
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 18.                                   02.  новембар  2018.  године                                                             Година 35.    

 

1. 
 На основу члана 15. тачка 5. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 30. 10. 2018. године донела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

о облику и садржини образаца за подношење 

изборних листа кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. 12. 2018. године 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се назив, изглед 

и садржина образаца за изборне листе и других 

образаца који се достављају Општинској изборној 

комисији у општини Лучани приликом подношења 

изборних листа кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани у поступку 

спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Лучани, на изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године. 

Члан 2. 

 Обрасци потребни за подношење изборних 

листа из члана 1. ове Одлуке су: 

 1. Изборна листа кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани (образац ОСОЛ-1/18), 

 2. Овлашћење лица које је политичка 

странка овластила да поднесе изборну листу 

(образац ОСОЛ-2/18), 

 3. Сагласност носиоца изборне листе да 

буде носилац изборне листе кандидата за 

одборнике Скупштине општине Лучани (образац 

ОСОЛ-3/18), 

 4. Изјава о прихватању кандидатуре за 

одборника Скупштине општине Лучани (образац 

ОСОЛ-4/18), 

 5. Потврда о изборном праву, не старија од 

шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на 

обрасцу надлежног органа, 

 6. Потврда о пребивалишту, не старија од 

шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на 

обрасцу надлежног органа, 

 7. Списак најмање 200 бирача који 

подржавају изборну листу, сређен по азбучном 

реду презимена бирача, израђен у писменом и 

електронском облику (ЦД или ДВД), тако да 

списак у оба облика буде истоветан, а који 

потписује лице које подноси изборну листу. 

Списак у електронском облику треба да буде 

израђен у Excel програму у табели објављеној на 

интернер страници општине Лучани www. lucani.rs 

(образац ОСОЛ-5/18), 

 8. Изјава бирача да подржава изборну 

листу кандидата за одборнике Скупштине општине 

Лучани (образац ОСОЛ-6/18), 

 9. Оверен споразум о образовању страначке 

коалиције или о образовању групе грађана, ако 

изборну листу подноси страначка коалиција или 

група грађана, 

 10. Потврда о изборном праву, не старија 

од шест месеци, за свако лице које образује групу 

грађана, на обрасцу надлежног органа, ако изборну 

листу подноси група грађана. 

  

Члан 3. 

 Потврда о изборном праву, потврда о 

пребивалишту и уверење о држављанству 

достављају се на обрасцу надлежног државног 

органа. 

 Уверење о држављанству кандидата за 

одборника доставља се искључиво на обрасцу 

надлежног државног органа. 

 

Члан 4. 

 Обрасци из члана 2. ове Одлуке чине њен 

саставни део. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“ 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 30. 10. 2018. године, број 06-63-

1/2018-I 

 

      

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

  Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 
На основу члана 15.  Закона о локлалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 и 

54/2011), 

Изборна комисија општине Лучани, на седници одржаној дана 30. 10. 2018. године, донела је  

 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, РАСПИСАНИХ ЗА 16. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Лучани, утврђени су :  

• Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани („Службени гласник 

РС“ број 82/2018) и 

• Законом о локлалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 и 54/2011). 

• Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/2003-одлука 

УСРС; 72/2003-др. закон, 75/2003-испр. др. закона,  18/2004, 101/2005-др. закон, 85/2005-др. закон, 28/2011-

одлука УС, 36/2011 и 104/2009-др. закон))  

2. Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани, која је ступила на снагу 

дана 28. 10. 2018. године, избори су расписани за  16. децембар 2018. године. 

3. Овим роковником, утврђују се рокови за вршење прописаних изборних радњи, који почињу да теку 

од 28. 10. 2018. године, и то: 

 

 

Ред. 

број 
Изборна радња Рок   

1. Јединствени обрасци и изборна правила 

1.1. 

Прописивање садржине и облика образаца за 

потпис бирача који подржава изборну листу 

(члан 23. став 1. Закона о локалним изборима) 

у року од 3 дана од дана расписивања избора, 

најкасније 31. 10. 2018 у 24:00  

1.2. 

Прописивање образаца и правила за 

спровођење изборних радњи  

(члан 34. став 3. Закона о избору народних 

посланика) 

у року од 5 дана од дана расписивања избора, 

најкасније 02. 11. 2018. у 24:00  

2. Изборна комисија – утврђивање проширеног састава 

2.1. 

Доношење решења о утврђивању услова за 

одређивање представника у проширени састав  

(члан 14.став 6. Закона о локалним изборима) 

даном проглашењу изборне листе, 

истовремено са проглашењем листе 

2.2. 

Достављање решења о испуњењу услова за 

одређивање представника у  проширени састав 

Изборне комисије 

(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од доношења решења о 

испуњењу услова 

2.3. 

Достављање обавештења о одређивању 

представника предлагача у проширени  састав  

(члан 14. став 8. Закона о локлалним изборима) 

после достављања решења о испуњењу услова, 

а најкасније 5 дана пре дана избора, најкасније 

10. 12. 2018  у 24:00  

2.4. 

Доношење решења о именовању представника 

подносиоца изборне листе у проширени састав  

изборне комисије 

(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од пријема обавештења о 

лицу које улази у проширени састав, 

најкасније 10. 12. 2018. у 24:00  

3. Бирачки одбори – утврђивање састава 

3.1. 

Доношење решења о испуњењу услова за 

одређивање представника у проширени састав 

(члан 16. став 3. Закона о локалним изборима) 

даном проглашења изборне листе - 

истовремено са проглашењем листе 

3.2. 

Достављање обавештења подносиоца листе за 

именовање чланова бирачког одбора у 

проширени састав 

(члан 16. став 3. Закона о локалним изборима) 

после достављања решења о испуњењу услова, 

а најкасније пет дана пре дана избора, 

најкасније 10. 12. 2018.  у 24:00  

3.3. 

Доношење решења о именовању бирачког 

одбора у проширеном саставу 

(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од пријема обавештења о 

лицу које улази у проширени састав, а 

најкасније пет дана пре дана избора, 

најкасније 10. 12. 2018. у 24:00  

3.4. 
Доношење решења о именовању бирачког 

одбора –стални састав ) 

најкасније 10 дана пре дана избора, најкасније 

0 5. 12. 2018. у 24:00  



(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима) 

3.5. 

Достављање подносиоцу листе решења о 

именовању бирачког одбора (стални састав) 

(чл. 16. ст. 6. Закона о локлалним изборима) 

у року од 48 часова од дана доношења решења 

о именовању, а најкасније до 07. 12. 2018. у 

24:00  

3.6. 

Замена члана бирачког одбора  у случају 

спречености или одсутности  

  

најкасније до 15. 12. 2018. у 24:00  

 

 
Замена члана бирачког одбора  у случају 

законског ограничења  

пре почетка избора, најкасније 16. 12. 2014. до 

07:00   

4. Изборна листа 

4.1. 
Достављање изборне листе изборној комисији 

(чл. 19. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

најкасније 15 дана пре дана одређеног за 

одржавање избора, до 30. 11. 2018.  у 24:00  

4.2. 

Доношење решења о проглашењу изборне 

листе 

(чл. 24. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

одмах по пријему изборне листе и 

одговарајуће документације, а најкасније у 

року од 24 часа од пријема листе 

4.3. 

Достављање решења подносиоцу о 

проглашењу изборне листе  

(чл. 24. ст. 2. Закона о локалним изборима) 

одмах по проглашењу, без одлагања 

4.4. 

Доношење закључка о отклањању недостатака 

изборне листе који су сметња за проглашење  

(чл. 25. ст. 2. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од пријема изборне листе 

4.5. 

Рок подносиоцу за отклањање недостатака 

изборне листе   

(чл. 25. ст. 2. Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 48 часова од часа 

достављања закључка поидносиоцу 

4.6. 

Доношење решења о одбијању проглашења 

изборне листе која садржи недостатке који 

нису откоњени или нису отклоњени  у 

одређеном року 

(чл. 25. ст. 3. Закона о локалним изборима) 

У наредних 24 часа од истека рока од 48 

часова датих закључком 

 

4.7. 
Повлачење изборне листе 

(чл. 21. ст. 1. Закона о локлалним изборима) 

најкасније до дана утврђивања збирне изборне 

листе, до 04. 12. 2018. у 24:00  

4.8. 

Утврђивање и објављивање збирне изборне 

листе у Службеном гласнику општине Лучани 

(чл. 26. ст. 3. Закона о локлалним изборима) 

најкасније 10 дана пре дана избора, најкасније 

05. 12. 2018. у 24:00  

4.9. 
Право увида у поднете изборне листе  

(чл. 26. ст. 4. Закона о локалним изборима) 

 у року од 48 часова од дана објављивања 

збирне изборне листе, најкасније 07. 12. 2018. 

у 24:00  

5. Бирачка места 

5.1. 

Одређивање и оглашавање броја и адресе 

бирачких места у Службеном гласнику 

општине Лучани 

(чл. 52. Закона о избору народних посланика и  

најкасније 25. 11.. 2018. у 24:00  

 

6. Бирачки списак – Општинска управа 

6.1 

Ажурирање бирачког списка  

(чл. 2. Закона о јединственом бирачком списку 

- Закон о ЈБС) 

до закључења бирачког списка, најкасније 30. 

11. 2018. у 24:00  

6.2. 

Упис бирача који није уписан у бирачки 

списак 

(чл. 5. Закона о ЈБС) 

до закључења бирачког списка, 30. 11. у 24:00 

часа , а од његовог закључења  па све до 72 

часа пре дана избора МДУЛС, до 12. 12. 2018 

у 24:00 

6.3. 

Излагање и оглашавање бирачког списка за 

подручје општине на увид и обавештавање 

грађана  

(чл. 14. ст. 1. Закона о ЈБС) 

дан после расписивања избора, од  29. 10. 

2018.  

6.4. 

Захтев за доношење решења на којима се 

заснивају промене у бирачком списку 

(чл.14. ст. 1. Закона о ЈБС) 

до закључења бирачког списка, најкасније 30. 

11. 2018. у 24:00  

6.5 

Право увида и подношење захтева за промене 

у бирачком списку од стране подносиоца 

изборних листи 

(чл. 21. Закона о ЈБС) 

од проглашења листе, а најкасније 72 сата пре 

дана избора, до 12. 12. 2018. у 24:00  

6.6. Достављање свих решења на којима се  све до 72 часа пре дана избора, најкасније 12. 



заснивају промене у бирачком списку по 

решењима донетим од закључивања бирачког 

списка  (МДУЛС – ИК) 

(чл. 20. ст. 1. Закона о ЈБС) 

12. 2018. у 24:00  

6.7. 

ИК - измене у бирачком списку по решењима 

МДУЛС донетим од закључивања бирачког 

списка  

(чл. 20. ст. 2. Закона о ЈБС) 

само решења која је ИК од МДУЛС  примила 

најмање 48 часова пре дана избора, најкасније 

13. 12. 2018. у 24:00 

6.9. 

Доношење решења о закључивању бирачког 

списка и утврђивању укупног броја бирача  

(члан 17. ст. 1. Закона о ЈБС) 

15 дана пре дана избора,  најкасније 30. 11. 

2018. у 24:00  

6.10 

Достављање решења о закључењу бирачког 

списка изборној комисији  

 (члан 17. ст. 2. Закона о ЈБС) 

најкасније у року од 24 часа од часа његовог 

доношења, а најкасније 01. 12. 2018. у 24:00  

6.11. 

Објављивање у службеном гласилу општине 

укупног броја бирача 

(члан 18. Закона о ЈБС) 

одмах по добијању решења о укупном броју 

бирача од МДУЛС  

6.12. 

Достављање изборној комисији штампаних и 

оверених извода из бирачког списка (по 

бирачким местима) 

(члан 19. Закона о ЈБС) 

у року од 48 часова од када је донето решење о 

закључењу бирачког списка,  

најкасније 02. 12. 2018. у 24:00  

6.13. 

Доношење решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по закључењу 

бирачког списка 

(члан 20. Закона о ЈБС) 

све до 72 часа пре дана избора, а најкасније 12. 

