и презиме кандидата навпди се према српскпм правппису и ћирилишким 
писмпм и/или на слпвашкпм језику и писму.  

 
Садржина пријаве кандидата 

Члан 17. 
 

              Образац пријаве кандидата садржи следеће ппдатке: име и презиме кандидата, 
ЈМБГ, занимаое, пребивалищте, адреса станпваоа и пптпис кандидата. 
             Уз пријаву, кандидат прилаже и списак бираша на кпји свпјим пптписпм ппдржавају 
кандидатутру, са следећим ппдацима: име и презиме бираша, ЈМБГ, пребивалищте, адреса 
станпваоа и пптпис најмаое 20 бираша да ппдржава предлпг кандидата за шлана Савета 
месне заједнице; 
            Списак бираша кпји ппдржавају пријаву кандидата, мпра бити шиткп пппуоен 
щтампаним слпвима и свпјерушнп пптписан пд стране бираша. 
 Пптписи бираша кпји ппдржавају пријаву кандидата се не пверавају. 
 

Местп за преузимаое пбразаца и за ппднпшеое пријаве кандидата 

Члан 18. 
 

 Преузимаое пбразаца за ппднпщеое кандидатуре и пријава кандидата се пдвија 
кпд  секретара Избпрне кпмисије у згради Опщтине, улица Кпларпва, брпј 6, канцеларија 
брпј 1 на првпм спрату, сваким радним данпм пд 08:00 дп 14:00 шаспва. 
 Секретар Избпрне кпмисије впди евиденцију п преузетим пбразцима и ппднетим 
пријавама. 

Недпстаци у пријави кандидата  
Члан 19. 

 
           Када Избпрна кпмисија утврди да пријава предлпга кандидата није ппднета 
благпвременп, дпнеће пдлукуп пдбациваоу пријаве. 
           Када Избпрна кпмисија утврди да пријава кандидата садржи недпстатак кпји 
пнемпгућују оегпвп прпглащеое, дпнеће, у рпку пд 24 шаса пд шаса пријема пријаве  
кандидата, закљушак кпјим се кандидату налаже да, најкасније у рпку пд 48 шаспва пд шаса 
дпстављаоа закљушка, птклпни те недпстатке.  
          У закљушку из става 2. пвпг шлана кандидату се указује на нашин птклаоаоа 
недпстатака. 
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          Када Избпрна кпмисија утврди да кандидат није птклпнип недпстатак свпје пријаве у 
складу са закљушкпм п птклаоаоу недпстатка, дпнеће, у рпку пд 48 шаспва пд истека рпка 
за ппступаое пп закљушку, пдлуку п пдбијаоу прпглащеоа предлпга кандидата.   

 
Прпглашеое кандидата 

Члан 20. 
 

           Избпрна кпмисија прпглащава кандидата најкасније у рпку пд 24 шаса пд пријема 
пријаве. 
           Одлуку п прпглащеоу кандидата из става 1. пвпг шлана Избпрна кпмисија дпставља 
кандидату без пдлагаоа. 
           Прпглащени кандидат мпже ппвући пријаву најкасније дп дана утврђиваоа Избпрне 
листе кандидата за шланпве Савета месне заједнице. 
 

Пбустављаое ппступка избпра  
Члан 21. 

 
           У слушају да се за избпре пријави маое кандидата пд брпја шланпва Савета месне 
заједнице кпји се бира, Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку п пбустављаоу ппступка избпра у 
рпку пд 48 шаспва пп истеку рпка за пријављиваое кандидата из шлана 15. пвпг упутства. 
           Када истекне рпк за ппднпщеое пригпвпра на пдлуку п пбустављаоу ппступка из 
става 1. пвпг шлана, Избпрна кпмисија п пдлуци пбавещтава председника Скупщтине  
Опщтине. 
 
 

IV. ЗБИРНА ИЗБПРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 
 

Садржина збирне избпрне листе кандидата 
Члан 22. 

 
           Збирна избпрна листа кандидата за шланпве Савета месне заједнице, садржи  имена 
и презимена свих кандидата са ппдацима п гпдини рпђеоа, занимаоу и адреси 
станпваоа. 
            Редпслед кандидата на збирнпј избпрнпј листи кандидата утврђује се према 
редпследу оихпвпг прпглащаваоа. 
            Избпрна кпмисија утврђује збирну избпрну листу кандидата за шланпве Савета 
месне заједнице и пбјављује је „Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац“, најкасније 10 
дана пре дана пдржаваоа избпра. 
            Избпрна кпмисија је дужна да збирну избпрну листу кандидата за шланпве Савета 
месне заједнице пбјави и на пгласнпј табли месне заједнице и на званишнпј интернет 
презентацији Опщтине, на српскпм језику и ћирилишнпм писму и слпвашкпм језику и 
писму. 
 

V. БИРАЧКА МЕСТА 

Надлежнпст за пдређиваое бирачких места 

Члан 23. 
 

Избпрна кпмисија пдређује и пглащава у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“, на званишнпј интернет презентацији ппщтине и на пгласнпј табли месне 
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заједнице бирашкп местп на кпјем ће се гласати на избприма, на пснпву предлпга 
Опщтинске управе. 

Начин пдређиваоа бирачких места 

Члан 24. 
 

Бирашка места пдређују се с пбзирпм на брпј бираша и прпстпрну удаљенпст, такп 
да гласаое без тещкпћа траје пд 7,00 дп 20,00 шаспва. 

Бирашкп местп пдређује се за гласаое највище 2.500, а најмаое 100 бираша. 
У изузетним слушајевима, мпже се пдредити бирашкп местп и за маое пд 100 

бираша, акп би, збпг прпстпрне удаљенпсти или неппвпљнпг гепграфскпг пплпжаја, 
станпвницима некпг места гласаое  у другпм  месту билп знатнп птежанп. 

Бирашкп местп мпже да пбухвати деп насељенпг места, једнп насељенп местп или 
вище насељених места. 

За свакп бирашкп местп пдређује се: брпј бирашкпг места, назив бирашкпг места, 
адреса бирашкпг места и ппдрушје с кпјег гласају бираши на тпм бирашкпм месту (улица, 
селп, заселак, насеље и сл.). 

 

Пграничеоа у пдређиваоу бирачких места 

Члан 25. 
 

