GODINA XLX

BROJ 6

^A^AK 7. mart
2016. godине

112.
На основу члана 15. став 1. тачка 1.) и
4.) и члана 58. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'' бр.
129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка, на
седници одржаној дана 7. марта 2016.
године, донела је

Упутство
за спровођење избора за
одборнике Скупштине града
Чачка, расписаних за 24. април
2016. године

I

УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим упутством ближе се уређује
поступак спровођења избора за одборнике
Скупштине града Чачка, расписаних за 24.
април 2016. године.
II ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.
Органи за спровођење избора су
Изборна комисија града Чачка (у даљем

Cena ovog broja je 600 dinara
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara

тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори
(члан 11. став 1. Закона о локалним
изборима).
Органи за спровођење избора раде у
сталном и проширеном саставу члан 13. став
1. и члан 16. став 1. Закона о локалним
изборима).
За члана органа за спровођење избора
може бити изабрано лице које има бирачко
право, пребивалиште на подручју града
Чачка, а није кандидат за одборника,
заступник подносиоца изборне листе или
овлашћено лице за подношење изборне листе.
Члановима органа за спровођење
избора и њиховим заменицима престаје
функција у овим органима кад прихвате
кандидатуру за одборника (члан 12. став 2.
Закона о локалним изборима). Члановима
органа у проширеном саставу престаје
функција
по
усвајању
извештаја
о
спроведеним изборима.
Изборна комисија
Члан 3.
Изборна комисија обавља послове који
су одређени Законом о локалним изборима и
овим упутством.
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Изборна комисија може да из свог
састава формира радне групе које ће у име
Изборне комисије обављати поједине
припремне радње у вези организације избора,
пријем материјала или представљање
комисије пред медијима, органима и
организацијама, али не и вршење изборних
радњи за које је надлежна Изборна комисија.

Састав и рад Изборне комисије
Члан 4.
Приликом спровођења избора за
одборнике Скупштине града Чачка Изборна
комисија ради у сталном и проширеном
саставу утврђеном Законом о локалним
изборима и овим упутством.
а) Стални састав
Члан 5.
Стални састав Изборне комисије
утврђује одлuком Скупштина града у складу
са Законом о локалним изборима.
б) Проширени састав
Члан 6.
Право да предложи члана и заменика
члана Изборне комисије у проширеном
саставу има подносилац изборне листе који је
предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира.
Изборна комисија даном проглашења
изборне
листе
истовремено
решењем
утврђује да ли подносилац изборне листе
испуњава или не испуњава услове за
одређивање
својих
представника
у
проширени састав Изборне комисије и
решење доставља подносиоцу изборне листе
у року од 24 часа од доношења.
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Подносилац изборне листе предлаже
члана и заменика члана Изборне комисије и о
томе обавештава Изборну комисију до 18.
априла 2016. године до 24,00 часа, тј.
најкасније 5 дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
Изборна комисија утврђује проширени
састав у року од 24 часа од часа пријема
обавештења о лицима која улазе у проширени
састав.
Изборна комисија ради у проширеном
саставу од дана утврђивања тог састава до
завршетка избора (утврђивања резултата
избора) – члан 13. став 2. Закона о локалним
изборима.
Бирачки одбори
Члан 7.
Бирачки одбори обављају послове који
су одређени Законом о избору народних
посланика, Законом о локалним изборима,
овим упутством и Правилима о раду
бирачких одбора.
Бирачке одборе у сталном и
проширеном саставу именује Изборна
комисија, а кад се истовремено спроводе и
избори за народне посланике Народне
скупштине,
бирачке
одборе
именује
Републичка изборна комисија.
III ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ
СПИСАК
Упис у бирачки списак

Члан 8.
Наредног дана од дана расписивања
избора надлежна Градска управа за
ажурирање дела Јединственог бирачког
списка за град Чачак (у даљем тексту:
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бирачки списак) упућује јавни позив
бирачима за увид у бирачки списак и проверу
својих података уписаних у бирачки списак.
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Право подносиоца изборне листе на
увид и подношење захтева за промену у
бирачком списку

Члан 9.

Члан 11.

Од расписивања избора бирачи могу
свакодневно до закључења бирачког списка
да изврше увид и проверу да ли су уписани у
бирачки списак, као и да на 5 дана пре
закључења бирачког списка, тј. до 2. априла
2016. године поднесу захтев да се у бирачки
списак упише податак да ће бирач на
изборима гласати према месту боравишtа у
земљи.
Градска управа надлежна за ажурирање дела Јединственог бирачког списка за
град Чачак, уписује бираче који нису уписани
у бирачки списак све до његовог закључења
8. априла 2016. године у 24 часа.
Од закључења бирачког списка 8.
априла 2016. године до 20. априла 2016.
године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана
одржавања избора, бираче који нису уписани
у бирачки списак уписује Министарство
државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења изборне листе, право
на увид и на подношење захтева за промену у
бирачком списку има и подносилац изборне
листе, односно предлагач кандидата или лице
које он овласти, по истом поступку по коме
то право имају и грађани, у складу са
Упутством за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку ("Службени
гласник РС", број 15/12).

Промене у бирачком списку
Члан 10.
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
надлежна градска управа до закључења
бирачког списка, односно до 8. априла 2016.
године у 24 часа.
Након закључења бирачког списка 8.
априла 2016. године, решења из става 1. овог
члана доноси Mинистарство државне управе
и локалне самоуправе.

Закључење бирачког списка
Члан 12.
Министарство државне управе и
локалне самоуправе решењем закључује
бирачки списак и у решењу утврђује укупан
број бирача у граду Чачку и на сваком
бирачком месту 8. априла 2016. године.
Министарство државне управе и
локалне самоуправе доставља Изборној
комисији решење о закључењу бирачког
списка у року од 24 часа од закључења
бирачког списка (9. априла 2016. године).
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Објављивање укупног броја бирача
Члан 13.
Пошто прими решење о закључењу
бирачког списка, Изборна комисија одмах
објављује у "Службеном листу града Чачка"
укупан број бирача у граду Чачку.
Достављање извода и посебних извода из
бирачког списка
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узимајући у обзир само она решења која je
примила најкасније 21. априла 2016. године у
24 часа (члан 20. став 2. Закона о
јединственом бирачком списку).
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".

Члан 14.
Министарство државне управе и
локалне самоуправе припрема и оверава
штампане изводе из бирачког списка
разврстане по бирачким местима у граду
Чачку, и доставља их Изборној комисији
најкасније 10. априла 2016. године (члан 19.
став 1. Закона о јединственом бирачком
списку).
Достава решења о накнадним променама у
бирачком списку

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача

Члан 17.
Изборна комисија, одмах након уноса
измена из члана 16. овог упутства, утврђује и
објављује у "Службеном листу града Чачка"
коначан број бирача у граду Чачку.
IV ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И
ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 15.
Члан 18.
Министарство државне управе и
локалне самоуправе 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 8. априла 2016. године до 20.
априла 2016. године у 24 часa (члан 20. став
1. Закона о јединственом бирачком списку).
Члан 16.
Изборна комисија, на основу решења
Министарствa државне управе и локалне
самоуправе из члана 15. овог упутства, уноси
измене у изводе из бирачког списка или у
посебне изводе из бирачког списка,

Доставу обавештења бирачима у граду
Чачку 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
надлежна Градска управа.
Достава обавештења из става 1. овог
члана врши се најкасније пет дана пре дана
одржавања избора (члан 58. Закона о
локалним изборима и члан 54. став 2. Закона
о избору народних посланика).
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V ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Ко може да поднесе изборну листу
Члан 19.
Изборну
листу
кандидата
за
одборнике (у даљем тексту: изборна листа)
могу да поднесу регистроване политичке
странке, коалиције политичких странака и
групе грађана (члан 18. став 1. Закона о
локалним изборима).
Својство политичке странке утврђује
се увидом Изборне комисије у регистар
политичких странака који води Министарство државне управе и локалне
самоуправе.
Коалицију
политичких
странака
образују најмање две регистроване политичке
странке писменим споразумом, овереним у
складу са законом којим се уређује оверавање
потписа.
Групу грађана образује најмање десет
бирача са пребивалиштем на подручју града
Чачка који се удружују ради заједничког
учешћа на изборима. Писмени споразум,
односно уговор о образовању (оснивању)
групе грађана, на коме су потписи оверени у
складу са законом којим се уређује оверавање
потписа (код јавног бележника, у суду или
код општинске/градске управе) садржи:
1) циљ ради којег је основана група
грађана (да се оснива ради учешћа на
одређеним локалним изборима);
2) податке о лицима који образују групу
грађана (име, презиме, ЈМБГ и адреса
пребивалишта);
3) назив групе грађана;
4) назив изборне листе коју подноси
група грађана;
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5) податке о лицу које је овлашћено да у
име групе грађана поднесе изборну листу и
предузима изборне радње.
Изборну листу у име политичке
странке
подноси
законски
заступник
политичке странке уписан у Регистар
политичких странака, или лице које он
овласти (на обрасцу овлашћења 9-ли/16-Ча).
У овлашћењу се могу ближе одредити
овлашћења за предузимање и других радњи
овлашћеног лица у изборном поступку или
преношење овлашћења трећем лицу. Ако у
овлашћењу нема посебних ограничења за
предузимање других изборних радњи, осим
предаје изборне листе, сматраће се да је
овлашћено лице овлашћено за предузимање
свих изборних радњи у име подносиоца
изборне листе.

Изборну листу у име коалиције
политичких странака подносе заједно
законски заступници политичких странака
које су образовале коалицију, уписани у
Регистар политичких странака или лице које
они
заједно
овласте
коалиционим
споразумом. Изборну листу у име коалиције
странака могу поднети највише два
овлашћена лица. У споразуму, односно
уговору о образовању коалиције странака
навoди се да ли овлашћена лица изборне
радње предузимају заједно или посебно и да
ли то овлашћење могу пренети трећем лицу.
Ако у споразуму о образовању коалиције
странака није наведено да ли овлашћена лица
могу предузимати изборне радње заједно или
посебно, сматраће се да овлашћена лица могу
у име коалиције странака предузимати
изборне радње заједно.
Изборну листу у име групе грађана
подноси лице одређено споразумом о
оснивању групе грађана.
Лице које је овлашћено да поднесе
изборну листу, овлашћено је и да у име
подносиоца изборне листе врши и све друге
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изборне радње, осим ако подносилац изборне
листе друкчије не одреди.
Кандидате за одборнике на истој
изборној листи не могу предлагати коалиција
једне или више политичких странака и једне
или више група грађана, нити коалиција две
или више група грађана, већ само коалиција
две или више регистрованих политичких
странака (члан 18. став 1. Закона о локалним
изборима).
Подносилац изборне листе који
намерава да стекне положај политичке
странке националне мањине, односно
коалиције политичких странака националних
мањина дужан је да приликом подношења
изборне листе Изборној комисији приложи,
уз осталу документацију:
1) писани предлог да му се при
проглашењу изборне листе утврди положај
политичке странке националне мањине,
односно коалиције политичких странака
националних мањина;
2) оверен програм и статут политичке
странке, односно коалиције политичких
странака националне мањине. Подносилац
изборне листе приликом подношења изборне
листе може доставити и друге доказе о
политичком деловању на представљању,
заступању интереса, заштити и побољшању
права припадника националних мањина.
О томе да ли подносилац изборне
листе има положај политичке странке
националне
мањине
или
коалиције
политичких странака националних мањина,
одлуку доноси Изборна комисија при
проглашењу изборне листе, на основу увида у
програм и статут политичке странке, односно
политичких странака националних мањина
који чине коалицију, као и увида у друге
доказе о политичком деловању ако су
достављени.
Члан 20.
Изборна комисија, као саставни део
овог упутства, прописује облик и садржај
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обрасца за потпис бирача који подржавају
изборну листу (образац 7-ли/16-Ча) и ставља
га на располагање учесницима у изборима у
року од три дана од дана расписивања избора
(члан 23. став 1. Закона о локалним
изборима).
Бирач
може
својим
потписом
подржати изборну листу само једног
предлагача (члан 23. став 2. Закона о
локалним изборима).
Потпис којим бирач подржава изборну
листу оверава се у складу са законом којим се
уређује овера потписа (члан 23. став 3. Закона
о локалним изборима). Важећа је овера
потписа извршена након доношења одлуке о
расписивању избора, на обрасцу из става 1.
овог члана. Нису валидни потписи бирача
који подржавају изборну листу политичке
странке, дати појединачно свакој политичкој
странци
пре
закључења
коалиционог
споразума.
Остале обрасце за спровођење избора,
утврђене овим упутством, Изборна комисија
ставља на располагање учесницима у
изборима у року од 5 дана од дана
расписивања избора (члан 58. Закона о
локалним изборима и члан 34.став 3. Закона о
избору народних посланика).