12. 2018. у 24:00  

6.14 

Утврђивање и објављивање у Службеном 

гласнику општине Лучани коначног броја 

бирача у општини и на сваком бирачком месту 

(члан 20. Закона о ЈБС) 

одмах по добијању укупног броја бирача, са 

свим променама у бирачком списку, 

најкасније 48 часова пре дана избора 

најкасније 13. 12. 2018. у 24:00 

7. Спровођење избора 

7.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и 

времену одржавања избора 

(чл. 54. Закона о избору народних посланика) 

5 дана пре дана одржавања избора, најкасније 

10. 12. 2018. у 24:00  

7.2. 

Припрема материјала за гласање за бирачки 

одбор 

(чл.  28. ст. Закона о локалним изборима) 

(чл.  37. Упутства за спровођење избора ...) 

благовремено, а најкасније 72 часа пре дана 

одржавања избора, најкасније 12. 12. 2018. у 

24:00  

7.3. 

Примопредаја изборног материјала пре дана 

одржавања избора (ИК  -БО) 

(чл. 29. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

24 часа пре дана одржавања избора, најкасније 

14. 12. 2018 у 24:00  

7.4. 

Примопредаја изборног материјала после  

одржаних избора (БО - ИК) 

(чл. 38. Закона о локалним изборима) 

по утврђивању резултата на БМ, без одлагања, 

најкасније у року од 8 сати од затварања БМ, 

најкасније 17. 12. 2018. до 04:00  

7.5. 

Предизборна тишина – забрана изборне 

пропаганде 

(чл. 5. ст. 3. Закона о избору народних 

посланика) 

48 часова пре дана одржавања избора и на дан 

одржавања избора до затварања бирачких 

места, од 13. 12. 2018. у 24:00  до 16. 12. 2018. 

у 20:00  

7.6.  
Отварање бирачких места  

(чл.56. Закона о избору народних посланика) 
16. 12. 2018.  у 07:00  

7.7. 
Затварање бирачких места  

(чл. 56. Закона о избору народних посланика) 
16. 12. 2018.  у 20:00 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1 

Утврђивање резултата гласања на бирачком 

месту  

(чл. 35. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

одмах после затварања бирачког места, по 

завршеном гласању 

8.2. 

Достављање изборној комисији записника о 

раду бирачког одбора и осталог изборног 

материјала 

(члан 38. Закона о локалним изборима) 

кад се утврде резултати на БМ, без одлагања, а 

најкасније у року од 8 сати од затварања БМ, 

најкасније 17. 12. 2018. до 04:00 

8.3. 

Утврђивање резултата гласања у изборној 

комисији на бирачким местима 

(члан 39. ст. 2. Закона о локалним изборим) 

најкасније у року од 6 часова од достављања 

извештаја са бирачких места, а најкасније 17. 

12. 2018. до 10:00  



8.4. 

Објављивање укупних резултата избора у  

службеном гласилу општине 

(чл. 44. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од затварања бирачких 

места, најкасније 17. 12. 2018. у 20:00  

9. Увид у изборни материјал у просторијама ОИК 

9.1. 
Вршење увида у изборни материјал 

(чл. 32. Закона о локалним изборима) 

у року од 5 дана од дана одржавања избора, 

најкасније 21. 12. 2018. до 24:00  

10. Заштита изборног права (ОИК) 

10.1. 

Подношење приговора Изборној комисији због 

неправилности у поступку кандидовања, 

спровођења, утврђивања и објављивања 

резултата избора 

(члан 52. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од часа од дана када је 

донета одлука, извршена радња или учињен 

пропуст 

10.2. 

Доношење и достављање решења по 

приговору 

(члан 53. Закона о локалним изборима) 

У року од 48 часа од часа пријема приговора 

10.3. 

Жалба Управном суду против решења изборне 

комисије 

(члан 54. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од достављања решења 

10.4. 

Достављање приговора са списима Управном 

суду 

(члан 54. Закона о локалним изборима) 

одмах, а најкасније у року од 12 часова од 

пријема жалбе 

10.5. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. Закона о локалним изборима) 

Најкасније у року од 48 часова од дана пријема 

жалбе са списима 

11. Расподела мандата и издавање уверења по избору за одборника 

11.1. 

Расподела одборничких мандата са изборне 

листе по редоследу, почев од првог кандидата  

(члан 41. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од затварања бирачких 

места, најкасније 17. 12. 2018 у 20:00  

11.2. 
Додела одборничких мандата са изборне листе 

(члан 43. Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 10 дана од дана 

утврђивања укупних резултата избора, 

најкасније 26 .12. 2018.  до 24:00  

11.3 
Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. Закона о локалним изборима) 

одмах по додели мандата, најкасније 26.12. 

2018.  до 24:00 

11.4. 
Подношење извештаја о спроведеним 

изборима  

одмах по додели мандата, најкасније 26.12. 

2018.  до 24:00 

 

 

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

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 30.10. 2018. године, број 06-63-2/2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.        4. 
 

 

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и члана 

24. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 30. 10. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 Проглашава се Изборна листа брoј 1 (један) 

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАТО ШТО ВОЛИМО 

ЛУЧАНЕ И ДРАГАЧЕВО 

 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на изборима расписаним за 16. 12. 2018. 

године, коју је поднела Коалиција: Александар 

Вучић - зато што волимо Лучане и Драгачево, под 

бројем 06-65/2018-I од 30. 10. 2018. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Овлашћени предлагач Коалиција: 

Александар Вучић - зато што волимо Лучане и 

Драгачево поднела је благовремену и потпуну 

изборну листу кандидата за избор одборника 

Скупштине општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. 12. 2018. године и сву прописану 

документацију. 

 Обзиром да су испуњени сви законом 

прописани услови за проглашење изборне листе 

решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети приговор Изборној 

комисији општине Лучани у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 30. 10. 2018. године, у 19,50 часова, 

број 06-65-1/2018-I 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

м. п. 

 

На основу члана 14. став 1. и члана 16.  Закона 

о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 30. 10. 2018. године, донела 

је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  

ОДРЕЂИВАЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА 

У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 

 

 
 Коалиција: Александар Вучић - зато што 

волимо Лучане и Драгачево - подносилац Изборне 

листе кандидата за одборнике Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за  16. 

12. 2018. године, испуњава услове за одређивање 

представника у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 30. 10. 2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАТО ШТО ВОЛИМО 

ЛУЧАНЕ И ДРАГАЧЕВО за избор одборника 

Скупштине општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. 12. 2018. године, коју је поднела 

Коалиција: Александар Вучић - зато што волимо 

Лучане и Драгачево. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења подносилац изборне листе може поднети 

приговор Изборној комисији општине Лучани у 

року од 24 часа од часа доношења решења. 

 

 

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 30. 10. 2018. године, у 20,оо часова, 

број 06-65-2/2018-I 

 

 

 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 



5. 

  

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и члана 

24. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 01. 11. 2018. године, донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 Проглашава се Изборна листа брoј 2 (два) 

 

МИЛАН КРКОБАБИЋ - ПАРТИЈА 

УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ - И 

ЛУЧАНИ  

СУ СРБИЈА 

 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, коју је поднео Милан Кркобабић 

- Партија уједињених пензионера Србије, под 

бројем 013-16/2018-I од 31. 10. 2018. године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 Овлашћени предлагач - Милан Кркобабић - 

Партија уједињених пензионера Србије, поднео је 

благовремену и потпуну изборну листу кандидата 

за избор одборника Скупштине општине Лучани 

на локалним изборима расписаним за 16. 12. 2018. 

године и сву прописану документацију. 

 Обзиром да су испуњени сви законом 

прописани услови за проглашење изборне листе 

решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети приговор Изборној 

комисији општине Лучани у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 01. 11. 2018. године, у 20,40  часова, 

број 06-66-1/2018-I 

 

 

 

 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 

м. п. 
 

6. 

  

 На основу члана 14. став 1. и члана 16.  

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 01. 11. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  ОДРЕЂИВАЊЕ  

ПРЕДСТАВНИКА 

У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 

 

 

 Милан Кркобабић - Партија уједињених 

пензионера Србије - подносилац Изборне листе 

кандидата за одборнике Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за  16. 

12. 2018. године, испуњава услове за одређивање 

представника у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 01. 11. 2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе МИЛАН 

КРКОБАБИЋ - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 

ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ- И ЛУЧАНИ СУ СРБИЈА 

за избор одборника Скупштине општине Лучани 

на изборима расписаним за 16. 12. 2018. године, 

коју је поднео Милан Кркобабић - Партија 

уједињених пензионера Србије - и Лучани су 

Србија. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења подносилац изборне листе може поднети 

приговор Изборној комисији општине Лучани у 

року од 24 часа од часа доношења решења. 

 

 

 

 



  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 01. 11. 2018. године, у 20,45 часова, 

број 06-66-2/2018-I 

 

 

 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 

7.      

     

 На основу члана 14. став 1. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 01. 11. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  ПРОШИРЕНOГ  САСТАВА 

 ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ОПШТИНЕ  ЛУЧАНИ 

 

 

 У проширени састав Изборне комисије 

општине Лучани за избор одборника у Скупштину 

општине Лучани на изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, улази испред Коалиције: 

Александар Вучић - зато што волимо Лучане и 

Драгачево:  

 

 

 - Зорица Мијаиловић, угоститељ из 

Вучковице. 

 

 

 

 Ово решење доставити именованој, 

предлагачу кандидата и објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

  

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, 01. 11. 2018. године, број 06-66-

3/2018-I 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

       

8.                                                                                        

  

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и члана 

24. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 02. 11. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 Проглашава се Изборна листа брoј 3 (три) 

 

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - 

ДРАГАН ЈОВИЧИЋ 

 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, коју је поднео Покрет обнове 

краљевине Србије, под бројем 013-18/2018-I од 01. 

11. 2018. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Овлашћени предлагач - Покрет обнове 

краљевине Србије, поднео је благовремену и 

потпуну изборну листу кандидата за избор 

одборника Скупштине општине Лучани на 

локалним изборима расписаним за 16. 12. 2018. 

године и сву прописану документацију. 

 Обзиром да су испуњени сви законом 

прописани услови за проглашење изборне листе 

решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети приговор Изборној 

комисији општине Лучани у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, у 19,50 часова, 

број 06-68-1/2018-I 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

м. п. 

 

9. 

 

 На основу члана 14. став 1. и члана 16.  

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 02. 11. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  ОДРЕЂИВАЊЕ  

ПРЕДСТАВНИКА 



У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 

 

 

 Покрет обновe краљевине Србије - 

подносилац Изборне листе кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани на локалним 

изборима расписаним за  16. 12. 2018. године, 

испуњава услове за одређивање представника у 

проширени састав Изборне комисије општине 

Лучани и бирачких одбора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 02. 11. 2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе ПОКРЕТ 

ОБНОВE КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - ДРАГАН 

ЈОВИЧИЋ за избор одборника Скупштине 

општине Лучани на изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, коју је поднео Покрет за обнову 

краљевине Србије. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења подносилац изборне листе може поднети 

приговор Изборној комисији општине Лучани у 

року од 24 часа од часа доношења решења. 

 

 

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, у 20,оо часова, 

број 06-68-2/2018-I 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 

 

 
10.                                                                                                      
      

      

 На основу члана 14. став 1. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 02. 11. 2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  ПРОШИРЕНOГ  САСТАВА 

 ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ОПШТИНЕ  ЛУЧАНИ 

 

 

 У проширени састав Изборне комисије 

општине Лучани за избор одборника у Скупштину 

општине Лучани на изборима расписаним за 16. 

децембар 2018. године, улази испред Милан 

Кркобабић - Партија уједињених пензионера 

Србије:  

 

 

 - Светлана Милојевић, ветеринарски 

техничар из Лучана. 

 

 Ово решење доставити именованој, 

предлагачу кандидата и објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, број 06-68-

3/2018-I 

 

      

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

 Јован Ковачевић, дипл. правник 

 
11.   

    
 На основу члана 15. тачка 5. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 02. 11. 2018. године донела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

о облику и садржини образаца за спровођење 

гласања за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на изборима расписаним за 16. децембар 

2018. године 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се назив, облик и 

садржина образаца за спровођење гласања за 

избор одборника Скупштине општине Лучани на 

изборима расписаним за 16. децембар 2018. 

године. 

 

Члан 2. 