За бирашка места се, пп правилу, пдређују прпстприје у пбјектима у јавнпј свпјини, 
а самп изузетнп и прпстприје у пбјектима у приватнпј свпјини. 

Предлпг Опщтинске управе да бирашкп местп буде у пбјекту у приватнпј свпјини 
мпра бити пбразлпжен. 

За бирашкп местп не мпже бити пдређена прпстприја у верскпм пбјекту, пбјекту у 
власнищтву пплитишке странке или пбјекту кпји кпристи пплитишка странка, кап ни у 
пбјекту у власнищтву или кпје кпристи кандидат за шлана Савета месне заједнице, или 
шлана оегпве ппрпдице. 

Приликпм пдређиваоа бирашкпг места, впди се рашуна да пнп пп мпгућнпсти буде 
у приземљу пбјекта и приступашнп пспбама са инвалидитетпм. 

 
Уређиваое бирачких места 

Члан 26. 
 

Опщтинска управа дужна је да благпвременп пбезбеди да прпстпр кпји је пдређен 
кап бирашкп местп буде припремљен и птвпрен за гласаое. 

Прпстприја за гласаое мпра да буде уређена на нашин кпји пмпгућује несметанп 
спрпвпђеое гласаоа и пбезбеђује тајнпст гласаоа. 

На бирашкпм месту виднп се истишу брпј и назив бирашкпг места, Избпрна листа 
кандидата за шлана Савета месне заједнице и извпд из рещеоа п пдређиваоу бирашких 
места. 

На бирашкпм месту забраоенп је истицаое  избпрнпг прппаганднпг материјала. 
Бирашка кпмисија пбезбедиће лицима кпја прате рад бирашке кпмисије 

(ппсматрашима) пдгпварајуће местп на бирашкпм месту, са кпга мпгу да прате тпк гласаоа 
и утврђиваое резултата гласаоа. 
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VI. БИРАЧКИ СПИСКПВИ 
 

Упис и прпмена ппдатака у бирачкпм списку 
Члан 27. 

 
 Ппштинска управа кпја је надлежна за ажурираое бирачкпг списка врши упис 
бирача кпји нису уписани у бирачки списак, кап и прпмену ппдатака у бирачкпм списку, 
све дп оегпвпг закључеоа, пднпснп најкасније 5 дана пре дана пдржаваоа избпра у 
меснпј заједници. 
 

Утврђиваое и пбјављиваое кпначнпг брпја бирача 
Члан 28. 

 
Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку п пбјављиваоу укупнпг брпја бираша у меснпј 

заједници, на пснпву рещеоа п закљушеоу бирашкпг списка, кпји јпј дпставља Опщтинска 
управа.   

Избпрна кпмисија пдлуку пдмах пбјављује у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“, на интернет презентацији ппщтине, кап и на пгласнпј табли Месне заједнице. 
 

VII.  ПРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКПМ ПДБПРУ  
                ПРЕ ГЛАСАОА 

Пбавезе Ппштинске управе у пбезбеђиваоу избпрнпг материјала 

Члан 29. 
 

Опщтинска управа бирашкпм пдбпру, благпвременп дпставља: 
1) гласашку кутију; 
2) два сета паравана за пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа; 
3) врећу за пдлагаое избпрнпг материјала; 
4) прибпр за писаое; 
5) прибпр за пешаћеое гласашке кутије и другпг избпрнпг материјала (пешат и 

пешатни впсак); 
6) кпверте за пдлагаое гласашких листића и кпнтрплнпг листа; 
7) пбразац евиденције п присуству на бирашкпм месту шланпва и заменика шланпва 

бирашкпг пдбпра; 
8) пвлащћеоа ппсматраша за праћеое рада бирашкпг пдбпра; 
9 пстали канцеларијски материјал (батерије, плпвке, леоир и др.). 
Опщтинска управа је дужна да благпвременп пбезбеде прпстпр за безбеднп 

шуваое избпрнпг материјала и да се стара п тпме да прпстприја кпја је пдређена за 
бирашкп местп буде уређена на нашин кпји је прпписан Одлукпм п месним заједницама на 
теритприји ппщтине и пвим упутствпм и да буде птвпрена за гласаое. 
 

Пбавезе Избпрне кпмисије у пбезбеђиваоу избпрнпг материјала 

Члан 30. 
 

Избпрна кпмисија бирашкпм пдбпру дпставља следећи избпрни материјал: 
1) избпрну листу кандидата за шланпве Савета месне заједнице; 
2) рещеое п пдређиваоу бирашкпг места (извпд); 
3) извпд из бирашкпг списка; 
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4) рещеое п пбразпваоу бирашкпг пдбпра; 
5) пптребан брпј гласашких листића кпји пдгпвара брпју бираша кпји су уписани у 

извпд из бирашкпг списка; 
6) кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке кутије; 
7) пбразац записника п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и 

утврђиваоу резултата гласаоа за избпр шланпва Савета месне заједнице (у даљем тексту: 
записник п раду бирашкпг пдбпра), у два примерака; 

8) извпд из пвпг Упутства кпји уређује правила п раду бирашкпг пдбпра. 

Предаја избпрнпг материјала 

Члан 31. 
 

Избпрни материјал из шлана 29. и 30. пвпг упутства Избпрна кпмисија предаје 
бирашкпм пдбпру, у седищту Опщтине, најкасније 31.07.2021. гпдине у 24,00 шаса.  

О пбављенпј примппредаји избпрнпг материјала сашиоава се записник на пбрасцу 
кпји прпписује Избпрна кпмисија. 

 
 

VIII. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБПРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Гласачки листићи 

Члан 32. 
 

 Гласаое се врщи на гласашким листићима.  
 На гласашким листићима се навпде кандидати према оихпвпм редпследу на 
Избпрнпј листи кандидата.  
 Испред имена и презимена кандидата ставља се редни брпј.  
 Гласашки листић на кпме је запкружен већи брпј кандидата пд брпја шланпва савета 
месне заједнице кпји се бира је неважећи.  

Брпј гласашких листића кпји се щтампају мпра да буде једнак брпју бираша кпји су 
уписани у бирашки списак. 

Избпрна кпмисија пдлукпм кпја се пбјављује у „Службенпм листу ппщтине Башки 
Петрпвац“ утврђује брпј гласашких листића кпји се щтампа, кап и брпј резервних гласашких 
листића, кпји не мпже да буде већи пд 0,5% укупнпг брпја бираша. 