Рок за подношење изборне листе
Члан 21.
Изборне листе подносе се Изборној
комисији у згради Скупштине града Чачка у
Чачку, Улица Жупана Страцимира број 2,
најкасније 15 дана пре дана одржавања
избора (члан 19. став 1. Закона о локалним
изборима), тј. до 8. априла 2016. године у 24
часа, на прописаном обрасцу 1-ли/16-Ча у
писаној и електронској форми (CD или DVD).
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Садржина изборне листе у писаној
форми и изборне листе у електронској форми
мора бити истоветна.

Садржина изборне листе
Члан 22.
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, годину рођења, занимање,
место пребивалишта и адресу стана
кандидата наведени према подацима из
уверења о пребивалишту);
5. име и презиме и потпис лица које
подноси изборну листу;
6. број, датум и место сачињавања
изборне листе и број телефона и адресу
електронске поште (e-mail) подносиоца
изборне листе или овлашћеног лица
подносиоца изборне листе.
Ако изборну листу подноси коалиција
странака у изборној листи се за сваког
кандидата наводи пун или скраћен назив
политичке странке која га је предложила.
Предлагач мора на изборној листи
имати најмање 25 кандидата, тј. најмање
једну трећину кандидата од укупно 75
одборника који се бира у Скупштину града
Чачка (члан 18. став 1. Закона о локалним
изборима) и који број кандидата може
највише бити предложен на изборној листи.
Подносилац изборне листе одређује
редослед кандидата на листи. Међу свака три
кандидата по редоследу на изборној листи
(прва три места, друга три места и тако до
краја листе) мора бити најмање по један
кандидат – припадник оног пола који је мање
заступљен (члан 20. став 1. и 2. Закона о
локалним изборима).
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Лице одређено као носилац изборне
листе може бити кандидат за одборника.
Сагласност носиоца изборне листе се даје у
писменој форми. Потпис на изјави којом се
даје сагласност не мора да буде оверен.
Ако изборна листа не испуњава услове
из овог члана, сматраће се да садржи
недостатке за проглашење.
Назив подносиоца изборне листе
Члан 23.
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 коалиција
странака, дужна је да у изборној листи као
назив подносиоца наведе назив коалиције из
споразума о образовању коалиције странака,
при чему назив подносиоца мора на почетку
назива да има ознаку „Коалиција“.
Ако изборну листу подноси група
грађана, назив подносиоца мора да на
почетку назива садржи ознаку "Група
грађана". Уз назив изборне листе групе
грађана подносилац одређује ближу ознаку те
листе из споразума о образовању групе
грађана, а у назив се може укључити име и
презиме лица које група грађана одреди као
носиоца изборне листе. Назив групе грађана
не може да садржи реч "странка" ни у једном
падежу, назив регистроване политичке
странке нити пун или скраћени назив
регистроване политичке странке, ни реч
''коалиција''.

Назив изборне листе
(Члан 22. Закона о локалним изборима)
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Члан 24.

Члан 25.

Ако изборну листу подноси политичка
странка, назив изборне листе мора да садржи
назив политичке странке из акта о
регистрацији. У назив изборне листе, на крају
назива може се укључити и име и презиме
лица које политичка странка одреди као
носиоца изборне листе.

Уз изборну листу прилаже се следећа
документација (члан 18. став 1., 3. и 4. и члан
19. став 2. Закона о локалним изборима):
1.
овлашћење
лица
које
је
регистрована политичка странка, коалиција
странака или група грађана овластила да
поднесе изборну листу (на обрасцу 2-ли/16Ча). Овлашћење се не прилаже ако изборну
листу у име политичке странке подноси лице
које у Регистру политичких странака уписано
као њен заступник, у случају када изборну
листу у име коалиције подноси лице које је
коалиционим споразумом овлашћено да
поднесе изборну листу, односно када у име
групе грађана изборну листу подноси лице
које је споразумом о оснивању групе грађана
овлашћено да поднесе изборну листу;
2. потврда о изборном праву, не
старија од шест месеци, за сваког кандидата
за одборника, у којој је назначено име и
презиме, датум рођења, занимање и лични
број кандидата (на обрасцу 3-ли/16-Ча) или
обрасцу градске управе;
3. писмена изјава кандидата за
одборника да прихвата кандидатуру за
одборника (на обрасцу 4-ли/16-Ча) – није
обавезна овера потписа;
4. писмена сагласност носиоца
листе, ако је одређен, да буде носилац
изборне листе (на обрасцу 5-ли/16-Ча) – није
обавезна овера потписа;
5. потврда о пребивалишту за сваког
кандидата за одборника, не старија од шест
месеци (на обрасцу 6-ли/16-Ча или обрасцу
надлежног органа);
6. уверење о држављанству за сваког
кандидата за одборника, не старије од шест
месеци (на обрасцу надлежног органа);
7. најмање 30 оверених потписа
бирача са пребивалиштем у граду Чачку,
по предлогу за сваког кандидата за
одборника, на изјави да подржавају

Ако изборну листу подноси страначка
коалиција, назив изборне листе садржи назив
утврђен споразумом о образовању страначке
коалиције, који не мора да има било какву
сличност са називом чланица страначке
коалиције, али на почетку назива изборне
листе мора да има ознаку: ''Коалиција''.У
назив коалиционе изборне листе, на почетку
и/или на крају назива, могу се укључити
имена највише два носиоца изборне листе.
Ако изборну листу подноси група
грађана, назив изборне листе садржи назив
утврђен споразумом о оснивању 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,
назив регистроване политичке странке у
пуном или скраћеном називу, ни реч
''коалиција''.
Носилац
изборне
листе
који
истовремено није кандидат за одборника не
мора имати пребивалиште на подручју града
Чачка.

Документација која се доставља уз
изборну листу
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одређену изборну листу, сложених по
азбучном реду презимена бирача (на обрасцу
7-ли/16-Ча);
8. списак бирача који подржавају
одређену изборну листу, сређен по азбучном
реду презимена бирача, израђен у писаном и
електронском облику (CD), тако да списак у
оба облика буде истоветан, а који потписује
лице које подноси изборну листу (на обрасцу
8-ли/16-Ча);
9. оверен коалициони споразум о
оснивању групе грађана, ако је подносилац
изборне листе коалиција политичких странака, односно 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;
11) оверен програм и статут политичке
странке, ако изборну листу подноси политичка
странка националне мањине, односно свих
странака ако изборну листу подноси коалиција
странака националних мањина.

Документа из става 1. тачка 2., 5., 6. и
10. овог члана достављају се у оригиналу или
као оверена фотокопија. Овера докумената,
односно потписа бирача на изјави којом дају
подршку одређеној изборној листи врши се у
складу са прописима о оверавању потписа,
рукописа и преписа.
Ако је кандидат за одборника мењао
презиме непосредно пред кандидатуру, па се
разликују презимена у различитим документима (на пример, у потврди о
пребивалишту стоји презиме бирача после
закључења брака, а у потврди о бирачком
праву презиме пре закључења брака),
подносилац изборне листе је дужан да
Изборној комисији достави исправу којом
доказује промену презимена (на пример,
извод из матичне књиге венчаних и сл.).
На документацију из става 1. тачка 2.,
5. и 6. овог члана не плаћа се такса (члан 19.
став 3. Закона о локалним изборима).
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Члан 26.
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 Градској
управи за финансије града Чачка.

Пријем изборне листе
Члан 27.
Пријем изборне листе врши Изборна
комисија или дежурни - један или више
чланова Изборне комисије, уз помоћ
представника стручне службе Градске
управе.
Подносиоцу изборне листе истовремено
се издаје оверена потврда о пријему изборне
листе и пратеће документације (на обрасцу 9 ли/16-Ча), односно потврда о пријему исправке
недостатака у изборној листи (на обрасцу 10 ли/16-Ча) у којој се ближе констатује која су
акта предата, односно преузета, без упуштања у
њихову исправност.
Приликом пријема изборне листе,
дежурни члан-ови Изборне комисије ће
утврдити:
- идентитет лица које подноси изборну
листу. Идентитет тог лица врши се увидом у
службени документ с фотографијом (лична
карта, пасош, возачка дозвола);
- овлашћење за подношење изборне
листе (ако је дато посебно овлашћење);
- број и назив докумената који се
предају уз изборну листу, као и број
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кандидата за одборнике из изборне листе и
укупан број бирача који потписом дају
подршку изборној листи из списка бирача у
писаном облику;
- начин обезбеђења преузете изборне
листе и пратеће документације до предаје
Изборној комисији.

Члан 28.
Након пријема потврде о пријему
изборне листе и пратеће документације,
Изборна комисија прегледа сву приложену
документацију и утврђује да ли изборна листа
испуњава услове за проглашење. Изборној
комисији у утврђивању чињеничног стања
помоћ пружају представници стручне службе
Градске управе у складу са овим упутством,
а посебно у погледу провере да ли кандидати
на изборној листи и бирачи који су дали
подршку изборној листи имају изборно
право.