 Обрасци за спровођење гласања за избор 

одборника Скупштине општине Лучани на 

изборима расписаним за 16. децембар 2018. године 

су: 

 1. Решење о утврђивању збирне изборне 

листе (образац ОСОЛ-7/18), 

 2. Гласачки листић за избор одборника 

Скупштине општине Лучани 16. децембар 2018. 

године (образац ОСОЛ-8/18), 

 3. Контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије (образац ОСОЛ-9/18), 

 4. Потврда о изборном праву за гласање 

ван бирачког места (образац ОСОЛ-10/18), 



 5. Записник о примопредаји изборног 

материјала пре гласања између Изборне комисије и 

бирачког одбора (образац ОСОЛ-11/18), 

 6. Записник о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштине општине 

Лучани (образац ОСОЛ-12/18), 

 7. Записник о примопредаји изборног 

материјала после гласања између бирачког одбора 

и Изборне комисије (образац ОСОЛ-13/18), 

 8. Пријава домаћих посматрача за праћење 

рада органа за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Лучани, расписаних за 16. 

децембар 2018. године (образац ОСОЛ-14/18), 

 9. Списак лица пријављених за домаће 

посматраче рада органа за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Лучани, 

расписаних за 16. децембар 2018. године (образац 

ОСОЛ-15/18), 

 10. Пријава страних посматрача за праћење 

рада органа за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Лучани, расписаних за 16. 

децембар 2018. године (образац ОСОЛ-16/18), 

 11. Списак лица пријављених за стране 

посматраче рада органа за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Лучани, 

расписаних за 16. децембар 2018. године (образац 

ОСОЛ-17/18), 

 12. Уверење о избору за одборника 

Скупштине општине Лучани (образац ОСОЛ-

18/18), 

 13. Контролни формулар за логичко - 

рачунско слагање резултата гласања на бирачком 

месту (образац ОСОЛ-КФ/18). 

 

  

Члан 3. 

 Обрасци из члана 2. ове Одлуке чине њен 

саставни део. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“ 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, број 06-68-

5/2018-I 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 

 

Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

12. 

 

На основу члана 15. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/17, 34/10 и 

54/11), 

Изборна комисија општине Лучани, на 

седници одржаној 02. 11. 2018. године, донела је 

 

 

У П У Т С Т В О 

 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, 

РАСПИСАНИХ ЗА 16. ДЕЦЕМБАР 2018. 

ГОДИНЕ 

 

 

I  УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

Овим упутством ближе се уређује 

поступак спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Лучани, расписаних за 16. 

децембар 2018. године. 

 

II  ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 2. 

Органи за спровођење избора су 

Изборна комисија општине Лучани и бирачки 

одбори. 

Органи за спровођење избора раде у 

сталном и проширеном саставу. 

Чланове органа за спровођење избора 

у проширеном саставу, који су одређени у складу 

са Законом о локалним изборима, именује Изборна 

комисија општине Лучани, на предлог 

подносилаца проглашених изборних листа. 

 

II 1. Изборна комисија општине Лучани 

 

Члан 3. 

Изборна комисија општине Лучани (у 

даљем тексту: изборна комисија) обавља послове 

који су одређени Законом о локалним изборима, 

Законом о избору народних посланика и овим 

упутством. 

Изборна комисија доноси посебна 

правила за одређивање бирачких места и 

формирање бирачких одбора за спровођење 

избора, као и примопредају изборног материјала. 

 

 

II 2. Стални састав бирачког одбора 

 

Члан 4. 

Бирачки одбор у сталном саставу 

чине председник, четири члана и њихови 

заменици. 

Председнике, чланове и заменике 

чланова бирачких одбора у сталном саставу 

именује изборна комисија. 

Решење о образовању бирачких 

одбора и именовању председника и чланова 

бирачких одбора у сталном саставу изборна 



комисија доноси најкасније 5. децембра 2018. 

године до 24:00. 

 

Члан 5. 

Председници бирачких одбора, 

заменици председника, чланови и заменици 

чланова бирачких одбора у сталном саставу 

именују се на предлог одборничких група у 

Скупштини ошпштине Лучани, сразмерно њиховој 

заступљености у скупштини, на дан расписивања 

избора. 

Приликом предлагања кандидата за 

председника бирачког одбора, предност се даје 

лицу које има високо образовање и искуство у 

спровођењу избора. 

Председник изборне комисије дужан 

је да најкасније до 10. децембра 2018. године, за 

председнике бирачких одбора организује обуку за 

спровођење гласања на бирачком месту и примену 

правила о раду бирачких одбора и да о спроведеној 

обуци поднесе писмени извештај изборној 

комисији, најкасније до 13. децембра 2018. године. 

 

 

    

Члан 6. 

 Предлог за именовање чланова 

бирачких одбора у сталном саставу, овлашћени 

предлагачи достављају изборној комисији 

најкасније 4.  децембра 2018. године до 24:00. 

 Предлог за именовање чланова 

бирачких одбора у сталном саставу испред 

одборничке групе подноси њен председник, или 

лице које он или чланови одборничке групе 

овласте. 

 У предлогу за именовање чланова 

бирачких одбора у сталном саставу наводе се 

следећи подаци о предложеним лицима: име и 

презиме, име једног родитеља, јединствени 

матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), 

пребивалиште, адреса стана и број телефона. 

 Ако нека одборничка група 

благовремено не достави предлог за именовање 

члана сталног састава бирачког одбора, изборна 

комисија у стални састав бирачког одбора именује 

лице одговарајуће за вршење ове дужности. 

 

Члан 7. 

 Изборна комисија ће благовремено 

утврдити нумерички приказ мерила за именовање 

чланова бирачких одбора у сталном саставу. 

 

II 3. Проширени састав бирачког одбора 

 

Члан 8. 

 Проширени састав бирачког одбора 

чине представници проглашених изборних листа 

кандидата за одборнике, одређени у складу са 

Законом о локалним изборима(опуномоћени 

представник). 

  Право да предложи чланове и 

заменике чланова бирачких одбора у проширеном 

саставу има подносилац проглашене изборне листа 

кандидата за одборнике који је предложио најмање 

две трећине кандидата од броја одборника који се 

бира. 

 

Члан 9. 

 Истовремено са проглашењем 

изборне листе кандидата за одборнике, изборна 

комисија без одлагања доноси решење о испуњењу 

(или неиспуњењу) услова да подносилац те 

изборне листе предложи своје представнике у 

проширени састав бирачких одбора. 

 Изборна комисија ће подносиоцу 

проглашене изборне листе доставити решење о  

испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање 

опуномоћеног представника подносиоца изборне 

листе у проширени састав изборне комисије, у 

року од 24 часа од дана доношења тог решења. 

  Предлог за именовање представника 

у проширени састав бирачких одбора, подносилац 

изборне листе кандидата за одборнике доставља 

изборној комисији  најкасније пет дана пре дана 

одређеног за одржавање избора.  

 

Члан 10. 

 Предлог за именовање представника 

у проширени састав бирачких одбора, за сваког 

члана и заменика члана бирачког одбора, треба да 

садржи: име и презиме, име једног од родитеља, 

ЈМБГ и пребивалиште, адресу стана и број 

телефона. 

 Изборна комисија именује чланове и 

заменике чланова бирачких одбора у проширеном 

саставу, најкасније 10. децембра 2018. године до 

24:00. 

 Ако подносилац изборне листе не 

предложи представника у проширени састав 

бирачких одбора најкасније до 10. децембра 2018. 

године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује 

без представника тог подносиоца изборне листе. 

 

II 4. Провера изборног права за чланове 

бирачких одбора 

 

Члан 11. 

 У бирачки одбор именују се лица која 

имају изборно право на територији општине 

Лучани. 

 Пре подношења предлога за 

именовање чланова и заменика чланова бирачких 

одбора, овлашћени предлагач је дужан да од 



општинске управе прибави доказ о изборном праву 

за свако предложено лице, тако што ће општинска 

управа на писмени збирни предлог за именовање 

чланова и заменика чланова бирачких одбора 

ставити печат којим потврђује да предложена лица 

имају изборно право. 

   

  

II 5. Законска ограничења 

 

Члан 12. 

 Исто лице не може истовремено да 

буде члан два бирачка одбора. 

 Приликом именовања и замене 

чланова бирачког одбора, изборна комисија ће по 

службеној дужности пазити на законска 

ограничења из члана 29. став 4. („ниједна 

политичка странка, страначка коалиција или друга 

политичка организација не могу имати више од 

половине чланова у сталном саставу свих органа за 

спровођење избора“), и члана 30. став 2. („чланови 

и заменици чланова органа за спровођење избора 

не могу бити лица која су међусобно сродници по 

правој линији без обзира на степен сродства, у 

побочној закључно са трећим степеном сродства, а 

у тазбинском сродству закључно са другим 

степеном сродства, као ни брачни другови и лица 

која су у међусобном односу усвојиоца и 

усвојеника, односно стараоца и штићеника“) 

Закона о избору народних посланика. 

 У случају постојања односа из којег 

проистиче забрана приликом именовања или 

замене чланова бирачких одбора, лице које не 

може да буде у саставу бирачког одбора одређује 

се применом следећих мерила: 

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између председника бирачког 

одбора и другог члана или заменика члана 

бирачког одбора, у састав бирачког одбора биће 

именовано лице које је предложено за председника 

бирачког одбора;  

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између лица у сталном саставу 

бирачког одбора, у састав бирачког одбора биће 

именован представник оног предлагача чији је 

предлог за именовање раније поднет; 

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између члана у сталном саставу и 

члана у проширеном саставу, у саставу бирачког 

одбора не може да буде члан у проширеном 

саставу; 

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између члана у сталном саставу и 

заменика члана у проширеном саставу, у саставу 

бирачког одбора не може да буде заменик члана у 

проширеном саставу; 

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између заменика члана у сталном 

саставу и заменика члана у проширеном саставу, у 

саставу бирачког одбора не може да буде заменик 

члана у проширеном саставу;  

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између заменика члана у сталном 

саставу и члана у проширеном саставу, у саставу 

бирачког одбора не може да буде члан у 

проширеном саставу; 

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између члана и заменика члана у 

проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не 

може да буде заменик члана у проширеном 

саставу;  

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између два члана у проширеном 

саставу, у саставу бирачког одбора не може да 

буде члан у проширеном саставу који је касније 

предложен у проширени састав бирачког одбора;  

 - ако однос из којег проистиче 

забрана постоји између два заменика члана у 

проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не 

може да буде заменик члана у проширеном саставу 

који је касније предложен у проширени састав 

бирачког одбора. 

 Као тренутак предлагања 

проширеног састава бирачког одбора узима се 

тренутак када је изборна комисија примила 

предлог представника подносиоца изборне листе 

за бирачко место на којем се појавио однос из којег 

проистиче забрана.   

 

II 6. Замена члана бирачког одбора 

 

Члан 13. 

 Замену члана бирачког одбора врши 

изборна комисија на захтев предлагача. 

 После предаје изборног материјала 

бирачким одборима, изборна комисија овлашћена 

је да, на захтев предлагача, замени члана или 

заменика члана бирачког одбора ако је члан или 

заменик члана бирачког одбора спречен или 

одсутан, најкасније до 15. децембра 2018. године у 

24:00. 

 Изузетно од става 2. овог члана, 

овлашћени предлагачи могу да изборној комисији 

предложе замену за лице које не може да буде у 

саставу бирачког одбора, у смислу члана 12. овог 

упутства, најкасније 16. децембра 2018. године у 

07:00 часова 

 

III  ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 



 

III 1. Ко може да поднесе изборну листу 

 

Члан 14. 

 Подносилац изборне листе кандидата 

за одборнике може бити: регистрована политичка 

странка, група грађана, као и коалиција 

регистрованих политичких странака (у даљем 

тексту: подносилац изборне листе). 

 Коалицију регистрованих 

политичких странака (у даљем тексту: страначка 

коалиција) образују најмање две регистроване 

политичке странке писменим споразумом 

овереним у складу са законом којим се уређује 

оверавање потписа. 

 Групу грађана образује најмање десет 

бирача писменим споразумом овереним у складу 

са законом којим се уређује оверавање потписа. 