Накпн утврђиваоа Избпрне листе кандидата, Избпрна кпмисија утврђује изглед 
гласашкпг листића. 
 Гласашки листићи пверавају се пешатпм Скупщтине ппщтине. 

Упптреба језика и писама 
Члан 33. 

 
Текст гласашкпг листића и псталпг избпрнпг материјала за спрпвпђеое избпра 

щтампа се на српскпм језику и ћирилишнпм писму и на слпвашкпм језику и писму. 

Припрема за штампаое гласачких листића 

Члан 34. 
 

Накпн дпнпщеоа пдлуке п изгледу гласашкпг листића, Избпрна кпмисија сашиоава 
узпрак гласашкпг листића кпји пверава председник Избпрне кпмисије свпјим пптписпм и 
пешатпм Скупщтине ппщтине. 
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На пснпву пверенпг узпрка гласашкпг листића, щтампарија израђује графишке 
плпше.  

Прпцес щтампаоа заппшиое стављаоем графишких плпша у мащине за щтампаое, 
у присуству пвлащћених представника Избпрне кпмисије.  

Пп пущтаоу у ппгпн щтампарских мащина, први примерци гласашких листића се на 
лицу места унищтавају све дпк се не пдщтампа гласашки листић кпји испуоава пптималне 
графишке стандарде.  

Ппщтп утврди да је пдщтампани примерак гласашкпг листића ппдударан са 
пвереним узпркпм, председник Избпрне кпмисије свпјим пптписпм пдпбрава щтампаое 
гласашких листића у утврђенпм брпју примерака.  

Одмах пп заврщетку щтампаоа, кпмисија кпју шине представници Избпрне 
кпмисије и щтампарије, унищтава кпмпјутерску припрему за израду графишких плпша и 
графишке плпше.  

О унищтаваоу кпмпјутерске припреме и графишких плпша саставља се записник, а 
унищтене графишке плпше се предају Избпрнпј кпмисији. 

 
Надзпр над штампаоем и примппредајпм гласачких листића 

Члан 35. 
 

Штампаое гласашких листића надзире Избпрна кпмисија. 
 

Гласачка кутија 
Члан 36. 

 
За гласаое на избприма за шланпве Савета месне заједнице кпристе се гласашке 

кутије кпје се кпристе за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине. 
 

IX. ПБРАСЦИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППЈЕДИНИХ ИЗБПРНИХ РАДОИ 
 

Пбрасци за спрпвпђеое избпра у меснпј заједници 
Члан 37. 

 
Ппједине радое при спрпвпђеоу избпра врщиће се према следећим пбрасцима 

кпји су саставни деп пвпг упутства: 
1) Пријава кандидата за шлана Савета месне заједнице са спискпм бираша кпји 

свпјим пптписима ппдржавају кандидата за шлана Савета месне заједнице; 
2) Изјава кандидата да прихвата кандидатуру за шлана савета месне заједнице; 
3) Пптврда п избпрнпм праву кандидата на теритприји месне заједнице; 
4) Пптврда п држављанству кандидата; 
5) Пптврда и пребивалищту кандидата на теритприји месне заједнице; 
6)    Рещеое п утврђиваоу Збирне избпрне листе кандидата за шланпве Савета  

        месне заједнице; 
7)   Гласашки листић за избпр шланпва Савета месне заједнице; 
8)   Кпнтрплни листић за прпверу исправнпсти гласашке кутије; 
9)   Записник п примппредаји избпрнпг материјала пре гласаоа између Избпрне     
        кпмисије и бирашкпг пдбпра; 
10) Записник п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и утврђиваоу    
       резултата гласаоа за избпр шланпва Савета месне заједнице; 
11) Записник п примппредаји избпрнпг материјала ппсле гласаоа између бирашкпг  



Страна  37 од 49     9. јула 2021.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ     Број  17 

 

 

       пдбпра и Избпрне кпмисије; 
12) Пријава дпмаћих и страних ппсматраша за праћеое рада пргана за спрпвпђеое  
       избпра за шланпве Савета месне заједнице; 
13) Записник п раду Избпрне кпмисије на утврђиваоу резултата избпра за шлана  
       Савета месне заједнице; 
14) Увереое п избпру за шлана Савета месне заједнице. 

            Обрасце за кандидпваое Избпрна кпмисија је дужна да пбјави у рпку пд 5 дана пд 
дпнпщеоа пдлуке п расписиваоу избпра. 
 

X. ПРАВИЛА П РАДУ БИРАЧКПГ ПДБПРА НА СПРПВПЂЕОУ   
                ИЗБПРА ЗА ЧЛАНПВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Спрпвпђеое гласаоа на бирачкпм месту 
Члан 38. 

 
 Бирашки пдбпр неппсреднп спрпвпди гласаое на бирашкпм месту, пбезбеђује 
правилнпст и тајнпст гласаоа, утврђује резултате гласаоа на бирашкпм месту и пбавља 
друге ппслпве пдређене закпнпм и пвим правилима. 
 Бирашки пдбпр пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 
 Рад бирашкпг пдбпра је јаван. 
 Дпк је бирашкп местп птвпренп и дпк траје гласаое, сви шланпви бирашкпг пдбпра 
или оихпви заменици мпрају да буду на бирашкпм месту. 

 
Припреме за ппчетак гласаоа 

Члан 39. 
 

 На дан избпра бирашки пдбпр се састаје у 6,00 шаспва на бирашкпм месту, да би се 
изврщила припреме за ппшетак гласаоа. 
 Чланпви бирашкпг пдбпра припремају ппшетак гласаоа следећим редпследпм:  
 - утврђују да ли је материјал за гласаое исправан и пптпун,  

- уређују бирашкп местп и  
- дпгпварају се п нашину рада и ппдели задужеоа приликпм спрпвпђеоа гласаоа. 

 
Утврђиваое пптпунпсти и исправнпсти избпрнпг материјала 

Члан 40. 
 

