
 

 

 

 

2020. 

       ГОДИНА  XV       БРОЈ  21       ДЕСПОТОВАЦ  20.10.2020. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 

 

 На основу члана 36. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине 

Деспотовац'', број 4/2020), Општинска комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница, на седници одржаној 19.10.2020. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 1. Утврђује се облик и садржина образаца за сровођење избора за чланове савета 

месних заједница на подручју општине Деспотовац. 

 

 2. Саставни део ове Одлуке су обрасци за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на подручју општине Деспотовац. 

 

 3. Ову Одлуку са обрасцима објавити у ''Службеном гласнику општине Деспотовац''. 

 

 

 ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

Број:13-9-4/ 20 од 19.10.2020. године  

 

       

                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

                                                                                             Горан Стјепић , дипл.прав. с.р.
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Образац број 1.  

Општинска комисија Деспотовац 

 
 
 

П Р Е Д Л О Г  

 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ___________________ 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ  

 

За кандидата за  члана савета М.З. ____________________  _______________________ 
(назив  групе грађана) 

 

 

 

 П Р Е Д Л А Ж Е 
 

__________________________________________________________________________       
                 (име, име оца и презиме кандидата)                             

 

 
(матични број) 

 

_________________________________, ________________________________________________ 

        (занимање)                                             (године живота) 

 

________________________________, __________________________________________________. 

                                (место пребивалишта)                       (адреса стана) 

 

 

 Уз овај предлог прилаже се:  

1. потврда о изборном праву кандидата; 

2. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру; 

3. овлашћење лица да поднесе предлог кандидата  

          за  члана савета М.З.; 

4. списак бирача који подржавају предлог кандидата  

     за члана савета М.З. 
 

 

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ,  

__________________ 
                                         (име и презиме) 

                    

                 ___________________________ 

                   (адреса стана) 

 

                  ___________________________ 

         (потпис)  
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Образац број 2. 
Општинска комисија Деспотовац   

 

 
 

 
П О Т В Р Д А  

о изборном праву  

 
 

 

 

 Потврђује се да  је_________________________________________,  
                          (име и презиме) 

 

рођен-а _________________, __________________________________________,  
          (датум рођења)                                                   (занимање)  

 

_____________________________       __________________________________,  

             (ЈМБГ)                                              (адреса становања)  

 

 Уписан-а у јединствени бирачки списак општине Деспотовац и има  

изборно право. 

 

Број_________________ 

 

У Деспотовцу _________________ 
                                      (датум) 

 

                                                    Овлашћено лице, 

                                                        

 

             М.П.           ___________________ 

                                           (Шеф Месне канцеларије) 
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Образац број 3.  

Општинска  комисија  Деспотовац  

 

 

 

И З Ј А В А 

 

о прихватању кандидатуре за члана Савета  

Месне заједнице _____________________ 

  

 
Прихватам кандидатуру за члана Савета Месне заједнице 

_________________________________коју је предложила:  

        _____________________________________________________________ 

       (назив  групе грађана) 

          
У ____________________, _________________________. 

                           (место)                                   (датум) 

 

  

 

            Потврђује се да је  

 

____________________________ 
Својеручно потписао-ла ову изјаву  

 

Општинска управа Деспотовац 

Месна канцеларија  

___________________________ 

 

Од _____ 2020.год. Овера бр. _______ 

 

                                

                         Оверава  

М.П.      ___________________ 

 

 

   КАНДИДАТ: 

____________________ 

                             (име и презиме) 

_____________________________ 

                                          (занимање) 

_____________________________ 

                                             (ЈМБГ) 

_____________________________ 

   (пребивалиште и адреса становања) 

_____________________________ 

                                               (својеручни  потпис)  
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Образац број 4.  

Општинска комисија Деспотовац  
 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _________________________ 

 

 

 

Овлашћује се _______________________________ _______________________ 

                                        (име и презиме)                               (занимање) 

 

_______________________,   _____________________________________, 

                 (ЈМБГ)                                         (пребивалиште и адреса становања) 

 

да, у име ______________________________________________________, 
                                                (назив групе грађана) 

 
поднесе Општинској комисији предлог кандидата за члана Савета Месне 

заједнице.  