Члан 29.
Приликом
провере
исправности
изборне листе Изборна комисија утврђује
нарочито:
- да ли су испуњени услови који се тичу
подносиоца изборне листе;
- да ли је изборна листа прописно
састављена;
- да ли је уз изборну листу приложена
уредна и потпуна прописана документација;
- да ли постоји довољан број оверених
потписа бирача на изјави којом подржавају
изборну листу.
Испуњеност услова за проглашење
изборне листе цени се према чињеницама
које су постојале у моменту доношења
одлуке на седници Изборне комисије.
Одлучивање о изборној листи
Члан 30.
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Изборна комисија у року од 24 часа од
пријема изборне листе донеси одлуку о
изборној листи (члан 24. и 25. Закона о
локалним изборима).
У зависности од исправности изборне
листе и приложене документације Изборна
комисија ће одлучити:
1. да прогласи изборну листу ако
испуњава све прописане услове и решење о
томе без одлагања достави подносиоцу
изборне листе (и у случају отклањања
недостатака по закључку Изборне комисије);
2. да одбаци изборну листу ако је
неблаговремена; или
3. да наложи подносиоцу изборне листе
да исправи недостатке најкасније у року од
48 часова од часа достављања закључка којим
му се на недостатке указује и њихово
отклањање налаже.
Изборна комисија у наредном року од
24 часа доноси решење којим одбија
проглашење изборне листе ако утврди да
недостаци изборне комисије нису отклоњени
по закључку изборне комисије.
Повлачење изборне листе
Члан 31.
Подносилац изборне листе може
повући листу најкасније до дана утврђивања
збирне изборне листе (члан 21. став 1. Закона
о локалним иозборима).
Повлачењем изборне листе подносилац листе губи сва права која му у том
својству припадају, а његовим представницима у свим органима за спровођење
избора престаје функција (члан 21. став 2.
Закона о локалним изборима).
Ради повлачења изборне листе
подносилац мора да упути изборној комисији
писмени предлог (захтев) за повлачење
изборне листе. Предлог потписује лице које
је подносилац овластио да поднесе изборну
листu и предузима друге изборне радње.
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Изборна комисија уз решење о
повлачењу изборне листе, истовремено
донoси и решење којим утврђује да су
представницима
подносиоца
повучене
изборне листе престале функције у свим
органима за спровођење избора.
Промена изборне листе
Члан 32.
Након проглашења изборне листе,
подносилац нема право да у њој било шта
мења.
Изузетно, након проглашења изборне
листе кандидату са те листе може престати
својство кандидата за одборника (члан 20.
став 6. Закона о локалним изборима) у
случају:
- наступања смрти;
- ако правноснажном судском одлуком
буде потпуно лишен пословне способности;
- ако изгуби држављанство Републике
Србије;
- ако одустане од кандидатуре.
У случајевима из претходног става
Изборна комисија доноси решење којим
утврђује да је одређеном лицу престало
својство кандидата за одборника. У том
случају подносилац изборне листе нема право
да предложи новог кандидата за одборника,
изборна листа ће садржати мањи број
одборника, а место на изборној листи које је
заузимало лице коме је престало својство
кандидата остаје упражњено.
VI
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по редоследу проглашења и лична имена свих
кандидата са подацима о години рођења,
занимању и пребивалишту, по редоследу на
изборној листи (члан 26. став 1. и 3. Закона о
локалним изборима).
Под пребивалиштем се сматра место
наведено у потврди о пребивалишту
кандидата за одборника.
Редни број изборне листе на збирној
изборној листи јесте број под којим ће
изборна листа бити наведена на гласачком
листићу.
Члан 34.
Изборна комисија објављује збирну
изборну листу у ''Службеном листу града
Чачка'', најкасније 10 дана пре дана
одржавања избора (члан 26. став 3. Закона о
локалним изборима), тј. до 13. априла 2016.
године.
Члан 35.
Сваки предлагач кандидата има право
да у року од 48 часова од дана објављивања
збирне изборне листе изврши, преко лица
које овласти, увид у све поднете изборне
листе и документацију поднету уз њих (члан
26. став 4. Закона о локалним изборима).

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
VII

БИРАЧКА МЕСТА

Члан 33.
Надлежност за одређивање бирачких места
Изборна комисија најкасније пет дана
по истеку рока за подношење изборних листа,
тј. до 13. априла 2016. године у 24,00 часа
саставља збирну изборну листу (образац 14ли/16-Ча), на коју увршћује све изборне листе

Члан 36.
Изборна комисија решењем одређује
бирачка места на којима ће се гласати за

Strana broj 1188— Broj 6

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

избор одборника најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора (члан 58. Закона о
локалним изборима и члан 34. став 1. тачка 7.
Закона о избору народних посланика), тј. до
3. априла 2016. године у 24 часа и решење
објављује у ''Службеном листу града Чачка''.
Бирачка места евидентирају се у
посебној евиденцији бирачких места која се
води уз део Јединственог бирачког списка за
град Чачак. Податке о броју, називу, адреси,
опису и седишту бирачких места ажурира
овлашћено лице градске управе за ажурирање
бирачког списка, на основу акта Изборне
комисије (члан 8. Закона о јединственом
бирачком списку и тачка 12. Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком
списку).
Начин одређивања бирачких места
Члан 37.
Бирачка места одређују се с обзиром
на број бирача и просторну удаљеност, тако
да гласање без тешкоћа траје од 7 до 20
часова.
Бирачко место одређује се за гласање
највише 2.500, а најмање 100 бирача (члан 58.
Закона о локалним изборима и члан 52.
Закона о избору народних посланика).
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.).

7. mart 2016. godine

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 или
члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места,
Изборна комисија ће према могућностима
водити рачуна да бирачко место буде
приступачно особама са инвалидитетом.
Уређивање бирачких места
Члан 38.
Надлежна градска управа дужна је да
благовремено обезбеди да простор који је
одређен као бирачко место буде припремљен
и отворен за гласање, као и потребан број
гласачких кутија са прибором за њихово
печаћење и прибором за писање (члан 58.
Закона о локалним изборима и члан 62. став
3. Закона о избору народних посланика) и да
о потреби
уређења бирачког места
благовремено обавести корисника простора
ради омогућавања приступа ради уређивања
бирачког места.
На дан избора, пре почетка гласања,
бирачки одбор утврђује да ли је
припремљени изборни материјал за то
бирачко место потпун и исправан, да ли је
бирачко место уређено на начин којим се
обезбеђује тајност гласања и да ли гласање
може почети, што уноси у записник о свом
раду (члан 58. Закона о локалним изборима и
члан 62. став 4. Закона о избору народних
посланика).
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, изборне листе
кандидата за избор одборника, извод из
решења о одређивању бирачких места за то
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бирачко место и решење о одређивању
бирачког одбора у сталном и проширеном
саставу на том бирачком месту.
На бирачком месту и на 50 метара од
бирачког места забрањено је истицање
симбола подносилаца изборних листа и
предлога кандидата (политичких странака,
коалиција политичких странака, група
грађана) и другог пропагандног материјала
(члан 58. Закона о локалним изборима и члан
55. став 4. Закона о избору народних
посланика).
Бирачки одбор обезбедиће лицима
која
прате
рад
бирачког
одбора
(посматрачима) одговарајуће место са кога
могу да прате ток гласања и утврђивање
резултата гласања.
VIII СТАНДАРДИ
МАТЕРИЈАЛ

ЗА

ИЗБОРНИ
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гласачких листића (члан 28. став 4. и 8.
Закона о локалним изборима).
Представници подносилаца изборних
листа могу одредити лице које има право да
присуствује штампању, бројању, паковању и
достављању гласачких листића бирачким
одборима (члан 28. став 6. Закона о локалним
изборима).
Употреба језика и писма
Члан 40.
Текст гласачког листића и осталог
изборног материјала за спровођење избора
штампа се на српском језику, ћирилицом.
Припрема за штампање гласачких
листића
Члан 41.

Гласачки листићи
Члан 39.
Изборна комисија утврђује садржину,
облик и изглед гласачких листића, одређује
једног штампара, начин и контролу њиховог
штампања и достављање и руковање
гласачким листићима (члан 28. став 5. и 8.
Закона о локалним изборима).
Гласачки листићи и контролни лист
штампаће се на хартији заштићеној воденим
жигом боје коју одреди Изборна комисија.
Укупан број гласачких листића једнак
је броју бирача који су уписани у бирачки
списак у граду (члан 28. став 3. Закона о
локалним изборима).
Изборна
комисија
контролише
припрему и оверу гласачких листића (пријем,
складиштење и обезбеђење материјала за
израду гласачких листића), утврђује број
гласачких листића који се штампа, и одређује
број резервних гласачких листића, који не
може да буде већи од 0.3% од укупног броја

Након доношења одлуке о тексту и
изгледу гласачких 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.
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Пошто утврди да је одштампани
примерак гласачког листића подударан са
овереним узорком, председник Изборне
комисије 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.
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кутије ("Службени
42/2000).

гласник

РС",

број

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.
IX ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
ПРЕ ГЛАСАЊА

Надзор над штампањем
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 42.
Члан 45.
Штампање гласачких листића надзире
Изборна комисија.
Представници подносилаца изборних
листа имају право да присуствују штампању,
бројању и паковању гласачких листића и
достављању гласачких листића Изборној
комисији и бирачким одборима.
Изборна комисија је дужна да
благовремено обавести подносиоце изборних
листа, односно предлагаче кандидата,
непосредно или преко представника у
Изборној комисији, о месту и времену
припреме,
штампања,
паковања
и
преузимања гласачких листића, као и о томе
да њихови представници имају право да
присуствују тим радњама.
Гласачка кутија
Члан 43.
За гласање на изборима за одборнике
користи се гласачка кутија израђена према
Упутству о облику и димензијама гласачке

Изборна комисија за сваки бирачки
одбор обезбеђује изборни материјал:
1. Збирну изборну листу кандидата;
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;
6. Потребан број гласачких листића за
избор одборника (образац 16-ли/16-Ча), који
одговара броју бирача који су уписани у
извод из бирачког списка за то бирачко
место;
7. Контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије за изборе за
одборнике (образац 15-ли/16-Ча);
8. Образац потврде о изборном праву
за гласање ван бирачког места (образац
пбп/16-Ча);
9. Образац записника о раду бирачког
одбора на спровођењу гласања и утврђивању
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резултата гласања за избор одборника, у шест
копирних примерака (образац 17-ли/16-Ча);
10. Образац евиденције о присуству
чланова и заменика чланова бирачког одбора
на бирачком месту (образац пбо/16-Ча);
11. Овлашћења посматрача за праћење
рада бирачких одбора (ако су акредитовани);
12. Правила о раду бирачких одбора;
13. Народну заставу Републике
Србије.
Члан 46.
Надлежна Градска управа за сваки
бирачки одбор благовремено обезбеђује:
1. гласачку кутију;
2. два сета паравана за обезбеђивање
тајности гласања;
3. два спреја за обележавање прста
бирача;
4. две УВ лампе и резервне батерије;
5. врећу за одлагање изборног
материјала;
6. прибор за писање и уређење
бирачког места (папир, оловке, селотејп
траку, плакат назива бирачког места, свећу);
7. прибор за печаћење гласачких
кутија и другог изборног материјала (печат,
јемственик и печатни восак);
8. коверте за одлагање гласачких
листића, потврда о бирачком праву и гласање
бирача ван бирачког места.
9. контакт телефоне Изборне комисије
и дежурне комуналне инспекције.
Надлежна Градска 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 избору народних посланика и
отворен за гласање.
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Штампани изборни материјал Изборна
комисија преузима од изабраног даваоца
услуга штампања изборног материјала
најкасније 20. априла 2016. године.
Изборна комисија прeузети материјал
пакује и заједно с материјалом који је
обезбедила надлежна Градска управа (прибор
за писање, прибор за печаћење гласачких
кутија, натпис назива бирачког места, спреј,
УВ лампе и коверте за одлагање гласачких
листића), предаје бирачким одборима, у
згради Скупштине града, у Чачку, ул. Жупана
Страцимира бр. 2, најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора, тј. до 22. априла 2016.
године у 24 часа.
Гласачку
кутију,
параване
за
обезбеђивање тајности гласања, и други
материјал за уређење бирачког места
надлежна градска управа доставља бирачком
одбору на бирачком месту.
О месту и времену примопредаје изборног
материјала сачињава се записник на
прописаном обрасцу (пмзи/16-Ча).
X

СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА
Члан 48.

Гласање на бирачком месту спроводи
се на начин утврђен чланом 33. и 34. Закона о
локалним изборима, члановима 53.-58. (осим
члана 56. став 3.) и члановима 67.-72а. Закона
о избору народних посланика, а у вези члана
58. Закона о локалним изборима.
XI ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 49.

Предаја изборног материјала
Члан 47.