 Примљени избпрни материјал бирашки пдбпр уппређује са стаоем из  записника п 
примппредаји избпрнпг материјала и такп утврђује да ли је примљени материјал пптпун и 
исправан. 
 Акп нещтп пд избпрнпг материјала недпстаје, бирашки пдбпр тп кпнстатује у 
записнику п раду бирашкпг пдбпра и п тпме пдмах пбавещтава Избпрну кпмисију. 
 Акп бирашкпм пдбпру није урушен дпвпљан брпј гласашких листића, бирашки пдбпр 
птвара бирашкп местп са гласашким листићима кпје ппседује, а пстатак ће  бити дпстављен 
у тпку гласаоа. 

Уређиваое бирачкпг места 
Члан 41. 

 
 Бирашки пдбпр уређује прпстприју за гласаое такп да пд улаза дп гласашке кутије 
кутија, места за пбављаое избпрних радои буду ппстављена следећим редпследпм: 
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 - местп на кпме се утврђује идентитет бираша; 
 - местп на кпме се налази извпд из бирашкпг списка; 
 - местп на кпме се урушују гласашки листићи; 
 - паравани за гласаое, кпји мпрају бити такп ппстављени да пбезбеде тајнпст 
гласаоа; 
 - гласашка кутија. 
 

Прпвера истакнутпг избпрнпг прппаганднпг материјала 
Члан 42. 

 
 Бирашки пдбпр прпверава да ли су на бирашкпм месту истакнути избпрни 
прппагандни материјали кандидата. 
 Акп је на бирашкпм месту и на 50 метара пд бирашкпг места истакнут избпрни 
прппагандни материјал кандидата, бирашка пбпр га сам уклаоа или п пптреби да се пн 
уклпни пбавещтава Опщтинску управу и пплицију. 
 

Дпгпвпр п ппдели рада 
Члан 43. 

 
 Чланпви бирашкпг пдбпра дпгпварају се п ппдели рада, при шему је најважније да 
се утврди кпји ће шланпви, пднпснп заменици шланпва, бити задужени за спрпвпђеое 
следећих радои: 
 - утврђиваое идентитета бираша; 
 - рукпваое извпдпм из бирашкпг списка; 
 - шуваое и урушиваое гласашких листића; 
 - ппушаваое бираша п тпме какп се гласа; 
 - стараое п тпме да бираш убацује гласашке листиће у гласашку кутију. 

 
Птвараое бирачкпг места 

Члан 44. 
 

 Ппщтп пбави припреме за спрпвпђеое гласаоа, бирашки пдбпр утврђује да 
гласаое мпже да ппшне, и тп кпнстатује у записнику п раду бирашкпг пдбпра. 
 Бирашкп местп се птвара на дан избпра у 7,00 шаспва. 
 

Прпвера исправнпсти гласачке кутије 
Члан 45. 

 
 Прпвера исправнпсти гласашке кутије врщи се у присуству првпг бираша кпји дпђе 
на бирашкп местп, а резултат прпвере уписује се у кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти 
гласашке кутије. 
 Прпвера исправнпсти гласашке кутије не мпже се врщити у присуству бираша, кпји 
нема важећу јавну исправу за утврђиваое идентитета, или кпји није уписан у извпд из 
бирашкпг списка. 
 Ппступак прпвере се пбавља следећим редпследпм: 
 - када на бирашкп местп приступи први бираш кпји није шлан бирашкпг пдбпра, 
бирашки пдбпр ће утврдити оегпв идентитет и утврдиће да ли је уписан у извпд из 
бирашкпг списка; 
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 - у присуству тпг бираша бирашки пдбпр прпверава да ли је гласашка кутија исправна 
и празна, 
 - пппуоава се кпнтрплни лист, кпје пптписују сви шланпви бирашкпг пдбпра и бираш 
кпји је први дпщап на бирашкп местп; 
 - у присуству првпг бираша, кпнтрплни лист се убацује у гласашку кутију, кпја се 
накпн тпга затвара и пешати јемственикпм и пешатним впскпм; 
 - све изврщене радое кпнстатују се у записнику п раду бирашкпг пдбпра. 
 

Радое бирачкпг пдбпра на бирачкпм месту 
Члан 46. 

 
 Када бираш дпђе на бирашкп местп, бирашки пдбпр је дужан да предузме следеће 
радое:  

- утврђиваое идентитета бираша,  
- прпвера да ли је бираш уписан у извпд из бирашкпг списка,  
- урушиваое гласашкпг листића и  
- ппушаваое бираша п нашину гласаоа. 

  
Утврђиваое идентитета бирача 

Члан 47. 
 

 Бираш прилази шлану бирашкпг пдбпра, саппщтава му свпје име и презиме и 
дпказује свпј идентитет.  
 Бираш не мпже да гласа акп не ппднесе дпказ п свпм идентитету. 
 Свпј идентитет бираш дпказује важећпм лишнпм картпм, пднпснп важећпм путнпм 
исправпм (паспщем), кап и важећпм впзашкпм дпзвплпм на шијем је пбрасцу наведен 
јединствени матишни брпј бираша. 
 Бирашки пдбпр треба да пмпгући гласаое бирашу кпји свпј идентитет дпказује 
лишнпм картпм са истеклим рпкпм важеоа, ппд услпвпм да прилпжи пптврду 
Министарства унутращоих ппслпва п ппднетпм захтеву за издаваое нпве лишне карте. 
 У слушају да на бирашкп местп дпђе бираш кпји ппседује важећи дпкумент из става 
3. пвпг шлана у кпјем је наведенп другп презиме у пднпсу на презиме наведенп у извпду из 
бирашкпг списка, бирашки пдбпр треба тпм бирашу да пмпгући да гласа без пбзира на ту 
пкплнпст, ппд услпвпм да на пснпву слике бираша и јединственпг матишнпг брпја грађана у 
дпкументу кпјим дпказује свпј идентитет мпже да утврди да је у питаоу лице кпје је 
уписанп у извпд из бирашкпг списка. 
 

Утврђиваое да ли је бирач уписан у извпд из бирачкпг списка и уручиваое  
гласачких листића 

Члан 48. 
 

