
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLXIX      16. јануар 2018. године     Број 2/18 

 

2. На основу члана 15. и члана 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – одлука УС 

и 54/2011), Изборна комисија Градска  општина Севојно, на седници одржаној 16.01.2018. године, донела је 

 

 

УПУТСТВО 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

РАСПИСАНИХ ЗА 04. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, 
расписаних за 04. март 2018. године. 

 
Члан 2. 

            За Скупштину Градске општине  Севојно бира се 15 одборника. 
Избори за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписани су одлуком председника  Скупштине града Ужица ( 

''Службени лист Града Ужица РС'' бр. 99/2017). 
 

II СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
Органи за спровођење избора 

Члан 3. 
Органи за спровођење избора јесу: Изборна комисија Градске општине Севојно ( у даљем тексту: Изборна комисија ) и 

бирачки одбори. 
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона. 

            За свој рад за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 
Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и да достављају податке који су им 

потребни за рад. 
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу 

Члан 4. 
Органи за спровођење избора одлучују већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу. 
Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији 

без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим 
степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника. 
Члана органа спровођења избора у проширеном саставу, који је одређен у складу са Законом о локалним изборима, именује Изборна 
комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе кандидата за одборнике.За члана органа за спровођење избора у 
проширеном саставу може да буде предложено лице које има изборно право, а није кандидат за одборника, заступник подносиоца 
изборне листе или овлашћено лице за подношење изборне листe.   
 

Општинска изборна комисија 
Члан 5. 

 Изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и 
овом Упутством. 

Члан 6. 
Право на члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном саставу има сваки подносилац проглашене изборне листе 

кандидата за одборнике који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се који се бира. 
За члана и заменика Изборне комисије у проширеном саставу може да буде одређено само оно лице које има изборно право 

на територији Градске општине Севојно. 
Предлог за именовање члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном саставу треба да садржи име и презиме лица, 

његов јединствени матични број грађана ( у даљем тексту: ЈМБГ ), пребивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт. 
О предлогу из става 3. овог члана Изборна комисија одлучује у року од 24 часа од часа његовог пријема. 
Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у проширени састав Изборне комисије најкасније пет 

дана пре дана одржавања избора, Изборна комисија наставља да ради и пуноважно одлучује без представника подносиоца изборне 
листе. 

Бирачки одбори 
Члан 7. 

Бирачке одборе образује Изборна комисија у складу са Законом о локалним изборима и овим Упутством. 
Бирачки одбор обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору Народних посланика, овим 

Упутством и Правилима о раду бирачких одбора. 
Бирачки одбор ради у сталном и проширеном саставу, које именује Изборна комисија на начин и по поступку утврђеним 

законом и Упутством . 
Изборна комисија је дужна да до 8. фебруара 2018. године до 24.00 часа достави структуре сталног састава бирачких одбора 

одборничким групама. 
 Исто лице не може истовремено бити члан у два бирачка одбора. 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 2/18" 

 

 

4 

Стални састав бирачког одбора 
Члан 8. 

 Стални састав бирачких одбора чине председник и четири члана, који имају заменике. Решење о образовању бирачких одбора 
и именовању председника и чланова бирачких 
одбора у сталном саставу Изборна комисија доноси најкасније до 22. фебруара 2018. године до 24 часа. 

 
Члан 9. 

Председници бирачких одбора, њихови заменици, чланови и заменици чланова бирачких одбора у сталном саставу именују 
се на предлог политичких странака, коалиције странака и групе грађана у Скупштини градске општине ( у даљем тексту : Предлагачи). 

Број места председника, заменика, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких одбора који припада свакој 
политичкој странци, коалицији политичких странака и група грађана у Скупштини градске општине мора да буде сразмеран њеној 
заступљености у Скупштини градске општине на дан распуштања. 

 
Члан 10. 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу сачињава се за свако бирачко место посебно. 
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу треба да за свако предложено лице садржи: име и презиме, 

име једног родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана, број телефона за контакт и политичку припадност, односно назив странке 
или страначке колиције која га предлаже. 

Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу предлагачи достављају до 16. фебруара 2018. године. 
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу подноси овлашћено лице испред предлагача. 

            За свако лице које је овлашћено да поднесе предлог за именовање чланова бирачких одбора усталном саставу наводи се: име и 
презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана, број телефона за контакт. 

