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1.

Изборна комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница, у складу са чланом 28. 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месне 

заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. године 

(„Службени лист Општинe Бољевац'', бр.14/2019), на 

основу Решења Општинске управе Општине Бољевац о 

закључењу бирачког списка  за месну заједницу 

Валакоње бр. 013-14/2019-III-01 од 9.07.2019. године,  на 

седници одржаној 16.07.2019. године, донела је    

 

  ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА 

БИРАЧА У 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВАЛАКОЊЕ 

 

I 

 Укупан број бирача у месној заједници Валакоње, на 

дан 16.07.2019. године је 664. 

   

II 

  Одлуку објавити у Службеном листу Општине 

Бољевац, на огласној табли месне заједнице Валакоње и 

интернет презентацији Општине Бољевац. 

 

Број: 013-13/2019-I/24 

Бољевац, 16.07.2019. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  Биљана Рашић Марковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Изборна комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница, у складу са чланом 32. 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месне 

заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. године 

(„Службени лист Општинe Бољевац'', бр.14/2019) а на 

основу Одлуке о објављивању укупног броја бирача у 

месној заједници Валакоње бр.013-13/2019-I/24 од  

16.07.2019. године,  на седници одржаној 16.07.2019. 

године, донела је    

 

  ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ 

ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ ШТАМПАЈУ И УТВРЂИВАЊУ 

БРОЈА РЕЗЕРВНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ 

ШТАМПАЈУ 

 

I 

 Утврђује се број од 664 гласачких листића који ће се 

штампати за спровођење избора за чланове Савета месне 

заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. године 

 

        Утврђује се број од 3 резервна гласачка листића која 

ће се штампати за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. 

године.  

II 

  Одлуку објавити у Службеном листу Општине 

Бољевац, на огласној табли месне заједнице Валакоње и 

интернет презентацији Општине Бољевац. 

 

 

Број: 013-13/2019-I/25 

Бољевац, 16. 07.2019. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  Биљана Рашић Марковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Биљана Рашић Марковић 
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3. 

образац чсмз -7/2019 

 

 

 

з а п и с н и к 
о раду бирачке комисије на спровођењу гласања 

и утврђивању резултата гласања 

за избор чланова савета месне заједнице 

валакоње 

 

1. бирачка комисија за бирачко место број ____, _________________________________________ 

 (назив бирачког места) 

 састала се на дан _________________. године, у __________ часова. 

                                                                    

1.1. присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачке комисије: 

 - _____________________________________, председник 

 -  _____________________________________, заменик председника 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

2.  пре отварања бирачког места, бирачка комисија је проверила и утврдила: 

2.1. да на бирачком месту нема истакнутог  изборног пропагандног материјала кандидата, 

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

2.3а да је од изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за спровођење 

гласања на бирачком месту. 

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

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

о чему је бирачки одбор одмах обавестио изборну комисију
1
. 

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

комисија треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 
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3.  бирачка комисија је отворила бирачко место у __________ часова. 

4. бирачка комисија је проверила исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први   

       дошао на бирачко место _________________________________________, уписаног у извод из  
 (име и презиме првог бирача) 

бирачког списка за гласање на изборима за члана савета месне заједнице _________________,   

под редним бројем ____. 

пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су потписали чланови 

бирачке комисије и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је одмах 

запечаћена у присуству првог бирача, након чега је почело гласање. 

5.  уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког. 
    (број) 

 списка под редним бројевима ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

5.1.  ван бирачког места гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког списка  
                                                                  (број) 

      

      под редним бројевима ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

6.  гласање се све време одвијало у потпуно реду. 

 

7.  за време гласања десило се:  

(навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида 

гласања. шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8.  на бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи. 

9.  на бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

10.  бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

11.  после затварања бирачког места, бирачка комисија је приступила утврђивању резултата  

        гласања на следећи начин: 

11.1. утврдила је број неупотребљених гласачких листића, 

11.2. утврдила је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних  

 бројева у изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком; 
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11.3.  отворила је гласачку кутију, у којој је пронашла – није пронашла контролни лист; 

11.4. приступила је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдила број неважећих 

 гласачких листића; 

11.5. утврдила је број важећих гласачких листића и број гласова који је добио сваки кандидат за  

         члана савета месне заједнице. 

 

12. после пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки 

листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене. 

13.  бирачка комисија је утврдила да су на бирачком месту  _______, мз ____________________ 
                                                                                                          (број)                 (назив месне заједнице) 

 резултати гласања следећи: 

13.1. да је према изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку  

укупно уписаних бирача ......................…………………………………   ___________; 
 (број) 

13.2. да је примљено гласачких листића …………………………………………    ___________; 
 (број) 

13.3. да је неупотребљених гласачких листића ………………………………..    ___________; 
 (број) 

13.4. да је укупно бирача који су гласали (заокружени редни бројеви у изводу  

  из бирачког списка .........................................................................……………...…. ___________; 
 (број) 

13.5. да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији    ___________; 
 (број) 

13.6. да је број неважећих гласачких листића …………………………………....     ___________; 
 (број) 

13.7. да је број важећих гласачких листића ………………………………………   ___________; 
 (број) 

13.8. да је број гласова који је добио сваки кандидат: 

 

редни 

број 
име и презиме кандидата 

број гласова 

који је добио 

кандидат 

1.   

2. 
(навести све кандидате, према њиховом редоследу на гласачком 

листићу) 
 

14. чланови бирачке комисије нису имали примедбе на поступак спровођења гласања на   бирачком месту. 

15. примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови бирачке 

комисије: _______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

16.  закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави изборној 

комисији за шта су одређени председник и следећи чланови бирачке комисије : 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

17.  бирачка комисија је други примерак овог записника одмах истакла на бирачком месту. 