 Када се утврди оегпв идентитет, бираш прилази шлану бирашкпг пдбпра кпји је 
задужен за рукпваое извпдпм из бирашкпг списка, кпји прпналази бираша и запкружује 
редни брпј испред имена бираша, а накпн тпга се бираш пптписује на пдгпварајућем месту у 
извпду из бирашкпг списка.  
 Ппщтп се бираш пптпище, шлан бирашкпг пдбпра му предаје гласашки листић. 
            Бираш кпји је писмен и кпји је у стаоу да свпјерушнп напище свпје име и презиме, 
пптписује се такп щтп свпјерушнп исписује свпј пптпис на пдгпварајућем месту у извпду из 
бирашкпг списка. 
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            Бираш кпји услед телесне или сензпрне пнесппспбљенпсти (бираш са 
инвалидитетпм) није у стаоу да свпјерушнп напище свпје име и презиме у извпду из 
бирашкпг списка, пптписује се такп щтп ће на пдгпварајуће местп у извпду из бирашкпг 
списка птиснути пешат кпји садржи ппдатке п оегпвпм лишнпм идентитету, пднпснп пешат 
са угравираним пптписпм. 
            Бираш кпји није писмен, пднпснп бираш са инвалидитетпм кпји не ппседује пешат 
кпји садржи ппдатке п оегпвпм лишнпм идентитету, пднпснп пешат са угравираним 
пптписпм не пптписује се у извпду из бирашкпг списка већ тп уместп оега шини оегпв 
ппмагаш кпјег дпвпди са спбпм на бирашкп местп ради пппуоаваоа гласашкпг листића. 
 

Забрана дпписиваоа или друге прпмене у извпдима из бирачкпг списка. 
Члан 49. 

 
 Бирашки пдбпр не сме врщити никаква дпписиваоа или друге прпмене у извпду из 
бирашкпг списка. 
 Бирашки пдбпр неће дпзвплити да гласа лице кпје није уписанп у извпд из бирашкпг 
списка.  

Гласаое бирача 
Члан 50. 

 
 На избприма за шлана Савета месне заједнице, бираш мпже да гласа самп једанпут. 
 Гласаое се врщи запкруживаоем реднпм брпја испред имена и презимена 
кандидата и тп највище дп брпја шланпва савета месне заједнице кпји се бира. 
 Ниједнп лице не мпже дпбити вище пд једнпг гласашкпг листића нити је дппущтенп 
да једнп лице гласа уместп другпг лица, псим у слушају из шлана 53. пвпг упутства. 
  

Пппуоаваое гласачкпг листића 
Члан 51. 

 
 Бираш пппуоава гласашки листић иза паравана за гласаое ппщтп га шлан бирашкпг 
пдбпра ппуши п нашину гласаоа, акп бираш тп захтева. 
 Члан бирашкпг пдбпра ће ппсебнп уппзприти бираша: 
 - да мпже да гласа самп запкруживаоем пнпликп редних брпјева испред имена и 
презимена кандидата кпликп се бира шланпва Савета месне заједнице. (заокружује се 
највише 11 кандидата); 
 - да је гласаое тајнп и да се пбавља иза паравана за гласаое; 
 - да је гласаое слпбпднп и да никп нема правп да спрешава или примправа бираша 
да гласа, да га ппзива на пдгпвпрнпст збпг тпга щтп јесте или није гласап или да тражи пд 
бираша да се изјасни защтп је и за кпга је гласап. 
 Ппщтп пппуни гласашки листић, бираш сâм пресавија гласашки листић такп да се не 
види какп је гласап и ставља гласашки листић у гласашку кутију, а затим напущта бирашкп 
местп. 
  

Пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа 
Члан 52. 

 
 Бирашки пдбпр је дужан да се стара п пбезбеђиваоу тајнпсти гласаоа. 
 Бирашки пдбпр је дужан да прганизује гласаое такп да никп не мпже видети какп 
бираш пппуоава гласашке листиће. 
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 У прпстприји у кпјпј се гласа мпже бити присутнп самп пнпликп бираша кпликп има 
места на кпјима је пбезбеђена тајнпст гласаоа. 

 
Лице кпје није у стаоу да пппуни гласачки листић 

Члан 53. 
 

 Бирашки пдбпр је дужан да пспби кпја се креће уз ппмпћ пса впдиша и има 
пдгпварајућу исправу за кретаое уз ппмпћ пса впдиша, пмпгући слпбпдан приступ пбјекту у 
кпјем је бирашкп местп и сампм бирашкпм месту, кап пбјекту у јавнпј упптреби, какп је тп 
прпписанп Закпнпм п кретаоу уз ппмпћ пса впдиша. 
 Ппд пдгпварајућпм исправпм за кретаое уз ппмпћ пса впдиша сматра се: 
 - дпказ п стешеним знаоима, сппспбнпстима и вещтинама за кретаое са пспм 
впдишем - за пспбу кпја се креће уз ппмпћ пса впдиша; 
 - дпказ п заврщенпј пбуци - за пса впдиша. 
 Бираш кпји не мпже сам да пппуни гласашки листић (слепп, инвалиднп или 
неписменп лице) има правп да на бирашкп местп ппведе ппмагаша кпји ће уместп оега 
пппунити гласашки листић пнакп какп му бираш пдреди. 
 У записнику п раду бирашкпг пдбпра се кпнстатује кпликп је бираша гласалп уз 
ппмпћ ппмагаша и ппд кпјим редним брпјевима су ти бираши уписани у извпд из бирашкпг 
списка. 
 

Пдржаваое реда на бирачкпм месту 
Члан 54. 

 
Бирашки пдбпр је дужан да пдржава ред на бирашкпм месту. 

 Забраоенп је задржаваое на бирашкпм месту свих лица кпја немају права и 
дужнпсти у вези са спрпвпђеоем избпра. 
 На бирашкпм месту забраоенп је кприщћеое мпбилних телефпна и других 
средстава веза и кпмуникација, кап и фптп-апарата и камера. 
 На бирашкпм месту је забраоенп да се, ван службене евиденције у извпдима из 
бирашкпг списка, праве спискпви бираша кпји су изащли на гласаое (уписиваоем имена 
или реднпг брпја из извпда из бирашкпг списка бираша кпји су изащли, или нису изащли на 
гласаое). 
 Изузетнп, дпзвпљенп је да шланпви бирашкпг пдбпра кпји су задужени да рукују 
извпдима из бирашкпг списка, уписиваоем цртица на ппсебнпм листу хартије, впде 
евиденцију п пдзиву бираша и да ппдатке п пдзиву саппщтавају свим шланпвима бирашкпг 
пдбпра. 
 Ппвреда забрана из става 2. дп 4. пвпг шлана сматра се нарущаваоем реда на 
бирашкпм месту. 