 

 
 

 

             Потврђује се да је                                                                         Кандидат,  
 

____________________________                        _______________________ 
Својеручно потписао-ла ово овлашћење                                    (име и презиме кандидата) 

 

 Општинска управа Деспотовац                                             _____________________________ 

          Месна канцеларија                                                                                 (потпис) 

  ___________________________ 

 

Од _____ 2020. год.  Овера бр. _______ 

 

 

                                Оверава 

 

       М.П.      ___________________ 
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Образац број 5.  

Општинска  комисија  Деспотовац 

 

 

С П И С А К  
БИРАЧА  КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ  КАНДИДАТУРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА  

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _______________________________________ 

 

 

Кандидата   

________________________________________________________ 
(име и презиме кандидата) 

 

Подржавају грађани, и то: 
 

Ред. 

Бр. 

Име и 

презиме 

Место и 

адреса 

пребивали

шта  

 

Лични број 

(ЈМБГ) 

 

Потпис Овера  потписа  

1.  

 

 

    Потврђује се да су својеручно 

потписали овај списак, под редним 

бројем  _________________________ 

 

Општинска управа Деспотовац 

М.К. ____________________ 

Од __________ 2020. године  

Овера број ______________ 

 

 

Оверава  

М.П. ________________ 

 

2.  

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

4.  

 

 

 

   

5.  
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Образац број 6.  

Општинска  комисија  Деспотовац 
 

 ЛИСТА  

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

_________________________ 
 

Ред. 

бр. 
Презиме и име  

Година 

рођења  
Занимање  Назив предлагача  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
Број: ______________  

У Деспотовцу, _______________ 2020. године  

  

Општинска  комисија за спровођење избора за  

чланове савета месних заједница  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,  

М.П.                           ___________________________ 

Горан Стјепић, дипл.прав.,с.р.   
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Образац број 7 

Општинска комисија Деспотовац 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ   

ОПШТИНСКЕ  КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

______________________________  

 

1. Општинска комисија   предаје бирачком одбору за бирачко место број ________ 

следећи изборни материјал: 

1) Листу кандидата,  

2) Решење о одређивању бирачког места, 

3) Решење о именовању бирачког одбора, 

4) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту, 

5) ___________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка, 

         (број) 

6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

7) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и   

    утврђивању резултата гласања за  чланове Савета Месне заједнице,  

            8) Правила о раду бирачких одбора, 

           

2. Општински орган управе предао је бирачком одбору: 

1) Гласачку кутију, 

2)  _____  паравана за гласање, 

3) Прибор за писање, 

4) Прибор за печаћење, 

5) Коверте за одлагање гласачких листића. 

                           

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 8) тачке 

1. овог записника. 

 

4. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код  Општинске  комисије, а 

други код бирачког одбора. 
 

У Деспотовцу, __________ 2020. године  у _____ часова.  

 

Председник бирачког одбора 

 

_____________________ 

   (потпис) 

 

_____________________ 

 (име и презиме) 

 

За Општинску комисију 

 

_______________________ 

  (потпис) 

 

_______________________ 

    (име и презиме) 

 

 

 

 

                       За Општинску управу 
 

 ________________________ 

     (потпис) 
 

                ________________________ 

                           (име и презиме) 
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КОНТРОЛНИ  ЛИСТ 
 

 

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ   

ЗА ИЗБОР  ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

________________________ 
 

 

 За избор   чланова Савета Месне заједнице  који се одржава   

15.11.2020године, Бирачки одбор за бирачко место  број _____ Општина 

Деспотовац примио је кутију за гласање. 

 Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује 

сигурност и тајност гласачких листића.  

 

У __________________,  ___________ 2020године, ________ сати. 

 

 

 

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО  

      НА БИРАЧКО МЕСТО,                БИРАЧКИ ОДБОР, 

____________________________                   1. ____________________________ 
                        (име и презиме)                                                  (име, презиме и потпис председника) 

____________________________                   2. ____________________________ 
                              (потпис)                                                                               (име и презиме и потпис члана)  

                      3. ____________________________ 
                                      (име и презиме и потпис члана) 
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Образац број 9. 

Општинска комисија Деспотовац 

 

 

 

 

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА   

____________________________  
 

 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ  
 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

 Кандидати:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

БИРА СЕ __ ЧЛАНОВА САВЕТА, А ГЛАСА СЕ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ 

РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА.  
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Образац број 10. 