Овлашћење за предлагање чланова бирачког одбора у сталном саставу не може се пренети на треће лице. 
 

Члан 11. 
             Ако неки предлагач благовремено не достави предлог за именовање члана ирачког одбора усталном саставу, Изборна комисија 
у стални састав бирачког одбора именује лице одговарајуће за вршење ове дужности. 

 
Члан 12. 

Изборна комисија дужна је да до 27. фебруара 2018. године за председнике и заменике председника бирачких одбора 
организује обуку за спровођење гласања на бирачком месту и примену Правила о раду бирачких одбора. 

 
Проширени састав бирачког одбора 

Члан 13 . 
Проширени састав бирачког одбора чине по један опуномоћени представник подносилаца проглашене изборне листе сходно 

одредбама Закона о локалним изборима и овог Упутства. 
Право да предложе чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу овог органа имају: подносиоци 

проглашених изборних листа за одборнике Скупштине градске општине Севојно. 
 

Члан 14. 
Предлог за именовање члана и заменика члана у проширеном саставу бирачког одбора доставља се најкасније 26. фебруара 

2018. године у 24 часа. 
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу сачињава се за свако бирачко место посебно. 
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу, за сваког члана и заменика члана бирачког одбора, 

треба да садржи име и презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и контакт телефон. 
 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подноси лице овлашћено за подношење изборне 
листе или лице које он за то овласти. 

Овлашћење за предлагање чланова бирачког одбора у проширеном саставу не може се пренети на треће лице. 
 

Члан 15. 
Изборна комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу најкасније 27. фебруара 2018. 

године у 24.00 часа. 
Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог члана неког бирачког одбора у проширеном саставу најкасније до 26. 

фебруара 2018. године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представникатог подносиоца изборне листе, у складу са 
законом. 

Провера изборног права за чланове бирачких одбора 
Члан 16. 

Убирачки одбор могу да се именују само лица која имају изборно право на територији Градске  општине Севојно. 
Изборно право лица која се именују у бирачки одбор проверавају, по службеној дужности, овлашћена лица општинског 

органа надлежног за ажурирање бирачког списка, тако што ће на писмени збирни предлог за именовање председника и њиховох 
заменика, чланова и заменика чланова бирачких одбора, ставити печат са констатацијом да потврђује да предложена лица имају 
изборно право. 

Ако неко лице које је предложено нема изборно право, општински орган из става 2. овог члана о томе одмах обавештава 
Изборну комисију, а Изборна комисија подносиоца изборне листе. 

Замена лица у бирачким одборима 
Члан 17. 

Замену лица именованих у бирачке одборе врши Изборна комисија на захтев овлашћеног предлагача. 
Члана или заменика члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу могуће је заменити до 03. марта 2018. године у 

20.00 часова. 
 

Обавештење бирача о месту и времену одржавања избора 
Члан 18 . 

Обавештење о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме гласа и бројем под којим је 
уписан у извод из бирачког списка доставља Управа Градске општине Севојно, сваком бирачу најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора ( до 27. фебрура 2018. године ), у складу са законом. 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 2/18" 

 

 

5 

III ИЗБОРНА ЛИСТА 
Подношење изборне листе 

Члан 19. 
 

Подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно може бити регистрована политичка 
странка или коалиција регистрованих политичких странака и група грађана, чије изборне листе својим потписима подржи најмање 200 
бирача ( у даљем тексту: Подносилац изборне листе ). 

Подносилац изборне листе не може бити коалиција коју чине политичка странка и група грађана. 
Подносилац мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира у 

Скупштину Градске општине Севојно. 
Члан 20. 

Изборну листу кандидата за одборнике ( у даљем тексту: Изборна листа ), у име политичке странке, подноси заступник 
политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он за то овласти на Обрасцу ГОС-1/2018. 

 
Члан 21. 

Коалицију регистрованих политичких странака ( у даљем тексту: страначка коалиција ) образују најмање две регистроване 
политичке странке писаним споразумом ( у даљем тексту: коалициони споразум ) који се оверава код јавног бележника. 

Коалициони споразум обавезно садржи назив страначке коалиције, назив изборне листе и податке о лицу које је овлашћено за 
подношење изборне листе. 
У име страначке коалиције изборну листу подносе највише два овлашћена лица. 

Ако су коалиционим споразумом овлашћена два лица за подношење изборне листе, онда се обавезно наводи да ли овлашћена 
лица изборне радње морају предузимати заједно или то могу чинити одвојено. 

Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од заступника политичких странака које чине коалицију буде 
заступник страначке коалиције. 

Изборну листу у име страначке коалиције подноси лице које је за то овлашћено у коалиционом споразуму. 
 

Члан 22. 
Групу грађана образује најмање десет бирача писаним споразумом који се оверава код јавног бележника. 
Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи циљ образовања групе грађана, назив групе грађана, ако је одређен, 

назив изборне листе, податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према 
подацима из личне карте) и податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе. 

Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење 
изборне листе. 

Члан 23. 
Лице које је овлашћено за подношење изборне листе, овлашћено је да у име подносиоца изборне листе врши и све друге 

радње у изборима, осим ако подносилац изборне листе друкчије не одреди. 
Рок за подношење изборне листе 

Члан 24. 
Изборна листа подноси се Изборној комисији у згради Градске општине Севојно, на писарници, најкасније до 16. Фебруар 

2018. године у 24 часа, на Обрасцу ГОС-1/2018, у писменој и електронској форми ( CD/ DVD ). 
Садржина изборне листе у писменој форми и изборне исте у електронској форми мора бити истоветна. 
 

Садржина изборне листе 
Члан 25. 

Изборна листа садржи: 
1)назив подносиоца изборне листе; 
2)назив изборне листе који може да садржи и име и презиме носиоца изборне листе (ако је 

одређен); 
3)податке о свим кандидатима за одборнике ( редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, годину рођења, занимање, 

пребивалиште и адреса стана кандидата према потврди о пребивалишту ); 
4)име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу. 
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се за сваког кандидата за одборника мора навести пуни 

или скраћени назив политичке странке која га је предложила за кандидата за одборника. 
Ако изборна листа не испуњава садржинске услове утврђене овим чланом, сматраће се да садржи недостатке за проглашење. 
 
 

Члан 26. 
            Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи. 

На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи ( прва три места, друга три места и тако до краја 
листе ) мора да буде најмање по један кандидат који припада оном полу који је мање заступљен на изборној листи. 

Једно лице може бити кандидат само на једној изборној листи за одборнике Скупштине Градске општине Севојно. 
Услучају да по доношењу решења о проглашењу изборне листе кандидат за одборника буде правоснажном судском одлуком 

лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи његова смрт, 
подносилац изборне листе губи право да предложи новог кандидата. 

 
 

Назив подносиоца изборне листе 
Члан 27. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна је да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе наведе 
према називу из акта о регистрацији политичке странке. 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив страначке 
коалиције из споразума о образовању страначке коалиције, при чему назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку 
''Коалиција''. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку ''Група грађана''. 
Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца, после речи ''Група грађана'', наведе свој 

назив из споразума о образовању групе грађана. 
Назив групе грађана не може да садржи реч ''странка'' ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, 

укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке. 
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Назив изборне листе 
Члан 28. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив политичке странке из акта о 
регистрацији. 

Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз његову писмену сагласност 
која се даје на обрасцу ГОС-3/2018. 

Члан 29. 
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те 

страначке коалиције. 
Назив коалиционе изборне листе може да садржи и имена највише два лица као носилаца изборне листе, уз њихове писмене 

сагласности која се дају на обрасцу ГОС-3/2018. 
Члан 30. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те групе 
грађана. 

Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз његову 
писмену сагласност која се даје на обрасцу ГОС-3/2018. 

Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч ''странка'' ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке 
странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке. 

 
Члан 31. 

            Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за одборника. 
 

Документација која се доставља уз изборну листу 
Члан 32. 

Приликом подношења изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, Изборној комисији 
истовремено се подноси следећа документација: 

1) Овлашћење лица које је заступник политичке странке овластио да поднесе изборну листу, на обрасцу ГОС-2/2018; 
2) Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, на обрасцу ГОС-3/2018; 
3) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, у којој је означено име и презиме, 

датум рођења, занимање и ЈМБГ, на обрасцу ГОС-4/2018; 
4) Изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу ГОС-5/2018; 
5) Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, на обрасцу ГОС-6/2018; 
6) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа; 
7) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу ГОС-7/2018. Списак 

се доставља у писаном и електронском облику ( CD/DVD ), тако да садржај списка у оба облика буде истоветан; 
8) Најмање 200 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине 

Севојно, сређених по азбучном реду презимена Бирача, на обрасцу ГОС-8/2018; 
9) Оверен Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси 

страначка коалиција или група грађана; 
10) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног 

органа ( ГОС-4/2018 ), ако изборну листу подноси група грађана. 
Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) овог члана достављају се у оригиналу или као оверена фотокопија. 