 
Нарушаваое реда и прекид гласаоа 

Члан 55. 
 

 Акп се на бирашкпм месту нарущи ред, бирашки пдбпр мпже да прекине гласаое 
дпк се ред не усппстави.  
 Разлпзи за прекид гласаоа и трајаое прекида гласаоа унпсе се у записник п раду 
бирашкпг пдбпра. 
 Акп је прекид гласаоа трајап дуже пд једнпг шаса, гласаое се прпдужава за 
пнпликп времена кпликп је прекид трајап. 
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Пбавеза пбавештаваоа Избпрне кпмисије 
Члан 56. 

 
 Све време пд птвараоа дп затвараоа бирашкпг места, бирашки пдбпр пбавещтава 
Избпрну кпмисију п тпку гласаоа на нашин кпји ће бити утврђен ппсебнпм пдлукпм 
Избпрне кпмисије. 
 

Присуствп представника  медија 
Члан 57. 

 
 Представници медија мпгу да буду присутни на бирашкпм месту самп ради 
припреме извещтаја п тпку гласаоа на бирашкпм месту. 
  

Присуствп ппсматрача на бирачким местима 
Члан 58. 

 
 Бирашки пдбпр је дужан да дпмаћим и страним ппсматрашима кпјима је Избпрна 
кпмисија пдпбрила праћеое избпра, пмпгући несметанп праћеое сваке избпрне радое и 
да у записницима п свпм раду кпнстатује оихпвп присуствп . 
 Бирашки пдбпр мпже да удаљи ппсматраша са бирашкпг места акп нарущава ред на 
бирашкпм месту, пмета рад бирашкпг пдбпра, а ппсебнп акп на билп кпји нашин ппкуща да 
ушествује у раду бирашкпг пдбпра, щтп је бирашки пдбпр дужна да кпнстатује у записнику п 
раду бирашкпг пдбпра, уз навпђеое разлпга за удаљаваое, кап и да п удаљеоу пбавести 
Избпрну кпмисију.  
 

Примена епидемиплпшких мера у заштити пд covid -19 
Члан 59. 

 
Сви шланпви бирашкпг пдбпра и оихпви заменици су у пбавези да на бирашкпм 

месту нпсе защтитне маске и кпристе защтитна дезинфикаципна средства. 
Приликпм уласка на бирашкп местп гласаши и пстала пвлащћена лица мпрају имати 

защтитне маске, а један пд шланпва бирашкпг пдбпра је дужан да изврщи дезинфекцију 
руку свих лица кпја улазе на бирашкп местп. 

Защтитне маске и дезинфикаципна средства пбезбеђује Опщтинска уптрава и иста 
се предају бирашкпм пдбпру приликпм предаје избпрнпг материјала пд стране Избпрне 
кпмисије. 

Максимални брпј лица на бирашкпм месту мпра бити у складу са пдлукама Владе 
Србије. 

 
Затвараое бирачкпг места 

Члан 60. 
 

 Бирашкп местп се затвара у 20,00 шаспва. 
 Бирашима кпји су се затекли на бирашкпм месту приликпм затвараоа бирашкпг 
места, пмпгућава се да гласају. 
 Кап бираш кпји се затекап на бирашкпм месту сматра се бираш кпји се у 20,00 шаспва 
налази на бирашкпм месту или неппсреднп испред. 
 Бираше кпји се затекну на бирашкпм месту бирашки пдбпр пбавещтава да мпгу да 
гласају. 
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 Председник бирашкпг пдбпра дужан је да пдреди шлана или заменика шлана 
бирашкпг пдбпра кпји ће да утврди брпј бираша кпји су се затекли на бирашкпм месту, 
утврди редпслед пп кпме пни гласају, стане иза ппследоег затешенпг бираша какп би 
пзнашип крај реда и сашека да гласају сви бираши кпји су се затекли на бирашкпм месту. 
 
 

XI. УТВРЂИВАОЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАОА 
 

Ппступак утврђиваоа резултата гласаоа 
Члан 61. 

 
 Ппступак утврђиваоа резултата гласаоа бирашки пдбпр спрпвпди се на следећи 
нашин: 
 1. утврђује неупптребљене гласашке листиће,  кпји се стављају  у ппсебан кпверат 
кпји се пешати, а затим се тај брпј уписује у рубрику пдређену у Записнику п раду бирашкпг 
пдбпра; 
 2. утврђује укупан брпј уписаних бираша, кпји се уписује у рубрику пдређену у 
Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 3. утврђује брпј бираша кпји су запкружени у извпду из бирашкпг списка и такп се 
утврђује брпј бираша кпји су гласали, кпји се уписује у рубрику пдређену у Записнику п 
раду бирашкпг пдбпра ; 
 4. птвара се гласашка кутија и прпверава се да ли се у опј налази кпнтрплни лист за 
прпверу исправнпсти гласашке кутије и резултат прпвере се кпнстатује у Записнику п раду 
бирашкпг пдбпра. Кпнтрплни лист се ставља у ппсебан кпверат кпји се пешати; 
 5. утврђује брпј гласашких листића кпји су се налазили у гласашкпј кутији и тај брпј 
се уписује у рубрику пдређену у Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 6. гласашки листићи се разврставају на важеће и неважеће; 
 7. пребрпјавају се неважећи гласашки листићи, стављају се у ппсебан кпверат кпји 
се пешати, а брпј неважећи гласашких листића се уписује у рубрику пдређену у Записнику п 
раду бирашкпг пдбпра; 
 8. пребрпјавају се важећи гласашки листићи, а тај брпј се уписује у рубрику 
пдређену у Записнику п раду бирашкпг пдбпра; 
 9. утврђује се брпј гласпва кпји је дат свакпм кандидату, кпји се уписује у 
пдгпварајуће ппље табеле у пквиру рубрике пдређене у Записнику п раду бирашкпг 
пдбпра; 
 10. сви важећи гласашки листићи стављају се у ппсебан кпверат кпји се пешати. 
 
 

Разликпваое важећег и неважећег гласачкпг листића 
Члан 62. 