Споразум о образовању групе грађана садржи 

назив групе грађана, циљеве образовања групе 

грађана, назив изборне листе,  податке о лицима 

која су је образовала: име и презиме, ЈМБГ и 

пребивалиште и адреса стана (наведени према 

подацима из личне карте), податке о лицу које је 

овлашћено да у име групе грађана поднесе изборну 

листу и предузима изборне радње. Споразумом се 

обавезно одређује лице које заступа групу грађана. 

 Изборну листу кандидата за 

одборнике (у даљем тексту: изборна листа) у име 

политичке странке подноси заступник политичке 

странке уписан у Регистар политичких странака, 

или лице које он за то овласти, на утврђеном 

обрасцу. 

 Изборну листу у име страначке 

коалиције подносе заједно заступници политичких 

странака које су образовале коалицију уписани у 

Регистар политичких странака или лице које они 

заједно за то овласте у коалиционом споразуму. 

Изборну листу у име страначке коалиције могу 

поднети највише два овлашћена лица. У споразуму 

о образовању страначке коалиције мора да буде 

наведено да ли овлашћена лица могу предузимати 

радње заједно или посебно.  

 Изборну листу у име групе грађана 

подноси лице одређено да заступа групу грађана, 

или лице које је за то овлашћено у споразуму о 

образовању групе грађана. 

 Лице које је овлашћено да поднесе 

изборну листу, овлашћено је и да у име 

подносиоца изборне листе врши све друге радње у 

изборима, осим ако подносилац изборне листе 

друкчије не одреди. 

 

III 2.  Рок за подношење изборне листе 

 

Члан 15. 

Изборна листа доставља се 

изборној комисији најкасније 15 (петнаест) дана 

пре дана одређеног за изборе, до 30. новембра 

2018. године у 24:00. 

 Изборна листа подноси се на 

утврђеном обрасцу у писменој и електронској 

форми. 

 Садржина изборне листе у писменој 

форми и изборне листе у електронској форми мора 

бити истоветна. 

 

III 3. Садржина изборне листе 

 

Члан 16. 

Предлагач на изборној листи мора 

имати најмање једну трећину кандидата од 

укупног броја одборника. 

 Изборна листа садржи: 

 1. назив подносиоца изборне листе, 

 2. назив изборне листе, 

 3. име и презиме носиоца изборне 

листе (ако је одређен), 

 4. податке о свим кандидатима за 

одборнике (редни број на изборној листи, име и 

презиме, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адреса 

стана кандидата, наведени према подацима из 

уверења о пребивалишту), 

 5. име и презиме и потпис лица које 

подноси изборну листу. 

 Ако изборну листу подноси 

страначка коалиција, у изборној листи се наводи 

страначка припадност сваког кандидата са листе. 

 На изборној листи међу свака три 

кандидата по редоследу на изборној листи (прва 

три места, друга три места и тако до краја листе) 

мора да буде најмање по један кандидат – 

припадник оног пола који је мање заступљен на 

изборној листи. 

 Ако изборна листа не испуњава 

садржинске услове из овог члана, сматраће се да 

садржи недостатке за проглашење. 

 Име и презиме кандидата за 

одборника – припадника националне мањине 

наводи се према српском правопису и ћириличким 

писмом, а уз то може да буде наведено и према 

правопису и на писму националне мањине којој 

припада. 

 

III 4.  Назив подносиоца изборне листе 

 

 Члан 17. 

 Ако изборну листу подноси 

политичка странка, дужна је да у изборној листи 

свој назив као подносиоца изборне листе наведе 

према називу из акта о регистрацији политичке 

странке. 



 Ако изборну листу подноси 

страначка коалиција, дужна је да у изборној листи 

као назив подносиоца наведе назив страначке 

коалиције из споразума о образовању страначке 

коалиције, при чему назив подносиоца мора да на 

почетку назива садржи ознаку „коалиција”.           

 Ако изборну листу подноси група 

грађана, назив подносиоца мора да на почетку 

назива садржи ознаку „група грађана”.  

Ако група грађана има назив, дужна 

је да у изборној листи као назив подносиоца, после 

ознаке „група грађана”, наведе свој назив из 

споразума о образовању групе грађана.  

Назив групе грађана не може да 

садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити 

назив регистроване политичке странке. 

 

III 5.  Назив изборне листе 

 

Члан 18. 

 Ако изборну листу подноси 

политичка странка, назив изборне листе мора да 

садржи назив политичке странке из акта о 

регистрацији. У назив изборне листе може се 

укључити и име и презиме лица које политичка 

странка одреди као носиоца изборне листе.  

 Ако изборну листу подноси 

страначка коалиција, назив изборне листе садржи 

назив утврђен споразумом о образовању страначке 

коалиције. У назив изборне листе могу се 

укључити и имена највише два носиоца изборне 

листе. 

 Ако изборну листу подноси група 

грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен 

споразумом о образовању групе грађана. У назив 

изборне листе може се укључити име и презиме 

лица које група грађана одреди као носиоца 

изборне листе. Назив изборне листе групе грађана 

не може да садржи реч „странка” ни у једном 

падежу, нити назив регистроване политичке 

странке. 

 

III  6. Документација која се доставља уз 

изборну листу 

 

Члан 19. 

 Уз изборну листу прилаже се следећа 

документација:  

 1. овлашћење лица које је политичка 

странка овластила да поднесе изборну листу, на 

утврђеном обрасцу; 

 2. сагласност носиоца изборне листе 

(ако је одређен) да буде носилац изборне листе, на 

утврђеном обрасцу; 

 3. изјава сваког кандидата за 

одборника да прихвата да буде кандидат за 

одборника, на утврђеном обрасцу; 

 4. потврда о изборном праву, не 

старија од шест месеци, за сваког кандидата за 

одборника, на обрасцу надлежног органа;  

 5. потврда о пребивалишту, не 

старија од шест месеци, за сваког кандидата за 

одборника, на обрасцу надлежног органа; 

 6. уверење о држављанству, не 

старије од шест месеци, за сваког кандидата за 

одборника, на обрасцу надлежног органа;  

 7. списак најмање 200 бирача који 

подржавају изборну листу, сређен по азбучном 

реду презимена бирача, израђен у писменом и 

електронском облику (ЦД или ДВД), тако да 

списак у оба облика буде истоветан, а који 

потписује лице које подноси изборну листу, на 

утврђеном обрасцу. Списак у електронском облику 

треба да буде израђен у Excel програму у табели 

објављеној на интернет страници општине Лучани 

www.lucani.rs;. 

 8. најмање 200 оверених изјава 

бирача који својим потписом подржавају изборну 

листу, сложених по азбучном реду презимена 

бирача, на утврђеном обрасцу; 

 9. oверен споразум о образовању 

страначке коалиције или о образовању групе 

грађана, ако изборну листу подноси страначка 

коалиција или група грађана;  

 10. потврда о изборном праву, не 

старија од шест месеци, за свако лице које образује 

групу грађана, на обрасцу надлежног органа, ако 

изборну листу подноси група грађана. 

 Документа из става 1. тач. 4, 5, 6. и 

10. овог члана достављају се у оригиналу или као 

оверена фотокопија. 

 

 

Члан 20. 

 Приликом подношења изборне листе, 

подносилац изборне листе који намерава да за 

финансирање изборне кампање користи средства 

из јавних извора, изборној комисији предаје 

писмену изјаву да ће користити средства из јавних 

извора за покриће трошкова изборне кампање. 

 Након проглашења изборне листе 

изборна комисија изјаву из става 1. овог члана, уз 

решење о проглашењу изборне листе, без одлагања 

доставља Општинској управи општине Лучани, 

као органу надлежном за послове финансија. 

 

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 

 

Члан 21. 



 Збирна изборна листа садржи све 

изборне листе, са личним именима свих кандидата 

и подацима о години рођења, занимању и 

пребивалишту.  

 Редослед изборних листа на збирној 

изборној листи утврђује се према редоследу 

њиховог проглашавања.  

 Изборна комисија утврђује и 

објављује збирну изборну листу кандидата за 

одборнике у „Службеном гласнику општине 

Лучани“, најкасније десет дана пре дана 

одржавања избора. 

 

V. БИРАЧКА МЕСТА 

 

V 1. Надлежност за одређивање бирачких места 

 

Члан 22. 

 Изборна комисија одређује и 

оглашава у службеном гласилу општине бирачка 

места на којима ће се гласати за избор одборника, 

на основу предлога општинске управе. 

 Предлоге из става 1. овог члана, 

општинска управа изборној комисији доставља 

најкасније 24. новембра 2018. године у 24,00 часа. 

 Решење о одређивању бирачких 

места на којима ће се гласати за избор одборника, 

изборна комисија доноси најкасније 25. новембра 

2018. године у 24:00  

 

Члан 23. 

 Изборна комисија, у сарадњи са 

Министарством одбране и општинском управом, 

одређује на којим ће већ одређеним бирачким 

местима гласати бирачи који су на одслужењу 

војног рока, војној вежби или на школовању у 

јединицама или установама Војске Србије. 

 

V 2. Начин одређивања бирачких места 

 

 

Члан 24. 

 Бирачка места одређују се с обзиром 

на број бирача и просторну удаљеност, тако да 

гласање без тешкоћа траје од 07:00 до 20:00 часова.  

 Бирачко место одређује се за гласање 

највише 2.500, а најмање 100 бирача.  

 У изузетним случајевима, може се 

одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, 

ако би, због просторне удаљености или 

неповољног географског положаја, становницима 

тог места гласање на другом бирачком месту било 

знатно отежано.  

 Бирачко место може да обухвати део 

насељеног места, једно насељено место или више 

насељених места. 

 За свако бирачко место одређује се: 

број бирачког места, назив бирачког места, адреса 

бирачког места и подручје с којег гласају бирачи 

на том бирачком месту (улица, село, заселак, 

насеље и сл.).  

 Бирачко место не може да буде у: 

верском објекту, објекту у власништву политичке 

странке или који користи политичка странка, као и 

објекту у власништву кандидата за одборника, 

односно одборника, или члана његове породице.  

 Приликом одређивања бирачког 

места, водиће се рачуна да бирачко место буде 

приступачно особама са инвалидитетом. 

  

V 3.  Уређивање бирачких места 

 

Члан 25. 

 Општинска управа, односно дужна је 

да благовремено обезбеди да простор који је 

одређен као бирачко место буде припремљен и 

отворен за гласање. 

 Просторија за гласање мора да буде 

уређена на начин који омогућује несметано 

спровођење гласања.  

 На бирачком месту видно се истичу 

број и назив бирачког места, државна застава 

Републике Србије, збирна изборна листа и извод из 

решења о одређивању бирачких места. 

 На бирачком месту и на 50 метара од 

бирачког места забрањено је истицање симбола 

подносилаца изборних листа (политичких 

странака, коалиција политичких странака, група 

грађана) и другог изборног пропагандног 

материјала.  

  

 

VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК 

 

VI 1.  Упис у бирачки списак 

 

Члан 26. 

 Општинска управа која је надлежна 

за ажурирање дела јединственог бирачког списка 

(у даљем тексту: бирачки списак), уписује бираче 

који нису уписани у бирачки списак све до његовог 

закључења, односно 30. новембра 2018. године у 

24:00 часа.  

 Од закључења бирачког списка, 

односно од 1. децембра 2018. године, па до 12. 

децембра 2018. године у 24:00 часа, односно до 72 

часа пре дана одржавања избора, бираче који нису 

уписани у бирачки списак уписује Министарство 

државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).  

 

VI  2. Промене у бирачком списку 

 



Члан 27. 

 Решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку (решење о упису у 

бирачки списак, о брисању из бирачког списка или 

решење о измени, допуни или исправци неке 

чињенице о бирачу) доноси општинска  управа до 

закључења бирачког списка, односно до 30. 

новембра 2018. године у 24:00 часа.  

 Након закључења бирачког списка, 

односно од 1. децембра 2018. године, решења из 

става 1. овог члана доноси МДУЛС. 

 

 

VI 3.  Закључење бирачког списка 

 

Члан 28. 

 

 МДУЛС дана 30. новембра 2018. 

године решењем закључује бирачки списак и у 

решењу утврђује укупан број бирача у општини 

Лучани и на сваком бирачком месту на којем се 

спроводи гласање.  