Општинска комисија Деспотовац 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

______________________ 

НА ДАН 15.11.2020. ГОДИНЕ 

  

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____, ______________________________________  

                                                                                                 (назив бирачког места) 

састао се на дан гласања  __________ 2020.  године у  ______ часова.                               
                      

 Присутни су:  

1. _____________________________            2. _______________________________ 
  (име и презиме председника одбора-потпис)                      (име и презиме члана одбора-потпис) 
3. _____________________________             
      (име и презиме  члана  одбора-потпис)                  

 

2. Пре отварања бирачког места Бирачки одбор је проверио и утврдио:  
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно  прописима;  

- да је од   Општинске  комисије примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту, 

сагласно Записнику о предаји и пријему изборног материјала. 
 

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

 

4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача 

_____________________________________, који је први дошао на бирачко место.  
               (име и презиме и редни број из списка) 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист, који су потписали чланови Бирачког одбора и 

први бирач, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање. 
 

5. На бирачком месту гласало је __________ бирача уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и 

неписмена лица).  

 

6.  Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се: (Навести догађаје 

који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири опис, ако је 

потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7.  Бирачко мсто је затворено и гласање закључено у __________ часова.  

8. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на 

следећи начин: 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 

- утврдио је број бирача који су изашли на изборе, пребројавањем заокружених редних бројева у Изводу 

из бирачког списка; 

- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО-НИЈЕ ПРОНАШАО  Контролни лист; 

- утврдио број бирача који су гласали, на основу укупног броја гласачких листића у кутији; 

- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких 

листића; 

- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваког кандидата.  
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9. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи  

гласачки листићи стављени су у посебне омоте и запечаћени, а на омотима уписано врста 

листића и број листића.  

10. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број  ______ резултати  гласања  следећи:  

- да је ПРИМЉЕНО гласачких листића                                                        ___________, 

- да је НЕУПОТРЕБЉЕНО гласачких листића                                            ___________, 

- да је према Изводу из бирачког списка, укупно УПИСАНО БИРАЧА  ___________, 

- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ                        ___________, 

- да је УКУПНО БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ                                        ___________, 

- да је НЕВАЖЕЋИХ  гласачких листића                                                    ___________, 

- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића                                                          ___________.  

- да су  кандидати  добили следећи број гласова:    

Ред. 

Бр. 
Презиме  и име   кандидата  Број гласова 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    
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11. Чланови Бирачког одбори НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ  следеће примедбе: (прилог са 

примедбама чини саставни део овог Записника). 

 

12. Прва два примерка овог Записника, са изборним материјалом, одмах доставити Општинској  

комисији, а за то су одређени председник и чланови Бирачког одбора и то: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

13. Трећи  примерак Записника Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту.   
      

14. Бирачки одбор је завршио рад  __________ 2020.   године, у _________ часова. 

 

БИРАЧКИ ОДБОР: 

 

1. _____________________________            2. _______________________________ 
 (име и презиме председника одбора-потпис)                         (име и презиме члана одбора-потпис) 

 

3. _____________________________             
      (име и презиме  члана  одбора-потпис)                  
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Образац број 11. 

Општинска комисија Деспотовац 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _______________ И ОПШТИНСКЕ 

КОМИСИЈЕ  

 

1. Бирачки одбор за бирачко место бр. _____ у Месној заједници 

________________________  предаје  Општинској комисији,   следећи изборни 

материјал: 

 

1)  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању 

резултата гласања за избор чланова Савета Месне заједнице, 

2) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком 

месту, 

3) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

4) _____________ неупотребљених гласачких листића, 

             (број) 

5) _____________ неважећих гласачких листића, 

             (број) 

6) _____________ важећих гласачких листића, 

             (број) 

 

 

2. Општинска  комисија је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1) 

до 6) тачке 1. овог записника. 

 

3. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Општинске  

комисије а други код бирачког одбора. 

 

 

У Деспотовцу, ________ 2020. године у ________ часова.  

 

 

Председник бирачког одбора 

 

_____________________ 

(потпис) 

 

_____________________ 

(име и презиме) 

 

За   Општинску  комисију 

 

_______________________ 

(потпис) 

 

_______________________ 

(име и презиме) 
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Образац број 12. 

Општинска комисија Деспотовац 

 

З А П И С Н И К  
О РАДУ ОПШТИНСКЕ  КОМИСИЈЕ  

НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

____________________  ОДРЖАНИХ  125.11. 2020. ГОДИНЕ  

 

 Седница Комисије почела је у _____ часова, _________године  у згради Општинске 

управе Општине Деспотовац  у Малој сали.  