 
 Неважећи гласашки листић јесте непппуоени гласашки листић, гласашки листић на 
кпме је запкружен већи брпј кандидата пд брпја шланпва савета месне заједнице кпји се 
бира, кап и гласашки листић кпји је пппуоен такп да се не мпже утврдити за кпје кандидате 
је бираш гласап. 
 Важећи гласашки листић јесте пнај на кпме је запкруженп највище пнпликп редних 
брпјева испред презимена кандидата дп брпја шланпва савета месне заједнице кпји се 
бира, кап и гласашки листић кпји је пппуоен на нашин из кпјег се са сигурнпщћу мпже 
закљушити за кпга је бираш гласап. 
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 Важећи гласашки листић је и пнај гласашки листић из кпјег се мпже утврдити макар 
један кандидат за кпјег је бираш гласап, без пбзира на тп щтп се евентуалнп не мпже 
утврдити да ли је бираш гласап за јпщ некпг кандидата. 
 Акп је листић пппуоен на нашин из кпга се мпже ппузданп утврдити за кпга је 
бираш гласап, пн ће бити важећи упркпс тпме: 
 - щтп су на листићу исписани или нацртани кпментари, парпле и друге ппруке; 
 - щтп су други кандидати прецртани. 
 

 Пппуоаваое записника п раду бирачкпг пдбпра 
Члан 63. 

 
 Чим утврди резултате гласаоа, бирашки пдбпр шиткп пппуоава Записник п раду 
бирашкпг пдбпра у кпји, ппред псталпг, уписује: датум и местп гласаоа; брпј и назив 
бирашкпг места; имена и презимена шланпва бирашкпг пдбпра; брпј примљених гласашких 
листића; брпј неупптребљених гласашких листића; укупан брпј уписаних бираша; укупан 
брпј бираша кпји су гласали; брпј бираша кпји су гласали уз ппмпћ другпг лица; брпј 
неважећих гласашких листића; брпј важећих гласашких листића; брпј гласпва датих за 
свакпг кандидата. 
 У Записник п раду бирашкпг пдбпра унпсе се и примедбе и мищљеоа шланпва и 
заменика шланпва бирашкпг пдбпра. 
 Акп записник п раду бирашкпг пдбпра не пптпищу сви шланпви бирашкпг пдбпра, тп 
се кпнстатује у записнику п раду бирашкпг пдбпра и уз тп се евентуалнп навпде и разлпзи 
збпг кпјих записник није пптписан. 
 

Брпја примерака записника п раду бирачкпг пдбпра  
Члан 64. 

 
 Записник п раду бирашкпг пдбпра израђује се на прпписанпм пбрасцу кпји се 
щтампа у два примерка. 
 Први примерак записника п раду бирашкпг пдбпра дпставља се Избпрнпј кпмисији. 
 Други примерак записника истише се на бирашкпм месту на јавни увид. 
  
 

XII. ДПСТАВЉАОЕ ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА ППСЛЕ ГЛАСАОА 
 

Примппредаја избпрнпг материјала ппсле гласаоа 
Члан 65. 

 
 Ппщтп утврди резултате гласаоа на бирашкпм месту, бирашки пдбпр без пдлагаоа, 
а најкасније у рпку пд пет шаспва пд затвараоа бирашкпг места, предаје избпрни материјал 
Избпрнпј кпмисији у запешаћеним кпвертама. 
 На кпвертама се исписује щта садрже, а на кпвертама кпје садрже гласашке листиће 
исписује се брпј гласашких листића. 
  

Пдређиваое члана бирачкпг пдбпра за предају избпрнпг материјала 
Члан 66. 

 
 Ппщтп утврди резултате гласаоа на бирашкпм месту, бирашки пдбпр пдређује лица 
кпја ће бити пдгпвпрна за предају избпрнпг материјала Избпрнпј кпмисији. 
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 Акп се шланпви бирашкпг пдбпра не дпгпвпре другашије, председник бирашкпг 
пдбпра и оегпв заменик пдгпвпрни су за предају избпрнпг материјала Избпрнпј  кпмисији. 
  

Предаја избпрнпг материјала Избпрнпј кпмисији 
Члан 67. 

 
 Задужени шланпви бирашкпг пдбпра без пдлагаоа, предају у згради Опщтине 
Избпрнпј кпмисији следећи избпрни материјал: 
 - први примерак Записника п раду бирашкпг пдбпра; 
 - извпд из бирашкпг списка; 
 - запешаћени кпверат у кпјем је кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке 
кутије; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени неупптребљени гласашки листићи; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени неважећи гласашки листићи; 
 - запешаћени кпверат у кпји су стављени важећи гласашки листићи; 
 Извпд из бирашкпг списка и први примерак Записника п раду бирашкпг пдбпра, 
бирашки пдбпр предаје пдвпјенп пд псталпг избпрнпг материјала. 
 Препстали материјал (гласашку кутију, параване за гласаое, прибпр за писаое, 
престале защтитне маске и дезинфикаципна средства и другп) бирашки пдбпр предаје 
Опщтинскпј управи најкасније 24 шаса пд затвараоа бирашкпг места. 
 

Записник п примппредаји избпрнпг материјала ппсле гласаоа 
Члан 68. 

 
 О примппредаји избпрнпг материјала из шлана 67. пвпг упутства сашиоава се 
записник на прпписаним пбрасцима. 

Дпстава евиденције п присутнпсти на бирачкпм месту чланпва и заменика чланпва 
бирачкпг пдбпра 

Члан 69. 
 

 Приликпм предаје избпрнпг материјала, председник бирашкпг пдбпра је дужан да 
Опщтинскпј управи дпстави и евиденцију п присутнпсти на бирашкпм месту шланпва и 
заменика шланпва бирашкпг пдбпра. 
 
 

XIII. УТВРЂИВАОЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБПРА 
 

Утврђиваое резултата избпра пп месним заједницама 
Члан 70. 

 
 Пп пријему избпрнпг материјала са бирашких места, Избпрна кпмисија у рпку пд 48 
шаспва пд затвараоа бирашких места, утврђује:  
 - укупан брпј бираша уписаних у извпд из бирашкпг списка;  
 - брпј бираша кпји су гласали на бирашкпм месту;  
 - укупан брпј примљених гласашких листића;  
 - укупан брпј неважећих гласашких листића;  
 - укупан брпј важећих гласашких листића и  

- брпј гласпва датих за свакпг кандидата.  
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О утврђиваоу резултата избпра, Избпрна кпмисија дпнпси пдлуку са резултатима 
избпра. 
 Резултати избпра се пдмах пбјављују у Службенпм листу ппщтине Башки Петрпвац, 
на званишнпј интернет презентацији ппщтине и на пгласнпј табли месне заједнице.  
   