 Укупан број бирача обухвата бираче 

уписане у бирачки списак према бирачким 

местима утврђеним решењем изборне комисије. 

 МДУЛС доставља Изборној комисији 

решење о закључењу бирачког списка у року од 24 

часа од закључења бирачког списка, а најкасније 1. 

децембра 2018. године у 24:00 часа. 

 

VI 4.  Објављивање укупног броја бирача 

 

Члан 29. 

 Пошто прими решење о закључењу 

бирачког списка, изборна комисија одмах 

објављује у „Службеном гласнику општине 

Лучани“ укупан број бирача у општини Лучани. 

 

VI 5.  Достављање извода и посебних извода из 

бирачког списка 

 

Члан 30. 

 МДУЛС припрема и оверава 

штампане изводе из бирачког списка разврстане по 

бирачким местима у општини Лучани, као и 

посебне изводе из бирачког списка за гласање 

бирача који се налазе на одслужењу војног рока, на 

војној вежби или на школовању у јединицама или 

установама Војске Србије, и доставља их изборној 

комисији најкасније 2. децембра 2018. године у 

24:00 часа. 

 

VI 6.  Достава решења о накнадним променама 

у бирачком списку 

 

Члан 31. 

 МДУЛС доставља изборној комисији 

сва решења на којима се заснивају промене у 

бирачком списку и која обавезно садрже ознаку 

бирачког места на којем бирач гласа, које је донело 

од закључења бирачког списка, тј. од 1. децембра 

2018. године до 12. децембра 2018. године у 24:00 

часa. 

 У случају да се решењем МДУЛС о 

измени података у бирачком списку мења бирачко 

место на којем бирач гласа, то решење мора да 

садржи ознаку и бирачког места са којег се бирач 

брише и ознаку бирачког места на које се бирач 

уписује. 

 

Члан 32. 

 Изборна комисија, на основу решења 

МДУЛС из члана 31. овог упутства, уноси измене 

у изводе из бирачког списка или у посебне изводе 

из бирачког списка, узимајући у обзир само она 

решења која је примила најкасније 13. децембра 

2018. године у 24:00 часа.  

 Упис промена у извод из бирачког 

списка или посебан извод из бирачког списка, 

уноси се према подацима из решења на којима се 

заснивају промене у бирачком списку, почев од 

редног броја 1. на крају извода из бирачког списка, 

на посебној страни, под називом: „накнадне 

промене”. 

 

VI  7. Утврђивање и објављивање коначног 

броја бирача 

 

Члан 33. 

 Изборна комисија, одмах након уноса 

измена из члана 32. овог упутства, утврђује и 

објављује коначан броја бирача у општини и на 

сваком бирачком месту. 

 

Члан 34. 

 Доставу обавештења бирачима у 

општини о дану и времену одржавања избора за 

одборнике, са бројем и адресом бирачког места на 

коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у 

извод из бирачког списка, вршиће општинска 

управа.  

 Достава обавештења из става 1. овог 

члана врши се најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора. 

 

VII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

БИРАЧКИМ  

ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

 

Члан 35. 



 Изборни материјал за спровођење 

избора за одборнике обезбеђује изборна комисија.  

 Општинска управа за сваки бирачки 

одбор благовремено обезбеђује:  

 1. гласачку кутију;  

 2. параван за обезбеђивање тајности 

гласања;  

 3. два спреја за обележавање прста 

бирача;  

 4. две УВ лампе;  

 5. врећу за одлагање и пренос 

изборног материјала;  

 6. прибор за писање;  

 7. прибор за печаћење гласачких 

кутија и другог изборног материјала (печат и 

печатни восак);  

 8. коверте за одлагање гласачких 

листића.  

 Општинска управа дужна је да 

благовремено обезбеди простор за безбедно 

чување изборног материјала и да се стара о томе да 

простор који је одређен као бирачко место буде 

уређен на начин који је прописан Законом о 

локалним изборима и отворен за гласање. 

 

Члан 36. 

 Изборна комисија за сваки бирачки 

одбор обезбеђује следећи изборни материјал:  

 1. збирну изборну листу;  

 2. решење о одређивању бирачког 

места (извод);  

 3. решење о образовању бирачког 

одбора у сталном саставу; 

 4. решење о именовању чланова 

бирачког одбора у проширеном саставу;  

 5. извод из бирачког списка за 

гласање на бирачком месту, односно посебан извод 

из бирачког списка за гласање бирача који се 

налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби 

или на школовању у јединицама или установама 

Војске Србије;  

 6. потребан број гласачких листића, 

који одговара броју бирача који су уписани у 

изводе из тач. 5. овог члана;  

 7. контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије;  

 8. потребан број образаца потврде о 

изборном праву за гласање ван бирачког места ; 

 9. образац записника о раду бирачког 

одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника (у даљем 

тексту: Записник о раду бирачког одбора), у шест 

примерака;  

 10. образац евиденције о присуству 

чланова и заменика чланова бирачког одбора на 

бирачком месту;  

 11. овлашћења посматрача за 

праћење рада бирачких одбора;  

 12. правила о раду бирачких одбора; 

 13. контролни формулар за логичко-

рачунско слагање резултата гласања на бирачком 

месту; 

 14. државну заставу Републике 

Србије. 

 

 

Члан 37. 

 Штампани изборни материјал 

изборна комисија преузима од изабраног 

добављача (штампарије) најкасније 12. децамбра 

2018. године. 

 Изборна комисија материјал из става 

1. овог члана, заједно с материјалом који је 

обезбедила општинска управа: гласачке кутије, 

паравани за обезбеђивање тајности гласања, 

прибор за писање, прибор за печаћење гласачких 

кутија и другог изборног материјала, спреј, УВ 

лампе и коверте за одлагање гласачких листића, 

предаје бирачком одбору најкасније 14. децембра 

2018. године у 24:00 часа.  

О обављеној примопредаји изборног 

материјала између изборне комисије и бирачких 

одбора сачињава се записник на утврђеном 

обрасцу. 

 

VIII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 

Члан 38. 

 Пошто утврди резултате гласања на 

бирачком месту, бирачки одбор без одлагања 

предаје изборној комисији у згради општине у 

Лучанима, Улица Југословенске армије 5. следећи 

изборни материјал:  

 1. први примерак Записника о раду 

бирачког одбора,  

 2. извод из бирачког списка по којем 

се гласало на бирачком месту, 

 3. посебан извод из бирачког списка, 

ако су на бирачком месту гласали и бирачи који се 

налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби 

или на школовању у јединицама или установама 

Војске Србије,  

 4. запечаћени коверат у којем је 

контролни лист за проверу исправности гласачке 

кутије,  

 5. запечаћени коверат у који су 

стављени неупотребљени гласачки листићи,  



 6. запечаћени коверат у који су 

стављени неважећи гласачки листићи,  

 7. запечаћени коверат у који су 

стављени важећи гласачки листићи,  

 8. запечаћени коверат у који су 

стављене потписане потврде о изборном праву за 

гласање ван бирачког места.  

 О примопредаји из става 1. овог 

члана саставља се записник на утврђеном обрасцу. 

 Записник о раду бирачког одбора, 

извод из бирачког списка и потврде о бирачком 

праву за гласање ван бирачког места, бирачки 

одбор пакује и предаје изборној комисији одвојено 

од осталог изборног материјала.  

  

IX СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Члан 39. 

 Број гласачких листића који се 

штампа мора да буде једнак броју бирача који су 

уписани у бирачки списак.  

 Изборна комисија решењем, које се 

објављује у „Службеном гласнику општине 

Лучани“, утврђује број гласачких листића који се 

штампа, као и број резервних гласачких листића, 

који не може да буде већи од 0,3% од укупног 

броја гласачких листића.  

 Изборна комисија прописује текст, 

облик и изглед гласачког листића. 

 

IX 1.  Употреба језика и писама 

 

Члан 40. 

 Текст гласачког листића и осталог 

изборног материјала за спровођење избора штампа 

се на српском језику, ћирилицом.  

 

  

IX 2.  Припрема за штампање гласачких 

листића 

 

Члан 41. 

 Након доношења одлуке  о тексту и 

изгледу гласачког листића, изборна комисија 

сачињава узорак гласачког листића који оверава 

председник изборне комисије својим потписом и 

печатом изборне комисије.  

 На основу овереног узорка гласачког 

листића, штампарија израђује графичке плоче.  

 Процес штампања започиње 

стављањем графичких плоча у машине за 

штампање, у присуству овлашћених представника 

изборне комисије и представника подносилаца 

изборних листа.  

 По пуштању у погон штампарских 

машина, први примерци гласачких листића се на 

лицу места уништавају све док се не одштампа 

гласачки листић који задовољава оптималне 

графичке стандарде.  

 Први одштампани гласачки листић 

који испуњава оптималне графичке стандарде, 

председник изборне комисије упоређује са 

овереним узорком гласачког листића.  

 Пошто утврди да је одштампани 

примерак гласачког листића подударан са 

овереним узорком, председник изборне комисије 

својим потписом одобрава штампање гласачких 

листића у утврђеном броју примерака.  

 Одмах по завршетку штампања, 

комисија коју чине представници изборне 

комисије, подносилаца изборних листа и 

штампарије уништава компјутерску припрему за 

израду графичких плоча и графичке плоче.  

 О уништавању компјутерске 

припреме и графичких плоча саставља се 

записник, а уништене графичке плоче се предају 

изборној комисији. 

 

IX 3.  Надзор над штампањем 

 

Члан 42. 

 Штампање гласачких листића 

надзире изборна комисија.  

 Изборна комисија је дужна да 

омогући јавност штампања гласачких листића.  

 Представници подносилаца изборних 

листа имају право да присуствују штампању, 

бројању и паковању гласачких листића и 

достављању гласачких листића изборној комисији, 

односно бирачким одборима. 

 Изборна комисија је дужна да 

благовремено обавести подносиоце изборних 

листа о томе да њихови представници имају право 

да присуствују штампању, бројању, паковању и 

достављању гласачких листића, као и о томе где се 

одвијају и кад почињу те радње. 

 

IX 4.  Гласачка кутија 

 

Члан 43. 

 За гласање на изборима за одборнике 

користи се гласачка кутија израђена према 

Упутству о облику и димензијама гласачке кутије 

(„Службени гласник РС“, број 42/00). 

 

IX 5.  Спреј за обележавање прста бирача 

 

Члан 44. 

 Обележавање прста бирача као знак 

да је бирач гласао врши се спрејом од специјалног 

нерастворљивог УВ мастила, видљивог под 

посебном светлошћу УВ лампе. 

 



 

X  СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

 

Члан 45. 

 Статистичку обраду података при 

спровођењу избора  обавља изборна комисија, на 

основу записника о раду бирачких одбора.  

 Изборна комисија одређује лице које 

ће, по завршетку гласања, присуствовати 

примопредаји изборног материјала и извршити 

логичко-рачунску контролу података у 

записницима о раду бирачких одбора, ради 

утврђивање резултата избора од стране Изборне 

комисији. 

 

XI  ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

XI 1.  Домаћи посматрачи 

 

Члан 46. 

Заинтересована регистрована 

удружења чији се циљеви остварују у области 

избора, којa желе да прате рад органа за 

спровођење избора за одборнике, подносе пријаву 

изборној комисији до 10. децембра 2018. године, 

на утврђеном обрасцу.  

 Уз пријаву, прилаже се извод из 

Регистра удружења и списак лица која се 

пријављују за посматраче рада органа за 

спровођење избора за одборника  (домаћи 

посматрачи). 

 Удружење може за посматрача да 

пријави пунолетног држављанина Републике 

Србије.  

 Удружење не може за посматрача да 

пријави кандидата за одборника или члана органа 

и тела ангажованих на спровођењу избора за 

одборнике.  

 За праћење рада изборне комисије 

удружење може да пријави највише два 

посматрача.  

 За праћење рада појединог бирачког 

одбора удружење може да пријави највише једног 

посматрача.  

 Испуњеност услова за праћење рада 

органа за спровођење избора за одборнике, 

председавајући констатује на седници изборне 

комисије, на основу достављених пријава за 

посматраче. 