 Седници  Општинске  комисије присуствују:  

 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

               

 Секретар комисије _____________________.  

  

 Комисија је утврдила да је:  

- од укупно ___ бирачких  одбора у Месној заједници ______________  примила 

изборни материјал од  _____ бирачких  одбора. 

Комисија је утврдила  да није било битних повреда одредаба Одлуке о месним 

заједницама  и није поништила гласање  на  овом  бирачком месту.  

 

 На основу  изборног материјала  примљеног  од бирачких одбора утврђено је:  

 да је  за изборе предато укупно гласачких листића  ____,  

 да је остало неупотребљено гласачких листића  ____,  

 да према изводима  из бирачких спискова има уписаних бирача  ____, 

 да је према изводима из бирачких спискова на изборима  изашло  бирача  ____, што 

износи ______%. 

 Да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама  ____,  

 Да је било неважећих гласачких листића  ____,  

 Да је било важећих гласачких листића  ____,  

 Да су  кандидати  добили следећи број гласова:  
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

 

На основу утврђених  резултата  Општинска  комисија  у складу са чланом 29. Одлуке о 

месним заједницама и Статута Месне заједнице, расподељује мандате и то следећим 

кандидатима:  

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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Чланови  Општинске комисије  ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање 

резултата избора.  

 

Примедбе су: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Резултате  избора саопштити јавности и објавити  на огласној табли Месне заједнице и 

Службеном гласнику општине Деспотовац.  

 

Комисија је  ____________2020.  године у  ________  часова завршила рад.  

 

Број: 013-___-_____/2020.  

 

  Секретар  Општинске  комисије,                                     Председник  Општинске  комисије, 

  Властимир Богосављевић, дипл.прав.                                  Горан Стјепић, дипл.прав.  

 

 

 

Чланови Комисије: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 Деспотовац 20.10.2020. године 

 

18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 

 

 

На основу члана 36. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник Општине 

Деспотовац'', број 4/2020), Општинска комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница, на седници одржаној 19.10.2020. године, утврдила је  

 
Р О К О В Е  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА  15.11. 2020. ГОДИНЕ  

 
 Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора  чланова савета месних 

заједница  на територији општине Деспотовац одређени су:  

 

- Одлуком о расписивању избора   

- Одлуком о месним заједницама и  

- статутима месних заједница.  

 

 РОКОВИ СУ СЛЕДЕЋИ:  

 

I  РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 

1. Избори су расписани  за 15.11.2020. године.  

2. Почетак тока  рокова за обављање изборних радњи  - 15.10.2020. године.  

 

II  БИРАЧКИ СПИСКОВИ 

 

3. Закључење бирачког списка  -  30.10.2020. године.  

4. Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској комисији –   

02.11.2020. године.   

5. Објављивање броја бирача по месним заједницама – 03.11.2020. године.  

6. Достављање овереног извода из бирачког списка Општинској комисији – 04.11.2020. 

године. 

 

III БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ  

 

7. Одређивање бирачких места по месним заједницама – 03.11.2020. године.  

8. Савети месних заједница достављају предлоге за чланове бирачких одбора најкасније 

до – 03.11. 2020. године.  

9. Општинска комисија именује бирачке одборе  до 04.11.2020. године.  

  

IV ЛИСТА КАНДИДАТА  

 

10. Подношење предлога кандидата до 30.10..2020. године до 15,00 сати.  

11. Повлачење предлога кандидата  до 04.11.2020. године до 15,00 сати.  
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12. Проглашење предлога кандидата – у року од 24 часа од часа пријема предлога, ако 

испуњава услове.  

13. Општинска комисија утврђује листе кандидата за сваку месну заједницу посебно до   

04.11.2020. године.  

14. Објављивање листа кандидата у  ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'' и на 

огласним таблама месних заједница  до  04.11. 2020. године.  

 

V СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 

15. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора до 

09.11.2020. године.  

16. Предаја изборног материјала бирачким одборима  -  12.11.2020. године.   

17. Отварање бирачких места и гласање од 07,00 до 17,00 сати – 15.11. 2020. године.  

18. Увид у изборни материјал после избора до 20.11.  2020. године до 15,00 часова.  

19. Изборни материјал чува се четири године.  

 

VI УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА  ИЗБОРА  

 

20. Утврђивање резултата избора на бирачким местима и предаја изборног материјала  - 

одмах по затварању бирачког места а најкасније до 22,00 сати  до 15.11.2020. године.  