Потписи бирача који подржавају листу на Обрасцу ГОС-8/2018, оверавају се код јавног бележника. 
 

Члан 33. 
Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање изборне кампање користи 

средства из јавних извора, Изборној комисији предаје писану изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова 
изборне кампање, на обрасцу ГОС-18/2018. 

Након проглашења изборне листе, Изборна комисија изјаву подносиоца изборне листе уз решење о проглашењу изборне 
листе, без одлагања доставља Управи за финансије Града Ужица. 

 
Обрасци за подношење изборне листе 

Члан 34. 
Изглед и садржај обрасца изборне листе и образаца документације која се доставља уз изборну листу, Изборна комисија 

прописује и ставља на увид учесницима у изборима најкасније у року од три дана од дана расписивања локалних избора. 
 

Члан 35. 
Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног предлагача кандидата за одборнике Скупштине Градске 

општине Севојно. 
Потпис бирача који подржава изборну листу предлагача мора бити оверен од стране овлашћених лица у складу са прописима 

којим се уређује овера потписа, на прописаном обрасцу. 
           Овера потписа у смислу става 3. овог члана се врши код јавног бележника. 

Овера потписа бирача који подржавају изборну листу, омогућава се и у седишту учесника у изборима, на њихов захтев. 
Овлашћена лица су дужна да оверу потписа врше у складу са Правилником о накнади за оверу потписа бирача који 

подржавају изборну листу за избор одборника (''Службени гласник РС'', број 12/16). 
            Потписи се не могу оверавати пре него што накнада буде плаћена. 

Накнаду за оверу потписа бирача плаћа подносилац изборне листе коју је бирач подржао, у складу са Правилником из става 
5. овог члана. 

Повлачење изборне листе 
Члан 36. 

Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе. 
Повлачењем изборне листе престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење избора, као и 

сва права која му по том својству по одредбама Закона о локалним изборима припадају. 
 

IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 
Утврђивање и објављивање 

Члан 37. 
Збирну изборну листу утврђује Изборна комисија и она садржи све проглашене изборне листе са личним именима свих 

кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 
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Редослед изборних листи са именима свих кандидата, на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија објављује збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно у 
''Службеном лист Града Ужица '' најкасније 21. фебруара 2018. године у 24.00 часа. 

Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе, преко лица 
које овласти, изврши увид у све поднете изборне листе и документацију поднету уз њих. 

Збирна изборна листа, са називима изборних листи и именима свих кандидата мора за све време гласања бити видно 
истакнута на бирачком месту. 

 
V БИРАЧКА МЕСТА 

Одређивање бирачких места 
Члан 38. 

Бирачка места одређују се актом Изборне комисије, који се оглашава у ''Службеном листа Града Ужица'', на предлог Управе 
Градске општине Севојно. 

Предлог из става 1. овог члана, Управа Градске општине Севојно доставља Изборној комисији најкасније до 22. фебруара 
2018. године. 

Решење о одређивању бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно, 
Изборна комисија доноси најкасније 10. фебруара 2018. године у 24.00 часа. 

 
Члан 39. 

Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од 07.00 до 
20.00 часова. 
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача. 

У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или 
неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом бирачком месту било знатно отежано. 

Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених места. 
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег 

гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.). 
 

Члан 40. 
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а само изузетно и просторије у објектима у 

приватној својини. 
Предлог Управе Градске општине Севојно да бирачко место буде у објекту у приватној својини мора бити образложен. 
За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву политичке странке или објекту 

који користи политичка странка, као ни у објекту у власништву кандидата за одборника или члана његове породице. 
Приликом одређивања бирачког места, води се рачуна да оно по могућности буде приступачно особама са инвалидитетом. 

 
Уређивање бирачких места 

Члан 41. 
Општинска управа, преко надлежних органа, дужна је да благовремено обезбеди да, простор који је одређен као бирачко 

место, буде припремљен и отворен за гласање. 
Просторија за гласање мора бити довољно пространа да омогући несметан рад бирачког одбора, односно да буде довољно 

пространа да би сви чланови бирачког одбора, у сталном и проширеном саставу, могли несметано и у сваком тренутку да имају 
приступ гласачкој кутији и изборном материјалу и увид у њих, као и да би могли да се поставе паравани који омогућавају несметано 
попуњавање гласачких листића и тајност гласања. 