 

XI 2.  Страни посматрачи 

 

Члан 47. 

 Заинтересоване међународне и 

стране организације и удружења која желе да прате 

рад органа за спровођење избора за одборнике 

подносе пријаву изборној комисији до 5. децембра 

2018. године, на утврђеном обрасцу. 

Уз пријаву се прилаже и списак лица 

која се пријављују за посматраче рада органа за 

спровођење избора за одборнике (страни 

посматрачи), као и преводилаца који ће бити у 

пратњи пријављених посматрача. 

 Пријаву и списак из става 1. овог 

члана, изборна комисија без одлагања доставља 

Министарству спољних послова (МСП), ради 

давања мишљења, а МСП је дужно да мишљење о 

пријави изборној комисији достави у року од три 

дана од дана њеног пријема. 

 У случају позитивног мишљења 

МСП, председавајући на седници изборне 

комисије констатује да је међународној или 

страној организацији, односно удружењу одобрено 

праћење рада органа за спровођење избора за 

одборнике. 

 

Члан 48. 

 Заинтересовани представници 

страних држава који желе да прате рад бирачких 

одбора, подносе пријаву изборној комисији, преко 

МСП до 5. децембра 2018. године, на утврђеном 

обрасцу. 

 Уз пријаву се прилаже и списак лица 

која се пријављују за посматраче рада бирачких 

одбора на спровођењу избора за одборнике (страни 

посматрачи), као и преводилаца који ће бити у 

пратњи пријављених посматрача. 

 МСП прослеђује пријаву и списак из 

става 1. овога члана са мишљењем изборној 

комисији у року од три дана од дана њиховог 

пријема. 

 У случају позитивног мишљења 

МСП, председавајући на седници изборне 

комисије констатује да је представницима стране 

државе одобрено праћење рада бирачких одбора на 

спровођењу избора за одборнике. 

 

 

XI  3. Овлашћење и акредитације 

 

Члан 49. 

 По констатацији о испуњености 

услова за праћење рада изборне комисије, односно 

бирачких одбора, изборна комисија подносиоцу 

пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење 

рада органа за спровођење избора за одборнике, а 

домаћим и страним посматрачима и преводиоцима 

одговарајуће акредитације у које се уписују 

неопходни подаци из списка приложеног уз 

пријаву.  



 Трошкове праћења рада органа за 

спровођење избора за одборнике сносе подносиоци 

пријаве чији посматрачи прате изборе. 

 

XI 4.  Положај посматрача 

 

Члан 50. 

 Посматрачи, као и преводиоци у 

њиховој пратњи, дужни су да акредитације носе на 

видном месту.  

 Органи за спровођење избора за 

оборнике су дужни да посматрачима и 

преводиоцима у њиховој пратњи омогуће 

несметано праћење сваке изборне радње.  

Преводилац нема право да на 

бирачком месту борави сам, без посматрача у чијој 

је пратњи. 

 Изборна комисија и бирачки одбори 

су дужни да у записницима о свом раду констатују 

присуство посматрача.  

 Посматрачи рада изборне комисије у 

седишту изборне комисије дужни су да се крећу у 

оквиру овлашћења која су добили од изборне 

комисије. 

 Посматрачи су дужни да поступају 

по правилима о одржавању реда на бирачком 

месту. 

 Бирачки одбор може да са бирачког 

места удаљи посматрача ако се посматрач не 

придржава правила о одржавању реда на бирачком 

месту, ако на бирачком месту користи мобилни 

телефон или друга средства веза и комуникација, а 

посебно ако се на било који начин меша у рад 

бирачког одбора.  

 Бирачки одбор је дужан да о 

удаљењу посматрача и разлозима за удаљење 

одмах обавести изборну комисију.  

 Изборна комисија може да 

посматрачу одузме овлашћење и акредитацију 

уколико се посматрач не понаша у оквиру својих 

овлашћења. 

 

XII  СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 51. 

 Средства за спровођење избора 

обезбеђена у буџету општине Лучани за 2018. 

годину према финансијском плану укупних 

трошкова коју је утврдила изборна комисија, могу 

да се користе за: 

 – набавку и штампање изборног 

материјала,  

 – накнаде за рад председника и 

чланова изборне комисије у сталном и 

проширеном саставу,  

 – накнаде за рад председника и 

чланова бирачких одбора у сталном и проширеном 

саставу,  

 – накнаде за рад општинске управе на 

обављању стручних и других послова у вези са 

спровођењем избора, утврђених овим упутством; 

 – накнаде за службена путовања 

председника и чланова изборне комисије и 

њихових заменика, у вези са спровођењем избора, 

у складу са важећим прописима,  

 – набавку канцеларијског и осталог 

потрошног материјала,  

 – превозничке, ПТТ, угоститељске и 

друге услуге.  

 Налогодавац за располагање 

средствима је председник општине, или лице које 

он за то овласти. 

 

Члан 52. 

Посебном одлуком о накнадама за 

спровођење избора, изборна комисија утврђује 

накнаду за рад лица која врше послове на 

спровођењу избора. 

 

XIII  ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 

 

Члан 53. 

 Обрасце за спровођење појединих 

радњи у поступку за избор одборника прописује 

Изборна комисија.  

  

 

XIV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 54. 

  Ступањем на снагу овог упутства 

престаје да важи Упутство за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Лучани, 

расписаних за 28. децембар 2014. године. 

 

Члан 55. 

 Ово упутство ступа на снагу даном 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Лучани». 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, број 06-68-

4/2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 ПРЕДСЕДНИК 

Јован Ковачевић, дипл. правник 

 

 



13. 

 

 На основу члана 15. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/20017, 34/2010 

и 54/2011), 

 Изборна комисија општине Лучани, на 

седници одржаној 02. 11.  2018. године, донела је 

 

 

П Р А В И Л А 

 

О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, 

РАСПИСАНИХ ЗА 16. ДЕЦЕМБАР 2018. 

ГОДИНЕ 

 

 

I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилима ближе се уређује рад 

бирачких одбора на спровођењу избора за 

одборнике Скупштине општине Лучани, 

расписаних за 16. децембар 2018. године („Сл. 

гласник РСˮ, број 82/18). 

  

Члан 2. 

 Бирачки одбор непосредно спроводи 

гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност 

и тајност гласања, утврђује резултате гласања на 

бирачком месту и обавља друге послове одређене 

законом и овим правилима. 

 Бирачки одбор одлучује већином гласова 

од укупног броја чланова. 

 Рад бирачког одбора је јаван. 

 Док је бирачко место отворено и док траје 

гласање, сви чланови бирачког одбора или њихови 

заменици морају да буду на бирачком месту или да 

се у томе наизменично смењују. 

 Члановима бирачког одбора који су 

одређени да рукују спрејом с невидљивим 

мастилом, а гласају на другом бирачком месту, 

омогућује се да на њиховом бирачком месту 

гласају уз решење о именовању за члана бирачког 

одбора. 

 

II – ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 3. 

 Изборна комисија општине Лучани (у 

даљем тексту: Изборна комисија) 14. децембра 

2018. године до 24.00, предаје бирачким одборима 

изборни материјал за спровођење избора.  

О примопредаји изборног материјала пре гласања 

сачињава се записник на утврђеном обрасцу. 

 Списак изборног материјала који се предаје 

сваком бирачком одбору за спровођење избора 

садржан је у Записнику о примопредаји изборног 

материјала пре гласања између Изборне комисије и 

Бирачког одбора. 

 Осим материјала из става 2. овог члана, 

бирачком одбору се приликом примопредаје 

изборног материјала пре гласања, доставља и 

контролни формулар за логичко-рачунско слагање 

резултата гласања на бирачком месту, на 

утврђеном обрасцу. 

 

III – ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА 

 

Члан 4. 

 Дана 16. децембра 2018. године бирачки 

одбор се састаје у 06.00 часова на бирачком месту, 

да би се извршиле припреме за почетак гласања. 

 Чланови бирачког одбора припремају 

почетак гласања следећим редоследом: утврђују да 

ли је материјал за гласање исправан и потпун, 

уређују бирачко место и договарају се о начину 

рада и подели задужења приликом спровођења 

гласања. 

 

III 1. Утврђивање потпуности и исправности 

изборног материјала 

 

Члан 5. 

 Примљени изборни материјал бирачки 

одбор упоређује са стањем из записника о 

примопредаји изборног материјала и тако утврђује 

да ли је примљени материјал потпун и исправан. 

 Ако нешто од изборног материјала 

недостаје, бирачки одбор то констатује у 

записнику о раду бирачког одбора и о томе одмах 

обавештава изборну комисију. 

 Ако бирачком одбору није уручен довољан 

број гласачких листића, он отвара бирачко место 

са гласачким листићима које поседује, а остатак му 

изборна комисија доставља у току гласања. 

 

III 2. Уређивање бирачког места 

 

Члан 6. 

 Бирачки одбор уређује просторију за 

гласање тако да од улаза до гласачких кутија, 

места за обављање изборних радњи буду 

постављена следећим редоследом: 

 - место на коме члан бирачког одбора 

рукује УВ лампом; 

 - место на коме се утврђује идентитет 

бирача; 

 - место на коме се налази извод из бирачког 

списка и, ако постоји, посебан извод из бирачког 

списка за гласање бирача на одслужењу војног 

рока, на војној вежби или на школовању у 

јединицама или установама Војске Србије; 

 - место на коме се уручују гласачки 

листићи; 

 - место на коме члан бирачког одбора 

рукује спрејом за обележавање прста бирача; 

 - параван за гласање, који мора бити тако 

постављен да обезбеди тајност гласања; 

 - гласачка кутија. 

  

Члан 7. 

 Бирачки одбор проверава да ли су на 

бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 

истакнути симболи подносилаца изборних листа 



(политичких странака, страначких коалиција, 

група грађана) и други изборни пропагандни 

материјал. 

 Ако је на бирачком месту и на 50 метара од 

бирачког места истакнут изборни пропагандни 

материјал, бирачки одбор га сам уклања или о 

потреби да се он уклони обавештава надлежну 

комуналну службу. 

 

III 3.  Договор о подели рада 

 

Члан 8. 

 Чланови бирачког одбора договарају се о 

подели рада, при чему је најважније да се утврди 

који ће чланови, односно заменици чланова, бити 

задужени за спровођење следећих радњи: 

 - руковање УВ лампом; 

 - утврђивање идентитета бирача; 

 - руковање изводом из бирачког списка и, 

ако постоји, посебним изводом из бирачког списка 

за гласање бирача на одслужењу војног рока, на 

војној вежби или на школовању у јединицама или 

установама Војске Србије; 

 - чување и уручивање гласачких листића; 

 - руковање спрејом за обележавање прста 

бирача; 

 - поучавање бирача о томе како се гласа; 

 - старање о томе да бирач убацује гласачке 

листиће у одговарајуће гласачке кутије. 

 

  

IV – ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

Члан 9. 

 Пошто обави припреме за спровођење 

гласања, бирачки одбор утврђује да гласање може 

да почне, и то констатује у записнику о раду 

бирачког одбора. 

 Бирачко место се отвара 16. децембра 2018. 

године у 07:00 часова. 

 

IV 1. Провера исправности гласачке кутије 

 

Члан 10. 

 Провера исправности гласачке кутије врши 

се у присуству првог бирача који дође на бирачко 

место, а резултат провере уписује се у контролни 

лист за проверу исправности гласачке кутије. 

 Провера исправности гласачке кутије не 

може се вршити у присуству бирача за кога је, 

након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на 

другом бирачком месту, који нема важећу јавну 

исправу за утврђивање идентитета, или који није 

уписан у извод из бирачког списка. 

 Поступак провере се обавља следећим 

редоследом: 

 - када на бирачко место приступи први 

бирач који није члан бирачког одбора (ни у 

сталном нити у проширеном саставу), бирачки 

одбор ће извршити проверу УВ лампом, утврдиће 

његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у 

извод из бирачког списка; 

 - у присуству тог бирача бирачки одбор 

проверава да ли је гласачка кутија исправна и 

празна; 

 - попуњава се контролни лист у који се 

уписује под којим редним бројем је бирач уписан у 

изводу из бирачког списка, који потписују сви 

чланови бирачког одбора и бирач који је први 

дошао на бирачко место; 

 - у присуству првог бирача, контролни лист 

се убацује у гласачку кутију, која се након тога 

затвара и печати јемствеником и печатним воском; 

 - све извршене радње констатују се у 

записнику о раду бирачког одбора. 