21.  Утврђивање резултата избора по месним заједницама у Општинској комисији  

најкасније до 17,00 сати -   18.11.2020. године.  

22.  Објављивање резултата избора у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац'' -  

18.11.2020. године.  

 

VII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

23. Приговор против одлуке, радње или пропуста бирачког одбора подноси се 

Општинској комисији у року  од 24  часа  кад је донета одлука, извршена радња или 

пропуст.  

24. Доношење решења по приговору у року од 48 часова  од пријема  приговора.  

 

VIII ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

 

26.  Подношење извештаја месним заједницама и Скупштини општине Деспотовац о 

спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на подручју општине 

Деспотовац  до 23.11.2020. године.  

 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

 САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

Број:13 -9-3/20 од  19.10.2020. године.  

 

                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,  

                                                                Горан  Стјепић, дипл.прав. с.р. 
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На основу члана 36. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник Општине 

Деспотовац'', број  4/2020), Општинска комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на седници одржаној  19, октобра  2020. године, донела је  

 

ПРАВИЛА 

O РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 

I.   УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује 

правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља 

друге послове одређене Одлуком о месним заједницама. 

Бирачки одбор се нарочито стара о томе да нико не спречава или приморава бирача 

да гласа, да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од 

бирача да се изјасни зашто није гласао или за когаје гласао. 

Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

Рад бирачког одбора  је  јаван. 

 

II.  РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

1. Бирачки одбор најкасније 48 часова пре дана одржавања избора преузима изборни 

материјал од Општинске комисије за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница (у даљем тексту: општинска комисија): 

1) оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту; 

2) образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу  гласања и утврђивању 

резултата гласања, у три примерака; 

3) листу кандидата, која се видно истиче на бирачком месту; 

4) потребан број гласачких листића који одговаа броју уписаних бирача на том бирачком 

месту; 

5) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

6) решење о одређивању бирачког места; 

7) решење о именовању чланова бирачког одбора и 

8) правила о раду бирачких одбора. 

О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу. 
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2. Општинска управа стара се о уређивању бирачких места и благовремено обезбеђује за 

сваки бирачки одбор: 

1) гласачку кутију, 

2) прибор (печат и печатни восак) за печаћење, 

3) параване за гласање, 

4) прибор за писање, 

5) омоте (коверте) за одлагање гласачких листића. 

 

III. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА  

 

Припремне радње за почетак гласања 

 

На дан одржавања гласања, бирачки одбор се састаје у 6,00 часова на бирачком 

месту. 

Пре отварања бирачког места, бирачки одбор: 

- утврђује да ли је примљен изборни материјал за то бирачко место потпун и 

исправан, упоређујући га са стањем из записника о примопредаји. У случају да одређени 

изборни материјал недостаје, бирачки одбор ће то да констатује и о томе да обавести 

Општинску комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница; 

- утврђује да ли је бирачко место уређено у складу са Одлуком о месним заједницама 

и да ли су обезбеђени услови за тајност гласања; 

- договара се о начину поделе посла на бирачком месту, а нарочито о томе који ће 

чланови бирачког одбора: да проналазе и да заокружују бираче у овереном изводу из 

бирачког списка; да дају гласачки листић; 

- утврђује да ли гласање може да почне, и то констатује у записнику о раду. 

По обављеним припремним радњама, бирачки одбор утврђује да гласање може да 

почне и то констатује у Записнику о раду бирачког одбора. 

 

Гласање на бирачком месту 

 

Бирачко место се отвара на дан одржавања избора у 7,00 часова. 

Док је бирачко место отворено и док траје гласање сви чланови бирачког одбора или 

њихови заменици морају да буду на бирачком месту с тим што се наизменично смењују. 

Председник бирачког одбора дужан је да  Општинској комисији достави извештај о 

присутности чланова и заменика чланова бирачког одбора на дан избора, уз враћање 

изборног материјала после гласања. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 Деспотовац 20.10.2020. године 

 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 

 

Гласа бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка за то бирачко место. 

На дан избора не могу да се врше никакве промене у овереном изводу из бирачког списка. 

Ако се поступи супротно, бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се 

понавља. 

У присуству првог бирача који дође на бирачко место, бирачки одбор проверава 

гласачку кутију, а резултат контроле (да је кутија исправна и празна) уписује се у 

контролни лист који потписују чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на 

бирачко место. 