Пошто утврди резултате гласања на
бирачком месту, бирачки одбор без одлагања
предаје Изборној комисији у згради
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Скупштине града Чачка, следећи изборни
материјал:
1. први примерак Записника о раду
бирачког одбора за изборе за одборнике,
2. извод из бирачког списка по којем
се гласало на бирачком месту,
3. запечаћени коверат у којем је
контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије,
4. запечаћени коверат у који су
стављени неупотребљени гласачки листићи,
5. запечаћени коверат у који су
стављени неважећи гласачки листићи,
6. запечаћени коверат у који су
стављени важећи гласачки листићи,
7. посебан запечаћени омот у коме су
стављене запечаћене коверте са важећим
гласачким листићима,
8. запечаћени коверат у који су
стављене потписане потврде о изборном
праву за гласање ван бирачког места.
О примопредаји изборног материјала
из става 1. овог члана саставља се записник
на прописаном обрасцу пмпи/16-Ча.
Изборна комисија записник о раду
бирачког одбора, извод из бирачког списка и
потврде о бирачком праву за гласање ван
бирачког места пакује одвојено од осталог
изборног материјала.

XII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА И ДОДЕЛА МАНДАТА
Члан 50.
Утврђивање резултата гласања бирача,
додела мандата, објављивање резултата
избора и додела уверења о избору за
одборника врши се на начин утврђен
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члановима 35. – 45. Закона о локалним
изборима.
Резултати гласања бирача на изборима
на сваком бирачком месту утврђују се у
записнику о раду бирачког одбора на обрасцу
17-ли/16-Ча, прописаном овим упутством.
Изборна комисија у року од 24 часа од
затварања бирачких места на обрасцу
записника 18-ли/16-Ча утврђује укупне
резултате избора, извештај о о резултатима
избора објављује (образац 18а-ли/16-Ча) и
врши расподелу одборничких мандата које је
освојила свака изборна листа, на начин
утврђен чланом 40. и 41. Закона о локалним
изборима.
Члан 51.
Изборна комисија у року од 10 дана од
дана објављивања укупних резултата избора
све добијене мандате са изборне листе
додељује на записник (образац 19-ли/16-Ча)
кандидатима по редоследу на изборној листи,
почев од првог кандидата са листе (члан 43.
Закона о локалним изборима) и о томе доноси
решење.
XIII

ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА
Члан 52.

Поновни избори спроводе се ако
Изборна комисија или Управни суд пониште
изборе због неправилности у спровођењу
избора, у случајевима утврђениm законом.
Ако се избори пониште на поједином
бирачком месту, гласање се понавља само на
том бирачком месту.
Одлука о понављању гласања
Члан 53.
Поновне изборе расписује Изборна
комисија.
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На бирачким местима на којима
изборни поступак није спроведен у складу са
законом, избори се понављају у року од седам
дана од утврђивања неправилности у
изборном поступку, на начин и у поступку
утврђеним за спровођење избора.
Дан понoвљеног гласања утврђује
Изборна комисија одлуком која се објављује
у ''Службеном листу града Чачка''.
Органи за понављање гласања
Члан 54.
Органи који спроводе поновљено
гласање су:
1. Изборна комисија у сталном и
проширеном саставу;
2. Бирачки одбор у сталном и
проширеном саставу на бирачком месту на
коме се понавља гласање.
Примопредаја изборног материјала
Члан 55.
Примопредаја изборног материјала за
поновљено гласање обавља се на местима и
на начин који је био одређен за примопредају
изборног материјала за прво гласање.

XIV

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 56.

Сваки бирач, кандидат за одборника и
предлагач кандидата има право на заштиту
изборног права, по поступку утврђеном
законом (чланови 51. – 55. Закона о локалним
изборима).
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По усменој или писаној примедби
учесника у изборном поступку о уоченој
неправилности поступа надлежни iзборни
орган коме је примедба упућена (Изборна
комисија или бирачки одбор).
Писани приговор упућен Изборној
комисији, због уочене неправилности у
поступку
кандидовања,
спровођења,
утврђивања и објављивања резултата избора,
подноси се у року од 24 часа од дана када је
донета одлука, односно извршена радња или
учињен пропуст (члан 52. став 2. Закона о
локалним изборима). Приговор треба да
садржи
чињенице
које
указују
на
неправилност и име и адресу подносиоца
приговора.
Жалба против решења Изборне
комисије изјављује се непосредно Управном
суду, у року од 24 часа од достављања
решења (члан 54. став 1. Закона о локалним
изборима). Изборна комисија, на захтев
Управног суда, у обавези је да одмах, а
најкасније у року од 12 часова суду достави
све потребне податке и списе за одлучивање
(члан 54. став 2. Закона о локалним
изборима).
Изборна комисија у свим случајевима
неправилности у изборном поступку поступа
по поднетом приговору учесника у изборном
поступку из става 1. овог члана, а Управни
суд по поднетој жалби учесника којој је
претходио приговор Изборној комисији.

XV ИНФОРМАТИЧКА И СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 57.
Служба за информатику и аналитику
Градске управе за опште и заједничке
послове града Чачка, за потребе Изборне
комисије, врши:
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- израду софтвера за унос података у
електронском облику у прописане обрасце
изборне листе (образац 1-ли/16-Ча) и списка
бирача који потписом на писаној изјави дају
подршку одређеној изборној листи (образац
8-ли/16-Ча);
- електронску проверу постојања
потребног броја валидних оверених потписа
бирача из списка бирача који дају подршку
одређеној изборној листи кандидата за
одборнике,
- израду софтвера за припрему и
израду решења о одређивању бирачких места
и извода из решења за свако бирачко место
(уколико овај софтвер не ради Републичка
изборна комисија);
- израду софтвера за предлагање
сталног састава бирачких одбора, проверу
изборног права предложених кандидата и
припрему у електронском облику решења за
именовање чланова бирачких одбора у
сталном саставу (уколико део активности не
врши Републичка изборна комисија);
- израду софтвера за предлагање
проширеног састава бирачких одбора,
проверу изборног права предложених
кандидата и припрему у електронском облику
решења за именовање чланова проширеног
састава бирачких одбора (уколико део
активности не врши Републичка изборна
комисија);
- израду софтвера за проверу рачунске
исправности података које је утврдио
бирачки одбор на бирачком месту (према
правилима о раду бирачког одбора);
- израду софтвера за унос у
електронском облику података из записника
о раду бирачких одбора и достављање тих
података Изборној комисији ради утврђивања
резултата избора за одборнике (број
добијених гласова и освојених мандата за
сваку изборну листу из збирне изборне
листе);
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- објављивање на званичном интернет
порталу града www.cacak.org.rs података о
изборним радњама, роковима и донетим
актима, ради обавештавања јавности и
учесника у изборном поступку, на захтев
председника
или
секретара
Изборне
комисије.
Члан 58.
Статистичку обраду података на
изборима за одборнике врши Републички
завод за статистику, на основу записника о
раду бирачких одбора, које му доставља
Изборна комисија.
Представник Републичког завода за
статистику, по завршетку гласања, присуствује примопредаји изборног материјала
између бирачких одбора и Изборне комисије
и врши логичко-рачунску контролу података
у записницима о раду бирачких одбора, као и
припрему података о привременим резултатима избора.
XVI ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Домаћи посматрачи
Члан 59.
Заинтересована удружења и организације чији се циљеви остварују у области
избора, којa желе да прате рад органа за
спровођење избора за одборнике подносе
пријаву Изборној комисији, а Републичкој
изборној комисији кад се истовремено
спроводе и избори за народне посланике,
најкасније до 18. априла 2016. године (пет
дана пре дана избора).
Уз пријаву се прилаже извод из
Регистра удружења, односно организације и
списак лица која се пријављују за посматраче
рада органа и тела на спровођењу избора за
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одборнике
(домаћи
прописаном обрасцу.

посматрачи),

на

За посматрача може да се пријави
пунолетни држављанин Републике Србије.
За посматрача не може да се пријави
кандидат за одборника или члана органа
ангажованих на спровођењу избора за
одборнике.
За праћење рада Изборне комисије
удружење, односно организација може да
пријави највише два посматрача.
Испуњеност услова за праћење рада
органа на спровођењу избора за одборнике
констатује Изборна комисија.
Страни посматрачи
Члан 60.
Заинтересоване међународне и стране
организације и удружења или државе која
желе да прате рад органа за спровођење
избора за одборнике, подносе пријаву
Изборној комисији, а Републичкој изборној
комисији кад се истовремено спроводе
избори за народне посланике, најкасније до
13. априла 2016. године (десет дана пре дана
избора), са подацима сходном применом
члана 68. овог упутства. Пре одлучивања о
пријави страног посматрача надлежни орган
за спровођење избора прибавља мишљење
Министарства спољних послова.

Овлашћење и акредитације
Члан 61.
Орган који одобрава праћење избора
за одборнике издаје подносиоцу пријаве
овлашћење, а посматрачима акредитације у
које се уписују неопходни подаци из списка
приложеног уз пријаву.
Трошкове праћења рада органа и тела
за спровођење избора за одборнике сносе
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подносиоци пријаве чији посматрачи прате
изборе.
Положај посматрача
Члан 62.
Посматрачи су дужни да акредитације
носе на видном месту.
Органи на спровођењу избора за
одборнике су дужни да посматрачима
омогуће несметано праћење сваке изборне
радње.
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.
Посматрачи су дужни да поступају по
правилима о одржавању реда на бирачком
месту.
У исто време на истом бирачком месту
може да буде само један домаћи посматрач
истог удружења.
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 која је издала
овлашћење и акредитацију може да их
посматрачу одузме уколико се посматрач не
понаша у оквиру својих овлашћења.
XVII ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ
ИЗБОРИМА
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Члан 63.
Непосредно по завршетку избора
(коначном утврђивању резултата гласања)
Изборна комисија усваја и доставља извештај
о спроведеним изборима за одборнике
Скупштини града, министарству надлежном
за
послове
локалне
самоуправе
и
републичком органу за послове статистике.
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финансирању
политичких
активности
(''Службени гласник Републике Србије'', број
43/11 и 123/14), на основу пријаве
подносилаца изборних листа за одборнике да
ће та средства користити и остварених
резултата избора.
XIX ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 65.

XVIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 64.
Средства за спровођење избора,
обезбеђена у буџету града Чачка за 2016.
годину, према спецификацији коју одлуком
утврди Изборна комисија, могу да се користе
за:
- набавку и штампање изборног
материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне
комисије у сталном и проширеном саставу,
- накнаде за рад чланова бирачких
одбора у сталном и проширеном саставу,
- накнаде за рад начелника Градске
управе, запослених у службама Градске
управе и других лица за рад на припреми
бирачких места и помоћи у раду Изборне
комисије и бирачких одбора пре и за време
гласања,
- трошкове доставе обавештења за
гласање, ПТТ услуге, трошкове платног
промета и слично,
- набавку канцеларијског материјала,
горива и осталог потрошног материјала.
Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне
комисије.
Средства у буџету града Чачка за
финансирање кампање учесника у изборном
поступку расподељује Градска управа за
финансије града Чачка у складу са Законом о

Поједине радње за спровођење избора
за одборнике вршиће се према обрасцима
прописани овим упутством и које користи
надлежни орган, и то:
1) образац изборне листе кандидата за
одборнике (образац 1-ли/16-Ча);
2) образац овлашћења за лица која
подносе изборну листу кандидата за
одборнике (образац 2-ли/16-Ча);
3) образац потврде о изборном праву
кандидата за одборника (образац 3-ли/16-Ча)
или на обрасцу надлежног органа;
4) образац писмене изјаве кандидата за
одборника да прихвата кандидатуру (образац
4-ли/16-Ча);
5) образац писмене сагласности
носиоца листе за избор одборника (образац 5ли/16-Ча);
6) образац потврде о пребивалишту
кандидата за одборника (образац 6-ли/16-Ча)
или на обрасцу надлежног органа;
7) образац уверења о држављанству
кандидата за одборника (на обрасцу
надлежног органа);
8) образац изјаве бирача на којој
потписом подржава одређену изборну листу
(образац 7-ли/16-Ча);
9) образац списка бирача који су
подржали одређену изборну листу кандидата
за одборнике (образац 8-ли/16-Ча);
10) образац потврде о пријему изборне
листе кандидата за одборнике (образац 9-
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ли/16-Ча), односно о пријему исправке
недостатака у изборној листи (образац 10ли/16-Ча);

22) образац потврде о бирачком праву
за гласање бирача ван бирачког места
(образац пбп/16-Ча),

11) образац решења Изборне комисије
о проглашењу изборне листе (образац 11ли/16-Ча);

23) записник о примопредаји изборног
материјала бирачком одбору за спровођење
избора за одборнике (образац пмзи/16-Ча);

12) образац решења о испуњавању
услова
за
одређивање
представника
подносиоца изборне листе у проширени
састав Изборне комисије (образац 12-ли/16Ча) и образац решења о утврђивању
проширеног састава Изборне комисије
(образац 12а-ли/16-Ча);

24) записник о примопредаји изборног
материјала од бирачких одбора после
спроведеног гласања за избор одборника
(образац пмпи/16-Ча),

13) образац закључка о отклањању
недостатака у изборној листи (образац 13ли/16-Ча) и образац решења Изборне
комисије о одбијању/одбацивању изборне
листе (образац 13а-ли/16-Ча);

Обрасци из претходног става саставни
су део овог упутства.
Изборна комисија може изменити
поједини образац у складу са упутством
Републичке изборне комисије за спровођење
појединих изборних радњи и провери
података о изборном праву бирача, кандидата
за одборнике и чланова бирачких одбора у
сталном и проширеном саставу.

14) образац решења Изборне комисије
о утврђивању збирне изборне листе
кандидата за избор одборника (образац 14ли/16-Ча);
15) образац контролног листа за
проверу гласачке кутије на гласању за избор
одборника (образац 15-ли/16-Ча);
16) образац гласачког листића за избор
одборника (образац 16-ли/16-Ча);
17) образац записника о раду бирачког
обора на утврђивању резултата гласања
бирача за избор одборника (образац 17-ли/16Ча);
18) образац записника Изборне
комисије о утврђивању резултата избора
(образац 18-ли/16-Ча),
19) образац извештаја о резултатима
избора за одборнике (образац 18а-ли/16-Ча);
20) образац записника Изборне
комисије о додели мандата одборника
(образац 19-ли/16-Ча);
21) образац уверења о избору за
одборника (образац 20-ли/16-Ча);

25) образац евиденције присутности
чланова бирачког одбора (образац пбо/16-ча).

XX ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 66.
Изборни материјал чува се у архиви
Градске управе за опште и заједничке
послове града Чачка, и то:
- изборни документи (изводи из
бирачког списка, записници бирачких одбора
и записници Изборне комисије – трајно,
- гласачки листићи и остали изборни
материјал - четири године,
- финансијски документи - сагласно
прописима
о
чувању
финансијских
докумената.
XXI
ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

И

Члан 67.

ЗАВРШНЕ
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Изборна комисија доноси и објављује
роковник за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине града Чачка.
Члан 68.
За све што није утврђено овим
упутством или је утврђено другачије у
погледу поступка спровођења избора и
садржине изборних аката сходно ће се
примењивати упутства и друга акта
Републичке изборне комисије који се односе
на спровођење избора за народне посланике
(члан 15. став 2. Закона о локалним
изборима).
Члан 69.
Кад се истовремено одржавају избори
за одборнике и избори за народне посланике
Народне Скупштине, послове бирачких
одбора на спровођењу избора за одборнике
обављају бирачки одбори образовани за
спровођење избора за народне посланике
(члан 8. став 4. Закона о локалним изборима).
У том случају Републичка изборна комисија
одлучује о активностима за коoрдинирано
спровођење избора, а нарочито у погледу:
одређивања бирачких места и именовања
бирачких одбора у сталном и проширеном
саставу, доношења правила за рад бирачких
одбора и утврђивања присутности чланова
бирачког одбора на дан гласања, обезбеђења
дела изборног материјала, утврђивања висине
одређених накнада и трошкова за спровођење
избора, пријема пријава и одобравања
праћења избора и издавања акредитације
посматрачима из земље и иностранства, као и
вршења појединих других изборних радњи.
Члан 70.
Ступањем на снагу овог упутства
престаје да важи Упутство за спровођење
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избора за одборнике Скупштине града Чачка,
расписаних за 6. мај 2012. године и Одлука,
бр. 013-3-2/12-IV-7 од 15. марта 2012. године
о облику и садржини обрасца за потпис
бирача који подржавају изборну листу за
избор одборника Скупштине града Чачка,
расписаних за 6. мај 2012. године ("Службени
лист града Чачка", бр. 7/12).
Члан 71.
Ово упутство ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
Број: 013-3/2016-IV-7
У Чачку, 7. марта 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
Јово Поповић, с.р.
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Обрасци
за спровођење избора за одборнике Скупштине града Чачка
(Члан 65. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине града Чачка,
расписаних за 24. април 2016. године)
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ли
ли

Образац 1-ли/16-ЧА

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
_____________________________________________________________________________________
( назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака
или група грађана)

подноси Изборној комисији града Чачка

ИЗБОРНУ ЛИСТУ
_____________________________________________________________________________________
(назив изборне листе са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)

за избор одборника Скупштине града Чачка на локалним изборима
расписаним за 24. април 2016. године.

КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:

Ред.
бр.

Име и
презиме

ЈМБГ

Година
рођења

Занимање

Место
пребивалишта

Адреса стана

Назив
странке
која је
предложила
кандидата
(за
коалициону
изборну
листу)

Закључно са редним бројем _________ ( _______________________________________________) на изборној листи.

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ДА ПОДНЕСУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ:
___________________________
(потпис)

___________________________
(име и презиме)

_______________

____________________________________

(Број)

_________________,
(место)

________________,
(датум)

ЈМБГ
______________________________________________

(место и адреса становања)
___________________________________

(моб. телефон)
___________________________________

(e-mail – адреса електронске поште)

_____________________________
( потпис)

______________________________
(име и презиме)
_______________________________________

ЈМБГ
_________________________________________________

(место и адреса становања)
_______________________________________

(моб. телефон)
_______________________________________

(e-mail – адреса електронске поште)
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НАПОМЕНА: Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупно 75 одборника
који се бира и који се највише може преложити на изборној листи.

На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи мора бити најмање по
један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен
на листи.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или
коалиције политичких странака националних мањина дужан је да
приликом подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу
изборне листе утврди положај политичке странке националне
мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина.

ОВА ИЗБОРНА ЛИСТА ДОСТАВЉА СЕ У ПИСАНОЈ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ (CD или DVD).
УЗ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ДОСТАВЉА СЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1) овлашћење лица која подносе изборну листу (на обрасцу 2-ли/16-Ча);
2) потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за
одборника са изборне листе, у којој је назначено име презиме,
датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата (на обрасцу 3-ли/16-Ча или
обрасцу надлежног органа);
3) писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру (на обрасцу 4-ли/16-Ча);
4) писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе
(ако је одређен) - на обрасцу 5-ли/16-Ча;
5) потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника
(на обрасцу 6-ли/16-Ча или обрасцу надлежног органа);
6) уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за
одборника, (на обрасцу 4 надлежног органа);
7) потписи бирача на изјави којом подржавају одређену изборну листу (на обрасцу 7ли/16-Ча), оверени код надлежног органа за оверу потписа
и сложени по азбучном реду презимена бирача (најмање 30 оверених потписа бирача по
предлогу за сваког кандидата за одборника на изборној
листи);
8) списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми – на
CD или DVD (на обрасцу 8-ли/16-Ча);
9) споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или о образовању
групе од најмање десет грађана, ако изборну листу
подноси страначка коалиција или група грађана;
10) потврде о изборном праву свих бирача који сачињавају групу грађана (ако изборну
листу подноси група грађана) на обрасцу надлежног органа.
11) оверен програм и статут политичке странке, ако изборну листу подноси политичка
странка националне мањине, односно свих странака ако изборну листу подноси коалиција
странака националних мањина.
(На документацију из тачке 2), 5) и 6) не плаћа се такса - члан 19. став 3. Закона о
локалним изборима).
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Образац 2-ли/16-Ча

ОВЛАШЋЕЊЕ
за подношење изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине града Чачка
Овлашћујем _________________________________________________________
(име и презиме)

из ____________________________ , _________________________________________,
(место)

(адреса)

број личне карте ____________________издате од МУП-а ПУ _______________________
да у име ________________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана)

_______________________________________________________________________
Изборној комисији града Чачка поднесе Изборну листу кандидата за избор одборника
Скупштине града Чачка, на локалним изборима расписаним за 24. април 2016.
године.

ОВЛАШЋЕЊЕ ДАО:
У __________________

(м.п.)

_____________________________
(име и презиме)
Датум ___________ године.
_____________________________
(функција)
_____________________________
(потпис)

НАПОМЕНА:
___________________________________________________________________________
Овлашћење даје статутом овлашћено лице регистроване политичке странке.
Ако кандидате предлажу две или више политичких странака овлашћење дају све странке - појединачно или заједно или
овлашћење дају коалиционим споразумом.
За групу грађана изборну листу подноси лице које група грађана овласти у споразуму о оснивању групе грађана.
У овлашћењу се могу ограничити права овлешћеног лица на предузимање других радњи у изборном поступку.
Може се користити и други модел овлашћења са подацима наведеним у обрасцу.
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Образац 3-ли/16-Ча

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
Потврђује се да _____________________________________ , рођен-а ____________. године,
(име и презиме)

по занимању ________________________ лични број (ЈМБГ) _________________________,
који-а је уписан-а у део Јединственог бирачког списка за град Чачак, има изборно право.

На основу члана 19. став 3. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије", бр.129/07 и 54/11), не плаћа се такса.

Број: ____________________________

Овлашћено лице,

У _________________, _____________
(место)
(датум)

__________________________
(име и презиме)

_____________________________
(потпис)
(м.п.)

________________________________________________________________________
Напомена: Важећа је и потврда на обрасцу градске управе са подацима бирача из бирачког списка.
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Образац 4-ли/16-Ча

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине града Чачка
коју је предложила _____________________________________________________________
(регистрована политичка странка, коалиција политичких странака

____________________________________________________________________________________ ,
или група грађана)

на изборној листи
______________________________________________________________________
(назив изборне листе)

на локалним изборима расписаним за 24. април 2016. године.
У ______________________________
(место)

КАНДИДАТ
_______________________________
_________________________________

(датум)

( име и презиме )

________________________________
(лични број)

_______________________________
(занимање)

__________________________________________
(место и адреса становања)

________________________________
(потпис кандидата)
_____________________________________________________________________________________________

Напомена: Образац изјаве може се умножавати за потребе подносиоца изборне листе
према броју предложених кандидата за одборнике.
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Образац 5-ли/16-Ча

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

Сагласан-а сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине града Чачка
____________________________________________________________________________________________________

(назив изборне листе)

коју Изборној комисији града Чачка
подноси
___________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака

__________________________________________________________________________________________________
или група грађана)

на локалним изборима расписаним за 24. април 2016. године.
Носилац листе:
У _____________________
Датум: ________________

__________________________________
(име и презиме)
_____________________________________
(ЈМБГ)
______________________________________________
(пребивалиште и адреса)

____________________________________
(потпис)
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Образац 6-ли/16-Ча

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА

Потврђује се да ____________________________________________,
(име и презиме)

рођен-а _______________ године, у __________________________,
ЈМБГ_______________________,
(место рођења)

има пребивалиште у _________________________,
_______________________________________.
(место)

(адреса стана)

Потврда се издаје у сврху предлагања кандидата за одборника Скупштине града Чачка.
На основу члана 19. став 3. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије", бр.129/07 и 54/11), не плаћа се такса.