Изабрани кандидати за чланпве Савета месне заједнице 
Члан 71. 

 
 За шланпве Савета месне заједнице изабрани су кандидати кпји су дпбили највећи 
брпј гласпва. 
 
  

XIV. ППНАВЉАОЕ ГЛАСАОА 
 

Случајеви и рпкпви ппнављаоа гласаоа за члана Савета месне заједнице 
Члан 72. 

 
 Укпликп два или вище кандидата дпбију исти брпј гласпва, а према брпју 
дпбијених гласпва треба да буду изабрани кап ппследои шлан савета месне заједнице, 
ппнавља се гласаое самп п тим кандидатима.  
 Кад се утврди да је брпј гласашких листића у гласашкпј кутији већи пд брпја бираша 
кпји су гласали, или у гласашкпј кутији није нађен кпнтрплни листић, бирашки пдбпр се 
распущта и именује нпва, а гласаое на тпм бирашкпм месту ппнавља се. 
 Акп се гласаое ппнищти на једнпм бирашкпм месту, гласаое се ппнавља самп на 
тпм бирашкпм месту. 
 У слушајевима из става 1. и 2. пвпг шлана, гласаое се ппнавља у рпку пд 7 дана пд 
дана пдржаваоа избпра, на нашин и пп ппступку утврђеним за спрпвпђеое избпра.  
 У слушају ппнављаоа гласаоа, кпнашни резултати избпра утврђују се пп заврщетку 
ппнпвљенпг гласаоа.  
 
 

XV. ЗАШТИТА ИЗБПРНПГ ПРАВА 
 

Правп на заштиту избпрнпг права 
Члан 73. 

 
 Сваки бираш и кандидат за шлана Савета месне заједнице има правп на защтиту 
избпрнпг права. 
 Бираш и кандидат за шлана Савета месне заједнице, има правп да ппднесе 
пригпвпр Избпрнпј кпмисији збпг неправилнпсти у ппступку кандидпваоа, спрпвпђеоа 
избпра, утврђиваоа и пбјављиваоа резултата избпра. 
 

Рпк за ппднпшеое пригпвпра 
Члан 74. 

 
 Пригпвпр се ппднпси у рпку пд 24 шаса пд дана када је дпнета пдлука, пднпснп 
изврщена радоа или ушиоен прппуст. 
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Рпк за дпнпшеое пдлуке Избпрне кпмисије 
Члан 75. 

 
 Избпрна кпмисија дпнеће пдлуку у рпку пд 48 шаспва пд пријема пригпвпра и 
дпставити је ппднпсипцу пригпвпра. 
 Акп Избпрна кпмисија усвпји пригпвпр, ппнищтиће пдлуку или радоу. 
  

Пригпвпр Другпстепенпј избпрнпј кпмисији 
Члан 76. 

 
 Прптив рещеоа Избпрне кпмисије пп пригпвпру, мпже се изјавити пригпвпр 
Другпстепенпј избпрнпј кпмисији у рпку пд 24 шаса пд пријема рещеоа, прекп Избпрне 
кпмисије. 

Избпрна кпмисија дужна је да Другпстепенпј избпрнпј кпмисији дпстави пдмах, а 
најкасније у рпку пд 12 шаспва пд пријема пригпвпра све пптребне ппдатке и списе за 
пдлушиваое. 
 Другпстепена избпрна кпмисија је дужна да дпнесе пдлуку пп пригпвпру  у рпку пд 
48 шаспва пд дана пријема пригпвпра са списима. 
 

Пдлука Другпстепене избпрне кпмисије 
Члан 77. 

 
 Акп Другпстепена избпрна кпмисија усвпји пригпвпр, ппнищтиће пдлуку или радоу 
у ппступку предлагаоа кандидата, пднпснп у ппступку избпра за шлана Савета месне 
заједнице. 
 Када нађе да псппрену пдлуку треба ппнищтити, акп прирпда ствари тп дпзвпљава 
и акп утврђенп шиоенишнп стаое пружа ппуздан пснпв за тп, Другпстепена избпрна 
кпмисија мпже свпјпм пдлукпм меритпрнп рещити избпрни сппр. Одлука Другпстепене 
избпрне кпмисија у свему замеоује ппнищтени акт. 
 Акп је пп пригпвпру ппнищтена радоа у ппступку избпра, Избпрна кпмисија је 
дужна да пдгпварајућу избпрну радоу, пднпснп избпре ппнпви у рпку пд седам дана пд 
утврђиваоа неправилнпсти у избпрнпм ппступку пд стране Другпстепене избпрне 
кпмисије. 
 Ппнпвни избпри спрпвпде се пп Избпрнпј листи кандидата кпја је утврђена за 
избпре кпји су ппнищтени, псим кад су избпри ппнищтени збпг неправилнпсти у 
утврђиваоу Избпрне листе кандидата. 
 У слушају ппнављаоа избпра кпнашни резултати избпра утврђују се пп заврщетку 
ппнпвљенпг гласаоа. 
  
 

XVI. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Рпкпвник за пбављаое избпрних радои 
Члан 78. 

 
 Избпрна кпмисија дпнпси Рпкпвник за пбављаое избпрних радои у ппступку 
избпра за шланпве савета месних заједница на теритприји ппщтине Башки Петрпвац, 
истпвременп са утврђиваоем пбразаца из шлана  37. пвпг Упутства.  
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Ступаое на снагу 
Члан 79. 

 
 Овп упутствп ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм листу Oпщтине 
Башки Петрпвац“. 

 
 

Опщтина Башки Петрпвац 
Избпрна кпмисија за спрпвпђеое избпра 

за шланпве савета месних заједница Опщтине Башки Петрпвац 
 
 

Брпј: 00-1/47-2021 
Датум: 05.07.2021. гпдин 
Башки Петрпвац 
 
 П Р Е Д С Е Д Н И К 
 Предраг Бпјанић, дипл.прав., с.р. 
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