У гласачку кутију се убацује контролни лист, а затим се она у присуству првог 

бирача печати, што се уноси у записник о раду бирачког одбора. 

Бирач саопштава бирачком одбору своје лично име и предаје обавештење о гласању, 

а свој идентитет доказује важећом личном картом, путном исправом и возачком дозволом. 

Бирач не може да гласа без подношења доказа о свом идентитету.  Бирач који је уписан у 

оверен извод из бирачког списка може да гласа и ако није добио обавештење о гласању. 

Одређени члан бирачког одбора, пошто утврди идентитет бирача, заокружује редни 

број под којим је бирач уписан у оверен извод из бирачког списка и објашњава бирачу 

начин гласања и предаје му гласачки листић. 

Бирач се потписује у оверен извод из бирачког списка и преузима гласачки листић. 

Председник или члан бирачког одбора упозорава бирача да може да гласа само за 

онолико кандидата колико се бира чланова савета месне заједнице, заокруживањем редног 

броја испред   презимена кандидата. 

Чланови бирачког одбора не смеју ни на који начин да утичу на одлуку бирача. Они 

су дужни да бирачу, на његов захтев, поново објасне начин гласања. 

Чланови бирачког одбора су дужни, нарочито, да пазе да нико не омета бирача и да 

се приликом гласања у потпуности обезбеди тајност његовог гласања. 

Ако се у току гласања учини повреда претходних ставова Општинска комисија 

распушта бирачки одбор и одређује дан за понављање гласања и именује   нови бирачки 

одбор. 

Бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља га у 

гласачку кутију, а затим напушта бирачко место. 

Бирач који није у могућности да на бирачком месту лично гласа (слепо, инвалидно 

или неписмено лице) има право да доведе лице које ће, уместо њега, на начин који му оно 

одреди, испунити листић, односно обавити гласање. Овакав начин гласања констатује се у 

записнику. 
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На бирачком месту могу бити присутни чланови бирачког одбора (и то у броју 

утврђеном решењем о именовању бирачког одбора — по правилу не треба да присуствују у 

исто време члан и заменик). 

 

Затварање бирачког места 
 

Бирачко место се затвара у 17,00 часова. 

Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања омогућиће се да 

гласају. 

Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази на бирачком месту или 

непосредно испред њега (у ходнику зграде у којој се обавља гласање или испред зграде ако 

не постоји ходник). Бираче који се на такав начин затекну на бирачком месту бирачки 

одбор обавештава да могу да гласају.Председник бирачког одбора дужан је да одреди члана 

(чланове) односно заменика члана бирачког одбора који ће константовати број бирача 

затечених на бирачком месту и на одговарајући начин утврдити редослед гласања 

затечених бирача и стати иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и 

сачекао да сви они гласају. 

Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни само по 

службеном послу, ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту. 

У времену од отварања па до затварања бирачког места бирачки одбор обавештава 

Општинску комисију о току избора. 

 

Одржавање реда на бирачком месту 

 

Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту. 

Припадници полиције који су на дужности могу да уђу на бирачко место само на 

позив председника бирачког одбора и само ако су на бирачком месту нарушени јавни ред и 

мир. 

На бирачком месту забрањено је коришћење пејџера, мобилних телефона и телефона 

и других средстава веза и комуникација. 

На сваком бирачком месту морају да се обезбеде услови за тајност гласања, односно 

посебна просторија, а ако то није могуће, морају да се обезбеде паравани за гласање. 

У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики број 

бирача колико има обезбеђених места за тајност гласања. 

Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности 

у вези са спровођењем избора. 
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Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине гласање, док 

се ред не успостави. Разлози и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду 

бирачког одбора. 

Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико 

времена коликоје прекид трајао. 

 

IV. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

 

По завршеном гласању бирачко место се затвара и бирачки одбор приступа 

утврђивању резултата гласања на том бирачком месту. 

Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког одбора 

или њихови заменици. 