МУП Полицијска управа _________
Број: ___________________________

Овлашћено лице:

У _________________, _________________
(место)

__________________________________
(потпис)

(датум)

(м.п)

___________________________________________________
Напомена: Важећа је и потврда издата на обрасцу надлежног органа.

_________________________________
(име и презиме)
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Образац 7-ли/16-Ча

ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

Подржавам Изборну листу
____________________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе - ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Чачка,
расписане за 24. април 2016. године, Изборној комисији града Чачка подноси
______________________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака или група
грађана)

______________________________________________________________________________________________________

Бирач:
______________________________________
(својеручни потпис)

______________________________________
(име и презиме)

______________________________________
( ЈМБГ)

______________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

Потврђује се да је ____________________________________ ову изјаву својеручно потписао-ла.
(име и презиме бирача)

Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе: личне карте – пасоша бр. _____________.
Накнада од 50,00 динара за оверу је наплаћена.
Ов. бр. ___________________
У _________________________, ___________________ у ________ часова.
(место)

(датум)

Основни суд – Општинска/Градска управа – Јавни бележник:
__________________________________________________________________________.
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ОВЕРУ:
_______________________________
(потпис)
________________________________
(име и презиме)
НАПОМЕНА:
1.Изјава мора да буде оверена у суду, код јавног бележника или пред органом градске управе.
Клаузула о овери се може отиснути и на полеђини обрасца електромеханичким средством писања или штамбиљем.
2. Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребан број примерака.
Образац 8-ли/16-Ча
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СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА
ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Изборну листу __________________________________________________________
________________________________________________________________________
(назив изборне листе)
коју за изборе за одборнике Скупштине града Чачка, расписане за 24. април 2016. године поднoси
________________________________________________________________________,
(назив подносиоца изборне листе - политичке странке / страначке коалиције / групе грађана)
подржавају бирачи, и то:
Редни
број

Презиме и име бирача

ЈМБГ

Пребивалиште и адреса стана

1
(навести све бираче који подржавају изборну листу, по азбучном реду презимена,
према одредницама из ове табеле)

У ________________, ____________________
(место)
(датум)

Лице које подноси изборну листу:
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА 1: Обавезно се прво наводи презиме па име бирача. Списак се обавезно доставља у писменом и у
електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак треба да буде израђен у
програму Excel у табели објављеној на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs
НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља најмање 30 изјава бирача који подржавају изборну листу, по предлогу за
сваког кандидата за одборника на изборној листи, оверених у суду, општинској/градској управи или код јавног
бележника. Све изјаве морају да буду сложене по азбучном реду презимена бирача.
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Образац 9-ли/16-Ча

Република Србија
Град Чачак
Изборна комисија града Чачка
Број: 013-_______________
Датум: ______________. године
ЧАЧАК
3.

ПОТВРДА

О ПРИЈЕМУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Потврђује се да је Изборна комисија града Чачка, дана _____________________ године,
у ________ сати од ____________________________________ из ______________________
(име и презиме)

(место)

број личне карте _____________________ МУП ________________, примила изборну листу:
_________________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

са ________ кандидата, за избор одборника Скупштине града Чачка на
локалним изборима расписаним за 24. април 2016 године, коју је поднео предлагач:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(регистрована политичка странка - коалиција политичких странака - група грађана)

и документацију уз изборну листу (попуњава се и заокружује ниже наведен одговарајући број
примљене документације са парафом примаоца),и то:
1) овлашћење за предају изборне листе;
2) ____ фасцикли са документацијом за кандидате за одборнике (потврда о изборном праву,
потврда о пребивалишту, изјава о прихватању кандидатуре и потврда (уверење) о држављанству);
3) ____ кутија са овереним потписима на изјавама бирача да подржавају кандидате на
изборној листи, сложених према азбучном реду презимена бирача по изборним јединицама;
4) списак бирача који подржавају изборну листу на CD-у и у штампаном облику, сложених
по азбучном реду презимена бирача, са закључним редним бројем ________;
5) сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе;
6) уговор о образовању коалиције странака (за коалициону изборну листу);
7) споразум о оснивању групе грађана (за изборну листу групе грађана);
8) потврде о изборном праву за бираче који ооснивају групу грађана (за изборну листу
групе грађана);
9) изјава подносиоца изборне листе да ће користити средства из јавних извора за покриће
трошкова изборне кампање.
Посебна напомена примаоца:
Број, садржај и усклађеност примљених аката са законом и другим прописима који
уређују поступак избора одборника утврђује Изборна комисија у поступку проглашења
изборне листе.
(м.п)
За ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
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Образац 10-ли/16-Ча

Република Србија
Град Чачак
Изборна комисија града Чачка
Број: 013-______________
Датум: ______________. године
ЧАЧАК
4.

ПОТВРДА

О ПРИЈЕМУ ИСПРАВКЕ НЕДОСТАТАКА У ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Потврђује се да је Изборна комисија града Чачка, дана _____________________ године,
у ________ сати од ____________________________________ из ______________________
(име и презиме)

(место)

број личне карте _____________________ МУП ________________,

примила исправку недостатака у изборној листи:
_____________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

са ________ кандидата, за избор одборника Скупштине града Чачка на
локалним изборима расписаним за 24. април 2016. године, коју је поднео предлагач:
________________________________________________________________________________
(регистрована политичка странка, коалиција политичких странака, група грађана)

а која је наложена закључком Изборне комисије града Чачка, број ____________ од
______________ . године и то:

Број, садржај и усклађеност примљених аката са законом и другим прописима који
уређују поступак избора одборника утврђује Изборна комисија у поступку проглашења
изборне листе.
За ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
(м.п)
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Образац 11-ли/16-Ча

На основу члана 15.став 1. тачка 7) и члана 24.Закона о локалним изборима
("Службени гласник Републике Србије" бр.129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка на седници _____________ године донела је

РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа број ______
___________________________________________________________________________________,
( назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен),

за избор одборника Скупштине града Чачка на локалним изборима расписаним за 24.април 2016.
године, коју-и је поднела ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назив политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана)

под бројем _______, од _______________________ године.
(датум подношења листе)

Образложење
Изборна комисија града Чачка утврдила је да је овлашћено лице у име (назив подносиоца
изборне листе – регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака
или група грађана), у складу са Законом о локалним изборима, поднело благовремену и уредну
Изборну листу са __ кандидата за одборнике Скупштине града Чачка за изборе расписане за
_________ 20__. године.
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3.
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на изборној листи.
Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето
укупно ____ оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним Изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Број: __________________
У Чачку, _______________ . године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
(м.п)

Напомена:

У изреци и образложењу решења се наводи и да ли је изборна листа проглашена након отклањања
евентуалних недостатака по закључку Изборне комисије и да ли је подносилац изборне листе добио
статус политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних
мањина.
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Образац 12-ли/16-Ча

На основу члана 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка, на седници _____________. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕђИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА

Политичка
странка
–
коалиција
политичких
странака
–
група
грађана_____________________
_________________________________________________________, подносилац Изборне листе
број ___: _________________________________________________________, за избор одборника у
(назив изборне листе)

Скупштину града Чачка, испуњава услове за одређивање представника у проширени састав
Изборне комисије града Чачка.
Позива се подносилац Изборне листе број __ да, најкасније до _______________. године,
одреди представнике у проширени састав Изборне комисије града Чачка (члана и заменика члана).
Образложење
Изборна комисија града Чачка, на седници ____________________. године, донела је
Решење о проглашењу Изборне листе број __: _________________________________ и сагласно
члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац Изборне
листе испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије града
Чачка, на основу члана 14. став 6. Закона о локалним изборима, донела решење као у изреци.
Број: 013-_____________
У Чачку, ________________. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
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Образац. 12а-ли/16-Ча

На основу члана ____ став __. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" бр.__/__) Изборна комисија града Чачка на седници _______________.
године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА

I
У проширени састав Изборне комисије града Чачка улазе представници подносиоца
изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Чачка, и то:

- ________________________________, ___________________ из _______________, члан, и
(име и презиме)

(занимање)

2) _______________________________,
заменик члана,
(име и презиме)

(место)

___________________
(занимање)

из

_____________,
(место)

представници
______________________________________________________________________.
(подносилац изборне листе)
II
Ово решење доставити подносиоцима изборне листе и изабраним члановима и
заменицима чланова Изборне комисије града Чачка у проширеном саставу.
Број 013-_______________
Датум ______________. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
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Образац 13-ли/16-

На основу члана 31. став 2. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике
Србије" бр.129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка на седници ________________. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА САДРЖАНИХ У ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ

Налаже се __________________________________________, која је ______________.
године
(назив подносиоца изборне листе)

поднела изборну листу ______________________________________, избор одборника у
Скупштину
(назив изборне листе)

града Чачка на изборима расписаним за ___________. године, да у року од 48 часова од часа
пријема овог закључка отклони недостатке у документацији предатој уз изборну листу и то:
(навести недостатке које треба отклонити)
Уколико подносилац изборне листе не отклони недостатке у наведеном року,
утврђеном у члану 25. став 2. Закона о локалним изборима, Изборна комисија града Чачка
ће, у смислу става 3. истог члана Закона, одбити проглашење изборне листе.
Поука о правном леку: Против овог закључка није дозвољен посебан приговор, већ приговор
против решења којим се решава о поднетој изборној листи.
Прилог: Копија документа који садржи недостатак који треба отклонити, осим кад се ради
о документу који недостаје.

Број: 013-_____________
Датум: _____________. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА.
ПРЕДСЕДНИК
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Образац 13а-ли/16-Ча

На основу члана ___. став __. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" бр.129/07 и 54/11)
Изборна комисија града Чачка на седници ______године донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ/ОДБАЦИВАЊУ*) ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Одбија/одбацује*) се Изборна листа:
______________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју
је
_______________________________________________________________________

поднела

(назив регистроване политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана)

под бројем _________ од _______________ године, за избор одборника Скупштине града Чачка
на локалним изборима расписаним за _________ 2016. године, због недостатака који нису
отклоњени – неблаговремености*).
Образложење
(Навести разлоге због којих се изборна листа одбија због неотклањања недостатака у законом
утврђеном року од 48 часова или се одбацује због прекорачења рока за предају изборној
комисији)

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац изборне листе може да поднесе
приговор Изборној комисији града Чачка у року од 24 часа од дана
доношења решења (члан 52.став 2. Закона о локалним изборима).
Број ________________
У Чачку, ______________ године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
(м.п)

_______________________
*) непотребно изоставити
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Образац 14-ли/16-Ча

На основу члана 15.став 1. тачка 7) и члана 26.Закона о локалним изборима
("Службени гласник Републике Србије" бр.129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка на седници ___________ године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине града Чачка, по
редоследу проглашења изборних листа, и то:
1. ___________________________________________________________________,
( назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен),

Кандидати су:
5.