 

V – ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

Члан 11. 

 Када бирач дође на бирачко место, бирачки 

одбор је дужан да предузме следеће радње, редом: 

провери да ли је бирач гласао на другом бирачком 

месту, утврди идентитет бирача, провери да ли је 

бирач уписан у извод из бирачког списка, уручи 

гласачки листић, обележи бирача спрејом и поучи 

бирача о начину гласања. 

 

V 1. Провера да ли је бирач гласао на другом 

бирачком месту 

 

Члан 12. 

 Када уђе на бирачко место, бирач прилази 

члану бирачког одбора са УВ лампом, који 

проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ 

обележен невидљивим мастилом. 

 У случају да бирач нема кажипрст десне 

руке, проверава се да ли су невидљивим мастилом 

обележени остали прсти десне руке, а ако бирач 

нема десну руку, проверава се да ли су 

невидљивим мастилом обележени прсти леве руке. 

 Ако се након провере УВ лампом утврди да 

је бирач гласао на другом бирачком месту, он не 

може да гласа и дужан је да без одлагања напусти 

бирачко место. 

 

V 2. Утврђивање идентитета бирача 

 

Члан 13. 

 Пошто се утврди да бирач није гласао, он 

прилази следећем члану бирачког одбора, 

саопштава му своје име и презиме, предаје му 

обавештење о гласању, ако исто има, и доказује 

свој идентитет.  

 Бирач не може да гласа ако не поднесе 

доказ о свом идентитету. 

 Бирач може да приступи гласању и без 

обавештења о дану и времену одржавања избора и 

бирачки одбор не може да бирача услови 

показивањем тог обавештења, већ мора да 

приступи проналажењу бирача у изводима из 

бирачког списка према доступним подацима о 

бирачу из његовог документа којим доказује 

идентитет. 



 Свој идентитет бирач доказује: важећом 

личном картом или важећом путном исправом 

(пасошем). 

     Бирачки одбор треба да омогући гласање 

бирачу који свој идентитет доказује личном картом 

са истеклим роком важења, под условом да 

приложи потврду Министарства унутрашњих 

послова о поднетом захтеву за издавање нове 

личне карте.  

 У случају да на бирачко место дође бирач 

који поседује важећи документ из става 4. овог 

члана у којем је наведено друго презиме у односу 

на презиме наведено у изводу из бирачког списка, 

бирачки одбор треба том бирачу да омогући да 

гласа, без обзира на ту околност, под условом да на 

основу слике бирача и јединственог матичног 

броја грађана у документу којим доказује свој 

идентитет може да утврди да је у питању лице које 

је уписано у извод из бирачког списка. 

 Бирач који је уписан у посебан извод из 

бирачког списка за гласање бирача на одслужењу 

војног рока, војној вежби или на школовању у 

јединицама или установама Војске Србије, свој 

идентитет може да докаже и војном књижицом 

која садржи слику бирача и његов јединствени 

матични број грађана. 

   

V 3.  Утврђивање да ли је бирач уписан у извод 

из бирачког списка и уручивање гласачког 

листића 

 

Члан 14. 

 Када се утврди његов идентитет, бирач 

прилази члану бирачког одбора који је задужен за 

руковање изводом из бирачког списка који 

проналази бирача и заокружује редни број испред 

имена бирача, а након тога се бирач потписује на 

одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.  

Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му 

предаје гласачки листић. 

  

Члан 15. 

 Бирачки одбор не сме вршити никаква 

дописивања или друге промене у изводу из 

бирачког списка. 

 Бирачки одбор неће дозволити да гласа 

лице које није уписано у извод из бирачког списка.  

  

Члан 16. 

 На изборима, бирач може да гласа само 

једанпут. 

 Ниједно лице не може добити више од 

једног гласачког листића нити је допуштено да 

једно лице гласа уместо другог лица. 

 Гласање уз помоћ помагача из члана 20. 

ових правила не сматра се гласањем уместо другог 

лица. 

 

V 4.  Употреба спреја 

 

Члан 17. 

 Тек када му се уручи гласачки листић, 

бирач прилази члану бирачког одбора који му 

специјалним спрејом обележава кажипрст десне 

руке испод корена нокта као знак да је гласао. 

 Бирачу који нема кажипрст десне руке биће 

обележен следећи доступан прст удесно и коначно 

палац те руке, испод корена нокта. 

 Бирачу који нема десну шаку, биће 

обележен кажипрст леве руке, односно следећи 

доступан прст улево и коначно палац те руке, 

испод корена нокта. 

 Ако није могуће да се тако обележе прсти 

бирача, обележавање се не обавља. 

 

V 5.  Попуњавање гласачког листића 

 

Члан 18. 

 Бирач попуњава гласачки листић иза 

паравана за гласање пошто га члан бирачког 

одбора поучи о начину гласања, ако бирач то 

захтева. 

 Члан бирачког одбора ће посебно 

упозорити бирача: 

 - да може да гласа само за једну изборну 

листу, заокруживањем редног броја испред назива 

изборне листе; 

 - да је гласање тајно и да се обавља иза 

паравана за гласање; 

 - да је гласање слободно и да нико нема 

право да 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 је и за кога је гласао. 

 Пошто попуни гласачки листић, бирач 

пресавија гласачки листић тако да се не види како 

је гласао и ставља гласачки листић у гласачку 

кутију, а затим напушта бирачко место. 

 Бирачки одбор ће задужити члана или 

заменика члана да се стара о томе да бирач убацује 

гласачки листић у гласачку кутију. 

 

Члан 19. 

 Бирачки одбор је дужан да се стара о 

обезбеђивању тајности гласања. 

 Бирачки одбор је дужан да организује 

гласање тако да нико не може видети како бирач 

попуњава гласачки листић. 

 У просторији у којој се гласа може бити 

присутно само онолико бирача колико има места 

на којима је обезбеђена тајност гласања. 

 

VI – ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА 

ЛИЦА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ 

ЛИЦА 

 

VI 1.  Лице које није у стању да попуни 

гласачки листић 

 

Члан 20. 

 Бирач који не може сам да попуни гласачки 

листић (слепо, инвалидно или неписмено лице) 

има право да на бирачко место поведе помагача 

који ће уместо њега попунити гласачки листић 

онако како му бирач одреди. 



 Бирач који услед телесне или сензорне 

онеспособљености (бирач са инвалидитетом) није 

у стању да својеручно напише своје име и презиме 

у изводу из бирачког списка, потписује се тако што 

ће на одговарајуће место у изводу из бирачког 

списка отиснути печат који садржи податке о 

његовом личном идентитету, односно печат са 

угравираним потписом. 

 Бирач који није писмен, односно бирач са 

инвалидитетом који не поседује печат који садржи 

податке о његовом личном идентитету, односно 

печат са угравираним потписом, не потписује се у 

изводу из бирачког списка, већ то уместо њега 

чини његов помагач којег доводи са собом на 

бирачко место ради попуњавања гласачког 

листића. 

 Одредбе  ст. 2 и 3. овог члана сходно се 

примењују и у случају гласања бирача ван 

бирачког места. 

 У записнику о раду бирачког одбора се 

констатује колико је бирача гласало уз помоћ 

помагача и под којим редним бројевима су ти 

бирачи уписани у извод из бирачког списка. 

 

VI 2  Лице које није у стању да дође на бирачко 

место 

 

Члан 21. 

 Бирач који није у стању да гласа на 

бирачком месту обавештава бирачки одбор 

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 бирачког 

одбора задужује три члана бирачког одбора у 

проширеном саставу, који су представници 

подносилаца три различите изборне листе 

(повереници бирачког одбора) да спроведу гласање 

ван бирачког места. 

 Пре одласка код бирача, бирачки одбор 

мора да обезбеди да се бирачу понесе потврда о 

изборном праву за гласање ван бирачког места. 

 Повереници бирачког одбора одлазе код 

бирача, утврђују његов идентитет и врше проверу 

УВ лампом. 

 Потом повереници бирачког одбора 

предају службени коверат у којем се налазе: 

гласачки листић, збирна изборна лист, потврда о 

изборном праву за гласање ван бирачког места и 

посебан коверат у који ће бити стављен попуњен 

гласачки листић. 

 Након тога, повереници бирачког одбора 

специјалним спрејом обележавају прст бирача, на 

начин утврђен чланом 17. ових правила. 

 

Члан 22. 

 Пошто упознају бирача са начином 

гласања, повереници бирачког одбора напуштају 

просторију у којој бирач гласа. 

 Пошто гласа, бирач потписује потврду о 

свом изборном праву. 

 Потом ставља попуњен и пресавијен 

гласачки листић у посебан коверат који 

повереници бирачког одбора пред њим печате 

жигом на печатном воску. 

 Тако запечаћени посебан коверат бирач 

ставља заједно с потписаном потврдом о свом 

изборном праву у службени коверат који после 

тога повереници бирачког одбора пред њим печате 

жигом на печатном воску. 

 Пре печаћења службене коверте са 

потврдом о изборном праву и ковертом са 

гласачким листићем, повереници бирачког одбора 

обавезно морају да провере да ли је бирач 

потписао потврду о изборном праву. 

 

Члан 23. 

 Одмах по повратку на бирачко место, 

повереници бирачког одбора предају службени 

коверат председнику бирачког одбора, који отвара 

службени коверат у којем се налази потврда о 

изборном праву и, уколико је потврда потписана, 

заокружује редни број под којим је бирач уписан у 

извод из бирачког списка. 

 Затим председник бирачког одбора отвара 

запечаћени коверат и из њега вади пресавијени 

гласачки листић и убацује га у гласачку кутију. 

 Ако недостаје потписана потврда о 

изборном праву, сматра се да бирач није гласао, 

што се уноси у записник о раду бирачког одбора. 

 У случају из става 3. овог члана, 

запечаћени коверат са гласачким листићем се не 

отвара, већ се тако запечаћен после гласања 

предаје Изборној комисији у коверти са 

неупотребљеним гласачким листићима. 

 Бирачки одбор уноси у записник о раду 

бирачког одбора 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. 

 Гласање бирача ван бирачког места може 

се обавити само на подручју општине Лучани. 

 

VII – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ 

МЕСТУ 

 

Члан 24. 

 Забрањено је задржавање на бирачком 

месту свих лица која немају права и дужности у 

вези са спровођењем избора. 

 На бирачком месту забрањено је 

коришћење мобилних телефона и других средстава 

веза и комуникација, као и фото-апарата и камера. 

 На бирачком месту је забрањено да се, ван 

службене евиденције у изводима из бирачког 

списка, праве спискови бирача који су изашли на 

гласање (уписивањем имена или редног броја из 



извода из бирачког списка бирача који су изашли, 

или нису изашли на гласање). 

 Изузетно, дозвољено је да чланови 

бирачког одбора који су задужени да рукују 

изводима из бирачког списка, уписивањем цртица 

на посебном листу хартије, воде евиденцију о 

излазности бирача и да податке о излазности 

саопштавају свим члановима бирачког одбора. 

 Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана 

сматра се нарушавањем реда на бирачком месту. 

 

Члан 25. 

 Представници средстава јавног 

информисања могу да буду присутни на бирачком 

месту само ради припреме извештаја о току 

гласања на бирачком месту. 

 Све време од отварања до затварања 

бирачког места, бирачки одбор обавештава 

изборну комисију о току гласања на начин који ће 

бити утврђен посебном одлуком изборне комисије.  

 

Члан 26. 

 Бирачки одбор је дужан да одржава ред на 

бирачком месту. 

 Ако се на бирачком месту наруши ред, 

бирачки одбор може да прекине гласање док се ред 

не успостави, а разлози за прекид гласања и 

трајање прекида гласања уносе се у записник о 

раду бирачког одбора. 

 Ако је прекид гласања трајао дуже од 

једног часа, гласање се продужава за онолико 

времена колико је прекид трајао. 

 

Члан 27. 

 Бирачки одбор је дужан да посматрачима 

којима је изборна комисија одобрила праћење 

избора и издала акредитације, омогући несметано 

праћење сваке изборне радње и да у записницима о 

свом раду констатује њихово присуство. 