Бирачки одбор, при утврђивању резултата гласања, обавља радње по следећем 

редоследу: 

- утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот 

(коверат) који печати; 

- на основу овереног извода из бирачког списка, као и на основу посебног извода из 

бирачког списка, бирачки одбор утврђује укупан број уписаних бирача;  

- бирачки одбор на основу заокруженог редног броја испред имена и презимена 

бирача и потписа бирача у изводу бирачког списка утврђује број изашлих бирача на дан 

гласања; 

- бирачки одбор отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази контролни 

лист. Ако се у гласачкој кутији не нађе контролни лист, бирачки одбор се распушта и 

именује нови, а гласање на том бирачком месту се понавља; 

- бирачки одбор на основу броја гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији 

утврђује број бирача који су гласали; 

- бирачки одбор прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од важећих гласачких 

листића; 

- бирачки одбор утврђује број неважећих гласачких листића, ставља их у посебан 

омот (коверат) који печати; 

- бирачки одбор, потом, утврђује број важећих листића и број гласова за сваког 

кандидата и те листиће ставља у посебан омот (коверат) који печати. 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњен гласачки листић, листић који је попуњен 

тако да не може са сигурношћу да се утврди за којег кандидата се гласало, листић на коме 
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је заокружено више  кандидата него што се бира чланова савета,  као и гласачки листић на 

коме је дописано име новог кандидата. 

Ако је на гласачком листићу заокружено име и презиме кандидата или је заокружен 

назив предлагача, односно ако су истовремено заокружени редни број и име и презиме 

кандидата, такав гласачки листић сматра се важећим. 

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача 

који су изашли, бирачки одбор се распушта, именује нови, а гласање на том бирачком месту 

се понавља. 

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси:  

укупан број уписаних бирача према овереном изводу из бирачког списка; број изашлих 

бирача на дан гласања; број бирача који су гласали, а који се утврђује на основу број 

гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији; број бирача који су гласали уз помоћ 

друге особе; број примљених  гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; 

број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића и број гласова датих за 

сваког кандидата. 

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора. Ако 

записник не потпишу сви чланови бирачког одбора, у записник ће се унети констатација и 

евентуални разлози за непотписивање записника. 

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа 

у три примерака. 

Прва два примерка записника са утврђеним изборним материјалом достављају се 

Општинској комисији. 

Трећи примерак записника истиче се на бирачком месту најавни увид. 

 

V. ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О  РАДУ БИРАЧКОГ 

ОДБОРА 

 

Логичко-рачунска контрола записника о раду бирачког одбора, врши се на следећи начин: 

1. Рачунско слагање података о бирачима: 

1.1. Укупан број бирача који су изашли на изборе може да буде једнак или мањи од 

броја бирача уписаних у бирачки списак; 

1.2. Укупан број бирача који су гласали једнак је или нешто мањи од броја бирача 

који су изашли на изборе - мањи може да буде зато што неки бирачи нису убацили гласачки 

листић у кутију; 

2. Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима: 

2.1. Број примљених гласачких листића једнак је збиру: 

- броја неупотребљених  гласачких листића и 

- броја бирача који су изашли на изборе. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 Деспотовац 20.10.2020. године 

 

26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 21 

 

2.2. Број бирача који су гласали једнак је збиру: 

- броја неважећих гласачких листића и 

- броја важећих гласачких листића. 

3. Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима 

3.1. Број важећих гласачких листића једнак је збиру броја гласова које су добили сви 

кандидати. 
 

VI. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКОЈ КОМИСИЈИ 

 

По утврђивању резултата гласања, бирачки одбор ће, без одлагања, а најкасније до 

22,00 часа, доставити Општинској комисији: 

- записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања, 

- оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 

- контролни лист за проверу гласачке кутије; 

- запечаћени коверат у који су стављани неупотребљени гласачки листићи; 

- запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи; 

- запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи;  

Преостали изборни материјал (гласачку кутију, прибор за печаћење, параване и др), и 

извештај о присутности чланова и заменика бирачког одбора на дан избора, бирачки одбор 

предаје Општинској управи. 

Изборни материјал који се предаје Општинској комисији мора бити упакован у 

посебне коверте и запечаћен. 

На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће и 

број гласачких листића. 

Преношење изборног материјала од бирачког места и његову предају Општинској 

комисији на место за то одређено, обављају чланови бирачког одбора и то одмах по 

утврђивању резултата гласања. 

О пријему изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу. 

 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Ова правила ступају на снагу даном доношења а објавиће се на огласним таблама 

Општинске управе Деспотовац и месних заједница. 

 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  

ЧЛАНОВЕ  САВЕТА МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

Број:  13-9-5/ 20  од  15 октобра  2020. године  

 

              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,  

                                                                    Горан Стјепић, дипл.прав.,с.р.  
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