__________________, ______________, ________________, ____________________
(име и презиме)

(година рођења)

(место пребивалишта)

(занимање)

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1.)
Збирна изборна листа објављује се у ''Службеном листу града Чачка'' и истиче на
бирачким местима.
Број: __________________
У Чачку, _______________ . године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕДСЕДНИК
(м.п)
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Образац 15-ли/16-Ча

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ
КУТИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
ДАНА __________________. године

Бирачки одбор на бирачком месту:
број
,

(назив бирачког места)

у граду Чачку, примио је кутију за гласање.
Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна, да је
празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине
гласачки листића.
У ______________________, ________________________, _________
(место)

(дан, месец, година)

Бирач који је први
дошао на бирачко место

(час)

Бирачки одбор

__________________________________________
_________________________________________
(име и презиме)

(потпис председника/заменика председника)

__________________________
(потпис)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

_____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

_____________________________
(потпис члана/заменика члана)
_____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

_____________________________
(потпис члана/заменика члана)
_____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)
____________________________
(потпис члана/заменика члана)

_____________________________
(потпис члана/заменика члана)
_____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

____________________________
(потпис члана/заменика члана)

_____________________________
(потпис члана/заменика члана)
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Образац 16-

ли/16-Ча

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
___________________________
(датум гласања)

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:
1. _____________________________, _____________________________
(назив изборне листе)

(носилац изборне листе)

_____________________________________
(име и презиме првог кандидата са листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборној листи
истим редоследом као на Збирној изборној листи)

НАПОМЕНА: ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ
РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ.
(м.п.)

7. mart 2016. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 1219— Broj 6
Образац 17-ли/16-Ча.

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ __ , _______________________________________________________
(назив бирачког места)

дана __.___________,20__. године
-

Бирачки одбор се састао у _________ часова.
Присутни су:

1) ________________________________________________
(име и презиме председника/заменика председника бирачког одбора

2) ________________________________________________
(име и презиме члана/заменика члана бирачког одбора)

(навести све чланове бирачког одбора као под 2)

2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио:
- да је бирачко место уређено на начин којим се обезбеђује тајност гласања и да гласање може
почети;
- да на бирачком месту и на удаљености од 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола
политичких странака и другог пропагандног материјала; да је просторија у којој ће се гласати уређена
сагласно Закону о избору народних посланика;
- да је од Изборне комисије града Чачка примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту
сагласно записнику о примопредаји изборног материјала.
3. Бирачки одбор је у ____ часова отворио бирачко место.
4.
Бирачки
одбор
је
проверио
_____________________________________

гласачку

кутију

у

присуству

бирача

(име и презиме првог бирача

___________________________________________ који је први дошао на бирачко место. Пошто
утврђено да је

је

и редни број из бирачког списка)

гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач
који је први дошао на бирачко место, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача,
после чега је почело гласање.
5. Уз помоћ другог лица на бирачком месту гласало је _____ бирача (слепа, инвалидна и
неписмена лица).
(број)

6. Ван бирачког места гласало је _________ бирача на начин утврђен законом.
(број)

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се:
(навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири
опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника)

___________________________________________________________________________________________
__________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________.
8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ - НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ*) домаћи и страни
посматрачи:
___________________________________________________________________________________________
(навести посматраче ако их је било)
_____________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у _________ часова.
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10. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на
следећи начин:
1) утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
2) утврдио је укупан број бирача који су изашли на изборе, пребројавањем заокружених редних
бројева у изводу из бирачког списка и посебном изводу из бирачког списка*):
*)
3) отворио гласачку кутију у којој је ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
4) утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем гласачких листића који су се
налазили у гласачкој кутији;
5) приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих
гласачких листића;
6) утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи
гласачки листићи су стављени у посебне коверте и запечаћени.
12. Бирачки одбор је утврдио да је:

Број:

- од Изборне комисије ПРИМЉЕНО УКУПНО ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ...........................
- НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА

................................................................

- према изводу из бирачког списка УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА .................................
- УКУПНО БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ (заокружени редни бројеви
у изводу из бирачког списка) .................................................................................................
- према изводу из бирачког списка, УКУПНО БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ
(укупно гласачких листића у гласачкој кутији) .............................................................................
13. Затим је Бирачки одбор утврдио:

Број листића:

- да је од употребљених гласачких листића НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА .................
- да је од употребљених гласачких листића ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ..............
- да су од укупног броја важећих гласачких листића поједине ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:

1) Изборна листа

Број гласова:

______________________________________________________________________________________________________________________

(назив изборне листе)

____________________________________________________________

(навести све изборне листе као под 1))
14. Представници предлагача кандидата, кандидати за одборнике и бирачи нису - имали су*)
приговор на овај записник (приговори се достављају Изборној комисији у прилогу уз овај записник).
15. Чланови бирачког одбора нису – имали су*) примедбе на овај записник:
____________________________________________________________________________________________
_______.
(навести примедбе ако их је било)

16. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, стави у посебне
коверте, запечати и одмах достави Изборној комисији, а за то су одређени председник и чланови бирачког
одбора и то _________________________________________________________________________________.
(навести чланове бирачког одбора који су одређени за предају изборног материјала)
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17. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту на јавни
увид, а преостала четири примерка уручена су представницима подносиоца изборних листа које су
освојиле највећи број гласова на овом бирачком месту и то:
1) ________________________________________

2) ______________________________________

(редни број листе)

(редни број листе)

________________________________________

_______________________________________

(име и презиме и потпис представника)

(име и презиме и потпис представника)

3) ________________________________________

4) _______________________________________

(редни број листе)

(редни број листе)

_________________________________________

________________________________________

и презиме и потпис представника)

(име и презиме и потпис представника)

18. Бирачки одбор завршио је рад __________ 20__. године у __________ часова.

БИРАЧКИ ОДБОР
1. ________________________________
(име , презиме и потпис председника)

2. ________________________________
(име , презиме и потпис члана)

(навести све чланове бирачког одбора као под 2.)

*)

непотребно прецртати

Strana broj 1222— Broj 6

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

7. mart 2016. godine
Образац 18-ли/16-Ча

На основу члана 41. став 4. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка на седници _______________ године сачинила је

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, ОДРЖАНИХ ___________. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је у ______________ часова, ____________ године у згради
_________________________________________.
2. Седници Изборне комисије присуствују:
1) __________________________________________________________
(име и презиме председника – заменика председника*))
2) __________________________________________________________
(име и презиме члана – заменика члана*))
(навести све присутне чланове, односно заменике чланова и секретара, односно заменика секретара
Изборне комисије, као под 2))

3. Изборна комисија је утврдила да је:
- од укупно _____ бирачких одбора примила изборни материјал од _______ бирачких
одбора;
- од укупно ______ бирачких одбора у иностранству примила изборни материјал од _______
бирачких одбора;
- од укупно ______ бирачких одбора у заводима за извршење заводских санкција примила
изборни материјал од ________ бирачких одбора;
4. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима
и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
(4. Због битних повреда закона, Изборна комисија је поништила гласање на укупно ____ бирачких
места, и то: /навести сва бирачка места на којима је поништено гласање/ и одредила да се, на овим
бирачким местима, понови гласање _________ године).
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је :
- да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача _______,
- да је за изборе предато укупно гласачких листића ___________,
- да је остало неупотребљено гласачких листића _____________,
- да је, према изводима из бирачких спискова и посебним изводима из бирачких спискова, на изборе
изашло бирача _________, што износи ___ % од броја уписаних бирача у бирачки списак,
- да је према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама, гласало бирача _____, што
износи __________ %,
од тога:
- на бирачком месту је гласало _________ бирача,
- ван бирачког места је гласало_________ бирача;
- да је било неважећих гласачких листића ______________,
6. - да је било важећих гласачких листића ______________,
1)

да су поједине изборне листе, на основу члана 40. став 2. и 4. и члана 41. Закона о локалним
изборима, добиле следећи број гласова и мандата:
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НАЗИВ ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ

Број
гласова за
изборну
листу

Укупан
број одборника
у Скупштини
града

(за израчунавање
највећег
количника
у колони 5)

(члан 54. Статута
града Чачка)

3

4
75

2
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Укупан број највећих
количника
БГ, БГ, БГ, БГ, ..... БГ
1 2 3 4
75

Укупан
број
мандата

изборних листа које су добиле
најмање 5% гласова, а листе
мањина и мање од 5% гласова
бирача који су гласали,
(БГ = број гласова за изборну
листу из колоне 3)

(према броју
највећих
количника у
колони 5)

5

6

(5 = 6)

(Навести све изборне
листе као под 1)
(навести податке за све изборне листе по редоследу са гласачког листића према одредницама из табеле)

6. На основу члана 43. Закона о локалним изборима, Изборна комисија све добијене мандате са
изборне листе, у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, доделиће кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе, о чему ће сачинити посебан записник и
донети решења.
7. Чланови Изборне комисије имали су - нису имали*) примедбе на утврђивање резултата избора.
(шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).
Примедбе
су:
____________________________________________________________________________________________
___________________.
8. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у
"Службеном листу града Чачка".
9. Изборна комисија је завршила рад _______________ године, у _________ часова.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
Секретар/Заменик секретара*) Изборне комисије
градаЧачка
(м.п)

Председник/заменик председника*) Изборне комисије
града Чачка

_________________________________

_________________________________

(потпис - име и презиме)

(потпис - име и презиме)

ЧЛАН/ЗАМЕНИК ЧЛАНА*) ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:
ГРАДА ЧАЧКА

1. ______________________________________________________
(име, презиме и потпис)
(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Изборне комисије, као под 1.)

_________________________
*)

непотребно прецртати
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На основу члана 44. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр.129/07 и
54/11),
Изборна комисија града Чачка објављује

РЕЗУЛТАТЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,
ОДРЖАНИХ _________________ ГОДИНЕ
Избори за одборнике Скупштине града Чачка расписани су Одлуком о расписивању
избора за одборнике ___________________________________________________ ("Службени
гласник РС",бр. __________).
Избори за одборнике су одржани ____________. године у граду Чачку као јединственој
изборној јединици за 75 одборничких места. На изборима је проглашено ___изборних листа.
Укупни резултати избора су:
Број бирача уписаних у део Јединственог бирачког списка за град Чачак:

1.
_______,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупан број бирача који су гласали: ______,
Број примљених гласачких листића: _______,
Број неупотребљених гласачких листића: ______,
Број употребљених гласачких листића: ______,
Број неважећих гласачких листића: _____,
Број важећих гласачких листића: ______.

На основу члана 41. Закона о локалним изборима, према броју освојених гласова,
применом система највећег количника, поједине изборне листе добиле су следећи број мандата:

%
НАЗИВ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Ред.
бр.

1
1.