18.     бирачка комисија је са радом завршила __.__.____. године у __________ часова. 

 

 

бирачка комисија: 

1)  ___________________________________                                      ________________________ 

               име и презиме председника,                  потпис 

2)  ___________________________________                                      ________________________ 

       име и презиме заменика председника,                              потпис 

3)  ___________________________________                                      ________________________ 

                  име и презиме члана,                            потпис 

4)  ___________________________________                                      ________________________ 

        име и презиме заменика члана,                  потпис 

5)  ___________________________________                                      ________________________ 

            име и презиме члана,                                      потпис 

6)  ___________________________________                                      ________________________ 

                 име и презиме заменика члана,                      потпис 
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4. 

 

 

Образац ЧСМЗ – 12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

о изборном праву за гласање ван бирачког места 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потврђује се да је ____________________________________________ ЈМБГ _____________________ 

                       (име и презиме) 

  

са пребивалиштем у _______________________________________________________ уписан у извод       

      (место и адреса стана) 

 

из бирачког списка на бирачком месту број ______, под редним бројем ________, у Валакоњу,  и да 

има изборно право. 

 

У ____________________, датум 21.07.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Бирачке комисије 

 

_____________________ 
(потпис) 

___________________________________ 
(име и презиме) 

 

Б и р а ч 

 

_____________________ 
(потпис) 

___________________________________ 
(име и презиме) 
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5 
  На основу члана 26, став први, тачка 4) Одлуке 

о месним заједницама на територији општине Бољевац 

(„Службени лист Општинe Бољевац'', бр. 5/2019), 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове 

савета меснe заједницe Валакоње, на седници одржаној 

16. јула 2019. године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УПУТСТВА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  ВАЛАКОЊЕ РАСПИСАНИХ 

ЗА 21. ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 У Упутству за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. 

године („Службени лист Општине Бољевац'', бр.14/2019) 

у члану 30. ставу 1. додаје се тачка 9) која гласи: 

„9) Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког 

места (Образац ЧСМЗ-12/2019).“ 

Члан 2. 

 У члану 37. ставу 1. додаје се тачка 13) која гласи: 

„13) Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког 

места (Образац ЧСМЗ-12/2019).“ 

Члан 3. 

 

 У Упутству за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Валакоње расписаних за 21. јул 2019. 

године додаје се члан 53а. који гласи: 

„ Лице које није у стању да гласа на бирачком месту 

Члан 53а. 

 Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту 

обавештава Бирачку комисију најкасније до 11,00 часова 

на дан гласања, да жели да гласа. 

 Пошто утврди да је такво лице уписано у извод из 

бирачког списка, председник Бирачке комисије задужује 

два члана или заменика Бирачке комисије да спроведу 

гласање ван бирачког места. 

 Пре одласка код бирача, Бирачка комисија мора да 

обезбеди да се бирачу понесе потврда о изборном праву.  

 Повереници Бирачке комисије одлазе код бирача, 

утврђују његов идентитет. 

Потом повереници Бирачке комисије предају службени 

коверат у којем се налазе: гласачки листић, потврда о 

изборном праву за гласање ван бирачког места и посебна 

коверте у коју ће бити стављен попуњен гласачки листић. 

 Пошто упознају бирача с начином гласања, 

повереници Бирачке комисије напуштају просторију у 

којој бирач гласа. 

 Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом 

изборном праву. 

 Потом ставља попуњен и пресавијен гласачки листић у 

посебну коверту које повереници Бирачке комисије пред 

њим печате жигом на печатном воску. 

  Тако запечаћене посебну коверте бирач ставља 

заједно с потписаним потврдама о свом изборном праву у 

службене коверте које после тога повереници бирачког 

одбора пред њим печате жигом на печатном воску. 

 Повереници Бирачке комисије пре повратка на 

бирачко место морају да провере да ли је бирач потписао 

потврду о изборном праву. 

 Одмах по повратку на бирачко место, повереници 

Бирачке комисије предају службене коверте бирачком 

одбору, који отвара службене коверте у којим се налазе 

потписане потврде о изборном праву и заокружује редни 

број под којим је бирач уписан у изводе из бирачког 

списка. 

 Затим Бирачка комисија отвара запечаћену коверту и 

из ње вади пресавијен гласачки листић и убацује га у 

гласачку кутију. 

 Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, 

сматра се да бирач није гласао, што се уноси у записник о 

раду Бирачке комисије. 

 Бирачка комисија уноси у записник о раду Бирачке 

комисије податак о томе колико је бирача гласало ван 

бирачког места и под којим редним бројевима су ти 

бирачи уписани у извод из бирачког списка, а након 

гласања, уз остали изборни материјал, у посебној коверти 

прилаже и све потписане потврде о изборном праву. 

 Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању 

да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или 

неписмено лице), он може да гласа уз помоћ помагача 

којег сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе 

слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на 

бирачком месту.“ 

 

Члан 4. 

 У свему осталом Упутство за спровођење избора за 

чланове Савета месне заједнице Валакоње расписаних за 

21. јул 2019. године („Службени лист Општине 

Бољевац'', бр.14/2019) остаје непромењено. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука о измени Упутства за спровођење избора 

за чланове Савета месне заједнице Валакоње расписаних 

за 21. јул 2019. године ступа на снагу даном доношења. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу Општине 

Бољевац“. 

 

Република Србија 

Општина Бољевац 

Изборна комисија за спровођење избора  

за чланове Савета месне заједнице Валакоње 

Број: 013-13/2019-I/26 

Датум: 16.07.2019. године  

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  Биљана Рашић Марковић, с.р.

 

 

 
 