 Бирачки одбор може да удаљи посматрача 

са бирачког места ако нарушава ред на бирачком 

месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на 

било који начин покуша да учествује у раду 

бирачког одбора, што констатује у свом записнику 

о раду бирачког одбора, уз навођење разлога за 

удаљавање.  

 

 

VIII – ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

Члан 28. 

 Бирачко место се затвара у 20.00 часова. 

 Бирачима који су се затекли на бирачком 

месту приликом затварања бирачког места, 

омогућава се да гласају. 

 Као бирач који се затекао на бирачком 

месту сматра се бирач који се у 20,00 часова 

налази на бирачком месту или непосредно испред 

(испред врата просторије у којој се гласа). 

 Бираче који се затекну на бирачком месту 

бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 

 Председник бирачког одбора дужан је да 

одреди члана или заменика члана бирачког одбора 

који ће да утврди број бирача који су се затекли на 

бирачком месту, утврди редослед по коме они 

гласају, стане иза последњег затеченог бирача како 

би означио крај реда и сачека да гласају сви бирачи 

који су се затекли на бирачком месту. 

 

IX – УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

 

IX 1. Редослед утврђивања резултата избора 

 

Члан 29. 

 После затварања бирачког места бирачки 

одбор утврђује резултате гласања на бирачком 

месту. 

 Утврђивању резултата гласања морају да 

присуствују сви чланови бирачког одбора или 

њихови заменици. 

  

IX 2. Поступак утврђивања резултата гласања 

 

Члан 30. 

 Поступак утврђивања резултата гласања 

спроводи се на следећи начин: 

 1. пребројавају се неупотребљени гласачки 

листићи и стављају се у посебан коверат који се 

печати (рубрика 12.2. Записника о раду бирачког 

одбора); 

 2. утврђује се укупан број уписаних бирача 

на бирачком месту на основу броја бирача 

уписаних у извод из бирачког списка, списак 

накнадних промена у бирачком списку, ако је 

достављен уз извод из бирачког списка, и у 

посебан извод из бирачког списка за гласање 

бирача који се налазе на одслужењу војног рока, на 

војној вежби или на школовању у јединицама или 

установама Војске Србије, ако гласају на том 

бирачком месту (рубрика 12.3);  

 3. пребројавају се бирачи који су 

заокружени у изводу из бирачког списка и 

посебном изводу из бирачког списка и тако се 

утврђује број бирача који су гласали (рубрика 12.4. 

Записника о раду бирачког одбора). Бирачки одбор 

мора да преброји и бираче заокружене у списку 

накнадних промена у бирачком списку, јер је он 

саставни део извода из бирачког списка; 

 4. отвара се гласачка кутија и проверава се 

да ли се у њој налази контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије и резултат провере се 

уписује у Записник о раду бирачког одбора 

(рубрика 10.3. Записника о раду бирачког одбора). 

Контролни лист се ставља у посебан коверат који 

се печати; 

 5. пребројавају се сви гласачки листићи 

који су се налазили у гласачкој кутији и тај број се 

уписује у рубрику 12.5. Записника о раду бирачког 

одбора; 

 6. гласачки листићи се разврставају на 

важеће и неважеће; 

 7. пребројавају се неважећи гласачки 

листићи, стављају се у посебан коверат који се 

печати, а број неважећи гласачких листића се 

уписује у рубрику 12.6. Записника о раду бирачког 

одбора; 



 8. пребројавају се важећи гласачки 

листићи, а тај број се уписује у рубрику 12.7. 

Записника о раду бирачког одбора; 

 9. важећи гласачки листићи разврставају се 

по изборним листама, утврђује се број гласова који 

је дат свакој изборној листи, који се уписује у 

одговарајуће поље табеле у оквиру рубрике 12.8. 

Записника о раду бирачког одбора; 

 10. сви важећи гласачки листићи стављају 

се у посебан коверат који се печати. 

 

IX 3.  Разликовање важећег и неважећег 

гласачког листића 

 

Члан 31. 

 Неважећи гласачки листић је: непопуњени 

гласачки листић, као и гласачки листић који је 

попуњен тако да се не може утврдити за коју је 

изборну листу бирач гласао, на пример: 

 - листић на коме је бирач заокружио или 

подвукао више од једног редног броја испред 

назива изборних листа;  

 - листић на коме је бирач заокружио или 

подвукао више од једне изборне листе; 

 - листић на коме је бирач заокружио или 

подвукао више од једног носиоца изборне листе. 

 Важећи гласачки листић јесте онај на коме 

је заокружен један редни број испред назива 

изборне листе, као и гласачки листић који је 

попуњен на начин из којег се са сигурношћу може 

закључити за кога је бирач гласао, на пример: 

 - ако је на гласачком листићу бирач 

заокружио или подвукао назив или део назива 

једне изборне листе; 

 - ако је на гласачком листићу бирач 

заокружио или подвукао име једног носиоца 

изборне листе;  

 - ако је на гласачком листићу бирач 

истовремено заокружио или подвукао назив 

изборне листе и име првог кандидата на тој 

изборној листи.  

 Ако је листић попуњен на начин из кога се 

може поздано утврдити за коју изборну листу је 

бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе: 

 - што су на листићу исписани или нацртани 

коментари, пароле и друге поруке; 

 - што су друге изборне листе прецртане. 

 

IX 4.  Попуњавање записника о раду бирачког 

одбора (записник) 

 

Члан 32. 

Пошто попуни контролни формулар и утврди 

резултате гласања на бирачком месту на начин из 

члана 30. ових правила, бирачки одбор је дужан да 

изврши логичко-рачунску контролу утврђених 

резултата које је уписао у контролни формулар. 

 Пошто констатује да су након извршене 

логичко-рачунске контроле у складу са одредбама 

чл. 35. до 37. ових правила, резултати гласања 

логичко-рачунски исправни, бирачки одбор 

приступа попуњавању Записника о раду бирачког 

одбора. 

 Бирачки одбор читко попуњава записник у 

који, поред осталог, уписује: датум и место 

гласања; број и назив бирачког места; имена и 

презимена чланова бирачког одбора; број 

примљених гласачких листића; број 

неупотребљених гласачких листића; укупан број 

уписаних бирача (у који за улазе и бирачи који су 

уписани у посебан извод из бирачког списка за 

гласање бирача на одслужењу војног рока, на 

војној вежби или на школовању у јединицама или 

установама Војске Србије, ако га има и ако је 

одређено да гласају на том бирачком месту); број 

бирача који су гласали; број бирача који су гласали 

ван бирачког места; број бирача који су гласали уз 

помоћ другог лица; број неважећих гласачких 

листића; број важећих гласачких листића; број 

гласова датих за сваку изборну листу. 

 У записник се уносе и примедбе и 

мишљења чланова и заменика чланова бирачког 

одбора у сталном и проширеном саставу. 

 Ако записник не потпишу сви чланови 

бирачког одбора, то се констатује у записнику о 

раду бирачког одбора и уз то се евентуално наводе 

и разлози због којих записник није потписан. 

 

Члан 33. 

 Записник о раду бирачког одбора се 

израђује на прописаном обрасцу који се штампа у 

шест примерака. 

 Први примерак записника доставља се 

изборној комисији. 

 Други примерак записника истиче се на 

бирачком месту на јавни увид. 

 Преостала четири примерка записника се 

уручују представницима подносилаца изборних 

листа који су освојили највећи број гласова на 

бирачком месту, водећи при том рачуна који 

подносиоци изборних листа су освојили највећи 

број гласова. 

  

X – ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА 

ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

Члан 34. 

 Логичко-рачунска контрола Записника о 

раду бирачког одбора обухвата: рачунско слагање 

података о бирачима, рачунско слагање података о 

бирачима и гласачким листићима и рачунско 

слагање података о гласачким листићима и 

гласовима. 

 

X 1. Рачунско слагање података о бирачима 

 

Члан 35. 

 Укупан број бирача који су гласали 

(рубрика 12.4. записника) једнак је броју бирача 

који су заокружени у изводу из бирачког списка и 

посебном изводу из бирачког списка. 

 Укупан број бирача који су гласали 

(рубрика 12.4. записника) може бити једнак или 

мањи од броја бирача уписаних у изводу из 

бирачког списка и у посебном изводу из бирачког 

списка (рубрика 12.3. записника). 



 

X 2.  Рачунско слагање података о бирачима и 

гласачким листићима 

 

Члан 36. 

 Укупан број гласачких листића који се 

налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5. записника) 

једнак је или мањи од броја бирача који су гласали 

(рубрика 12.4. записника). 

 Број примљених гласачких листића 

(рубрика 12.1. записника) једнак је збиру: броја 

неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.2. 

записника) и броја бирача који су гласали (рубрика 

12.4. записника). 

 

X 3.  Рачунско слагање података о гласачким 

листићима и гласовима 

 

Члан 37. 

     Број гласачких листића који се налазе у 

гласачкој кутији (рубрика 12.5. записника) једнак 

је збиру: броја неважећих гласачких листића 

(рубрика 12.6. записника) и броја важећих 

гласачких листића (рубрика 12.7. записника). 

 Број важећих гласачких листића (рубрика 

12.7. записника) једнак је збиру броја гласова које 

су добиле све изборне листе (табела у рубрици 

12.8. записника). 

 

 

XI – ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 

Члан 38. 

 Пошто утврди резултате гласања на 

бирачком месту, бирачки одбор одређује лица која 

ће бити одговорна за предају изборног материјала 

изборној комисији. 

 Ако се чланови бирачког одбора не 

договоре другачије, председник бирачког одбора и 

његов заменик одговорни су за предају изборног 

материјала изборној комисији. 

  

Члан 39.. 

 Задужени чланови бирачког одбора без 

одлагања, предају у згради општине Лучани у 

Лучанима Изборној комисији следећи изборни 

материјал: 

 - први примерак Записника о раду бирачког 

одбора; 

 - извод из бирачког списка и посебан извод 

из бирачког списка, ако су на бирачком месту 

гласали и бирачи који се налазе на одслужењу 

војног рока, на војној вежби или на школовању у 

јединицама или установама Војске Србије; 

 -запечаћени коверат у којем је контролни 

лист за проверу исправности гласачке кутије; 

 -запечаћени коверат у који су стављени 

неупотребљени гласачки листићи; 

 - запечаћени коверат у који су стављени 

неважећи гласачки листићи; 

 - запечаћени коверат у који су стављени 

важећи гласачки листићи; 

 -запечаћени коверат у који су стављене 

потписане потврде о изборном праву за гласање 

ван бирачког места. 

 

Члан 40. 

 Бирачки одбор изборној комисији предаје 

одвојено од осталог изборног материјала: извод из 

бирачког списка, посебан извод из бирачког 

списка, ако су на бирачком месту гласали и бирачи 

који се налазе на одслужењу војног рока, на војној 

вежби или на школовању у јединицама или 

установама Војске Србије, први примерак 

Записника о раду бирачког одбора и запечаћени 

коверат са потписаним потврдама о изборном 

праву за гласање ван бирачког места,  

                 Остали изборни материјал из члана 39. 

ових правила , бирачки одбор пакује у врећу за 

одлагање изборног материјала и тако предаје 

изборној комисији. 

 Преостали материјал коришћен за гласање 

(гласачку кутију, параване за гласање, УВ лампе, 

прибор за писање и др) бирачки одбор предаје 

општинској управи. 

 

Члан 41. 

 О примопредаји изборног материјала из чл. 

39. и 40. ових правила сачињавају се записници на 

прописаним обрасцима. 

 

Члан 42. 

 Приликом предаје изборног материјала, 

председник бирачког одбора или лица одређена за 

предају, дужни су да општинској управи доставе и 

евиденције о присутности на бирачком месту 

чланова и заменика чланова бирачког одбора у 

сталном и проширеном саставу. 

  

XII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 43. 

 Ступањем на снагу ових правила престају 

да важе Правила о раду бирачких одбора за 

спровођење избора за одборнике Скупштине 

општине Лучани, расписаних за 28. децембар 2014. 

године. 

 

Члан 44. 

 Ова правила ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, 02. 11. 2018. године, број 06-68-6 

/2018-I 
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