И ПОДНОСИЛАЦ
ЛИСТЕ

2

Број
гласова
за
изборну
листу

3

Укупан
број
бирача
који су
гласали

гласова
од
укупног
броја
бирача
који су
гласали

4

5

Укупан
број
одборника
у Скупштини
града Чачка
(Члан 58.
Статута града
Чачка)
6

Укупан број
највећих
количника
изборних листа
које су добиле
најмање 5%
гласова бирача
који су гласали,
(осим странке
националне
мањине)
7

75
Навести податке за све изборне листе према одредницама као под 1.
УКУПНО:
75
75

Укупан
број
одборничких
мандата
(према броју
највећих
количника у
колони 7)
8

75

На основу члана 43. Закона о локалним изборима Изборна комисија града Чачка ће
све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи,
почев од првог кандидата са листе.
Број: 013-____________________
Датум: _________________________
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
ПРЕДСЕДНИК
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На основу члана 43. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11),
Изборна комисија града Чачка на седници _______________ године сачинила је

ЗАПИСНИК
НА УТВРЂИВАЊУ КАНДИДАТА СА ИЗБОРНИХ ЛИСТА
КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ МАНДАТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЧАЧАКА
НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ________ 20__. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије града Чачка започела је ____________ године у _____ часова
2. Седници Изборне комисије присуствују:
____________________________________________
(име и презиме председника изборне комисије)
____________________________________________
________________________________________
(име и презиме члана изборне комисије)
(име и презиме члана изборне комисије)
(Навести све присутне чланове изборне комисије)

3. Према резултатима гласања бирача на локалним изборима за одборнике Скупштине
града Чачка _______20__. године и броја мандата које су освојиле изборне листе, утврђеним у
Извештају о резултатима избора за одборнике Скупштине града Чачка ("Службени лист града
Чачка" бр.____), Изборна комисија града Чачка је, на основу члана 43. Закона о локалним
изборима, утврдила кандидате са изборних листа којима се додељује мандат одборника
Скупштине града Чачка, према редоследу на изборној листи, и то:

ПОДНОСИЛАЦ
Ред
ИЗБОРНЕ
бр.
ЛИСТЕ
1

2

НАЗИВ
ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ

Број
мандата

КАНДИДАТИ КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈЕ
МАНДАТ ОДБОРНИКА
(Име и презиме, година рођења, занимање и
адреса стана)

3

4

1

(Навести податке по одредницама из табеле за изборне листе које су освојиле мандате)
4. Изборна комисија доноси решења о додели мандата одборника кандидатима из тачке
3. овог записника и издаје им уверења о избору.
5. На основу записника о утврђивању резултата избора и овог записника, Изборна
комисија ће сачинити и Скупштини града Чачка доставити извештај о спроведеним изборима за
одборнике Скупштине града, одржаним ________ 20__. године.
6. Седница Изборне комисије је завршена у ________ часова.
У Чачку, _____________ 20__. Године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
СЕКРЕТАР
______________________

ПРЕДСЕДНИК
_________________________

(м.п)

(име и презиме и потпис)

____________________________________________
(име и презиме члана избоене комисије и потпис)

________________________________________
(име и презиме члана изборне комисије и потпис)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова изборне комисије)
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На основу члана 45. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике
Србије", бр. __/___), Изборна комисија града Чачка издаје

УВЕРЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Утврђује се да је
____________________________________________________
(име и презиме одборника)
________________________________ из _____________, ЈМБГ ______________________,
решењем Изборне
(пребивалиште)
(занимање)
комисије града Чачка о додели мандата одборника, бр.013-________ од ______. ________. године,
изабран-а
за
одборника
Скупштине
града
Чачка
са
изборне
листе
______________________________________________________________,
(назив изборне листе)

на локалним изборима одржаним 24. априла 2016. године.
Број: 013-_________
Чачак, ___________. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА
Председник

7. mart 2016. godine
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ПОТВРДА
О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је ______________________________________, ЈМБГ ________________________
(име и презиме)

са пребивалиштем у _______________________________________________________________________________
(место и адреса пребивалишта)

уписан у део Јединственог бирачког списка за град Чачак на бирачком месту број _______
_________________________________________ под редним бројем ________ и да има бирачко
право.
(назив бирачког места)

У _______________ ______________________
(место)

(датум)

БИРАЧ:

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

______________________________________________
(потпис)

____________________________

______________________________________________
(име и презиме)

____________________________________
(име и презиме)

(потпис)

_________________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места враће се

бирачком одбору у запечаћеној службеној коверти.
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ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
1. Изборна комисија града Чачка предала је бирачком одбору :
- у изборној јединици број _____, __________________________________,
(назив изборне јединице)

- на бирачком месту број _____, __________________________________,
(назив бирачког места)

изборни материјал за избор одборника Скупштине града Чачка, који ће се одржати ________.
године, и то:
1) један образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника (у шест копирних примерака),
2) три примерка изборних листа кандидата за одборнике,
3) ________ ком. гласачких листића за избор одборника,
4) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
5) посебне и службене коверте у одговарајућем броју за неупотребљене, важеће и неважеће
гласачке листиће и за гласање бирача ван бирачког места,
6) Правила о раду бирачког одбора и спровођењу логичко-рачунске контроле података у
записнику о раду бирачког одбора за избор одборника,
7) решења Изборне комисије града Чачка о одређивању бирачког места,
8) решења Изборне комисије о одређивању бирачког одбора у сталном и проширеном
саставу,
9) 3 плаката назива бирачког места.

2. Градска управа предала је бирачком одбору:
1) два спреја за означавање бирача који су гласали и две УВ лампе за проверу бирача да ли
су гласали,
2) потврде о бирачком праву у одговарајућем броју за гласање бирача ван бирачког места,
3) једну кутију за гласање и два паравана за гласање,
4) четири оловке, јемственик, један печатни восак, жиг за печаћење, четири табака за писање
А4, селотејп траку, свећу.

3. Бирачки одбор је примио материјал за изборе наведен у подтачкама 1) до 9).
тачке 1. овог записника и подтачкама 1) - 4) тачке 2. овог записника.
4. Записник је сачињен у 3 примерка од којих је први за Изборну комисију, други за
надлежну Градску управу и трећи за бирачки одбор.
У Чачку, ________ , 20___ год. у _________ часова.
ЗА БИРАЧКИ ОДБОР,

ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ

________________________
___________________________________
(име и презиме)

___________________________

(име, презиме и потпис)

ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

(потпис)
_________________________________
(бр.личне карте и МУП)

________________________________________
(име, презиме и потпис)
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ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНИХ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
1. Бирачки одбор на бирачком месту број _____, _________________________________
(назив бирачког места)

у изборној јединици број _______, ___________________________________ предаје Изборној комисији града Чачка,
(назив изборне јединице)

материјале о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Чачка који су одржани
___________, 20____.године и то:
1) један записник (изворник) о току и утврђивању резултата гласања на бирачком месту,
2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи,
3) гласачке листиће:
неупотребљених:

неважећих:

важећих:

Број

Број

Број

4) један контролни лист за проверу гласачке кутије,
5) остали гласачки материјал по записнику о раду бирачког одбора,
6) примедбе ___________________________________________________________________
(подносилац и примедбе ако их је било)

___________________________________________________________________________________________
на ток гласања и утврђивање резултата гласања.
7) _____________________________________________________________________________
(остало навести)

Изборна комисија прима материјал о спроведеним изборима наведен у подтачкама 1)-7) из тачке 1.
овог записника.

2. Од бирачког одбора надлежна Градска управа је примила:
1) једну кутију за гласање,
2) два паравана за гласање,
3) две УВ лампе и две бочице са неутрошеним делом спреја за означавање бирача да су
гласали
(примедба: _________________________________________________________________________________),

3. Предаји и пријему материјала о спроведеним изборима присуствовали су представници
подносиоца изборних листа кандидата за одборнике: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Представници подносиоца изборних листа нису имали - имали су*) примедаба на предају и
пријем материјала о спроведеним изборима и то:
Примедбе на предају изборног материјала су:
____________________________________________________________________________________________
(навести примедбе и ко их је дао)

5. Записник је сачињен у три примерка, од којих је један за Изборну комисију, други за
надлежну Градску управу и трећи за бирачки одбор.
У Чачку ,

_____________ . год. у ______ часова

ЗА БИРАЧКИ ОДБОР:
_______________________
(име и презиме)

________________________
(потпис)

________________________
(бр.личне карте и МУП)

ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ

_____________________
(име и презиме)

___________________________________
(име, презиме и потпис)

_____________________
(потпис)

_____________________

ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ
_____________________________

(бр. личне карте у МУП)

ПРЕДСТАВНИЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА:
*)

непотребно прецртати

(име, презиме и отпис)
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БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _____, _______________________________________________
(назив бирачког места)

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
На дан гласања за избор одборника Скупштине града Чачка _________2016. године, на
бирачком месту бр._____, _________________________________________________
(назив бирачког места)

били су присутни следећи председник/заменик председника и чланови/заменици чланова
бирачког одбора:
СТАЛНИ САСТАВ:

1. Заменик председника
бирачког одбора _______________________
(име и презиме)

2. Члан 1 _________________________________
(име и презиме)

3. Заменик члана 1. __________________________________
(име и презиме)

4. Члан 2 _________________________________
(име и презиме)

5. Заменик члана 2. __________________________________
(име и презиме)

6. Члан 3 _________________________________
(име и презиме)

7. Заменик члана 3. __________________________________
(име и презиме)

8. Члан 4 _________________________________
(име и презиме)

9. Заменик члана 4. __________________________________

2. Заменик председника
бирачког одбора ________________________
(потпис)

3. Члан 2 _________________________________
(потпис)

4. Заменик члана 1. __________________________________
(потпис)

5. Члан 3 _________________________________
(потпис)

6. Заменик члана 1. _________________________________
(потпис)

7. Члан 4 _________________________________
(потпис)

8. Заменик члана 1. __________________________________
(потпис)

9. Члан 5 _________________________________
(потпис)

10. Члан 5 _________________________________
(потпис)

(име и презиме)

PRO[IRENI САСТАВ
1. Члан 1 __________________________________
(име и презиме)
Представник ______________________________________________

2. Члан 2 __________________________________
(име и презиме)

1. Члан 1 _________________________________
(потпис)

2. Члан 2 _________________________________
(потпис)

Представник ______________________________________________

3. Члан 3 _________________________________
(име и презиме)

3. Члан 3 __________________________________
(потпис)

Представник _____________________________________________

4. Члан 4 _________________________________
(име и презиме)
Представник _____________________________________________

5. Члан 5 _________________________________
(име и презиме)
Представник _____________________________________________

4. Члан 4 __________________________________
(потпис)

5. Члан 5 __________________________________
(потпис)
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6. Члан 6 __________________________________
6. Члан 6 __________________________________

(потпис)

(име и презиме)
Представник _______________________________________________

7. Члан 7 __________________________________

7. Члан 7 __________________________________
(потпис)

(име и презиме)
Представник _______________________________________________

8. Члан 8 __________________________________

8. Члан 8 __________________________________
(потпис)

(име и презиме)
Представник ______________________________________________

9. Члан 9 __________________________________
9. Члан 9 __________________________________

(потпис)

(име и презиме)
Представник ______________________________________________

10.Члан 10 ________________________________
10. Члан 10 ________________________________

(потпис)

(име и презиме)
Представник _______________________________________________

11. Члан 11 ________________________________
(име и презиме)

11. Члан 11 _______________________________
(потпис)

Представник _______________________________________________

12. Члан 12 ________________________________
(име и презиме)

12. Члан 12 _______________________________
(потпис)

Представник ______________________________________________

13. Члан 13 _______________________________
(име и презиме)

13. Члан 13 _______________________________
(потпис)

Представник ______________________________________________

14. Члан 14 ________________________________
(име и презиме)

14. Члан 14 _______________________________
(потпис)

Представник _______________________________________________

15. Члан 15 ________________________________
(име и презиме)
Представник _____________________________________________

15. Члан 15 _______________________________
(потпис)
Представник _____________________________________________

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА
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IZDAVA^:

Skup{tina

grada

^a~ka,

Administracija:

Stru~na

slu`ba

Skup{tine.

strucniposlovi@cacak.org.rs Glavni i odgovorni urednik: Qubodrag Petkovi}, sekretar Skup{tine grada
^a~ka. @iro ra~un za pretplatu: ra~un buxeta grada ^a~ka broj: 840-745141843-30 kod uprave za trezor
^a~ak. [tampa: „SLOVO“ - ^a~ak.