На бирачком месту видно се истичу: број и назив бирачког места, државна застава Републике Србије, збирна изборна листа, 
решење о одређивању бирачког места и решење о именовању бирачког одбора. 

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да се истичу симболи политичких странака и други 
пропагандни материјал. 

Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (овлашћеним посматрачима) одговарајуће место са кога 
могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања. 

 
VI ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК 

Упис и ажурирање бирачког списка 
Члан 42. 

У јединствени бирачки списак ( у даљем тексту: бирачки списак ) уписују се лица која испуне опште услове за стицање 
бирачког права, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора. 
            Ажурирање дела бирачког списка за подручје Градске општине Севојно обухвата вршење промена убирачком списку (упис, 
брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана. 

До закључења бирачког списка, 16. фебруара 2018. године у 24.00 часа, решења на којима се заснивају промене у бирачком 
списку доноси, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица, орган надлежан за 
ажурирање бирачког списка. 
 Од закључења бирачког списка, 17. фебруара 2018. године, па до 28. фебрура 2018. године у24.00 часа ( до 72 часа пре дана 
одржавања избора ), решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство државне управе и локалне 
самоуправе. 

Излагање дела јединственог бирачког списка 
Члан 43. 

Дан након расписивања избора, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица, 
орган надлежан за ажурирање бирачког списка излаже део бирачког списка за подручје Градске општине Севојно на увид грађанима и 
то оглашава преко средстава јавног информисања и, по потреби, на други начин, уз обавештавање грађана да од надлежног органа 
могу, до закључења бирачког списка, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. 
 

Део бирачког списка из става 1. овог члана излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту општинске 
управе, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани 
подаци тачни. 

Увид у јединствени бирачки списак, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана. 
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Закључење бирачког списка. Укупан број бирача 
Члан 44. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту : МДУЛС ) закључује решењем, 16. фебруара 2018. 
године, бирачки списак и истим утврђује укупан број бирача на подручју Градске општине Севојно и на сваком бирачком месту. 

МДУЛС доставља Изборној комисији решење о закључењу бирачког списка у року од 24 часа од закључења бирачког списка, 
а најкасније 17. фебруара 2018. године у 24.00 часа. 

По пријему решења из става 2. овог члана Изборна комисија објављује у ''Службеном листу Града Ужица'' укупан број бирача 
на подручју Градске општине Севојно. 

 
Припрема и достављање извода из бирачког списка 

Члан 45. 
Надлежно министарство припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка, разврстане по бирачким местима на 

подручју Градске опшитне Севојно и доставља их Изборној комисији, најкасније 18. фебруара 2018. године у 24.00 часа ( у року од 48 
часова од доношења решења о закључењу бирачког списка). 

Изводи из бирачког списка за свако бирачко место садрже све чињенице о бирачу које садржи бирачки списак и место за 
својеручни потпис бирача. 

Коначан број бирача 
Члан 46. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе  доставља Изборној комисији сва решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку које је донело од закључења бирачког списка све до 72 часа пре дана избора ( од 16. фебруара 2018.  до 28. 
фебруара 2018. године у 24.00 часа ). 

Ако се решењем из става 1. овог члана мења бирачко место на којем бирач гласа, то решење обавезно мора да садржи ознаку 
и бирачког места са којег се бирач брише и ознаку бирачког места на које се бирач уписује. 

Изборна комисија узима у обзир само она решења из става 1. овог члана која је примила најмање 48 часова пре дана 
одржавања избора и на основу њих уноси измене у изводе из бирачког списка и одмах потом објављује коначан број бирача на 
подручју Градске општине Севојно и на сваком бирачком месту. 

Изборна комисија одмах по добијању измена у изводима из бирачког списка утврђује и објављује у ''Службеном листу града 
Ужица'' коначан број бирача на подручју Градске општине Севојно и на сваком бирачком месту. 

 
VII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 
Обезбеђивање изборног материјала- прибора 

Члан 47. 
 Изборни материјал за спровођење избора за одборнике обезбеђује Изборна комисија. Управа градске општине Севојно се 
стара о уређивању бирачких места и припрема за сваки бирачки одбор потребан број гласачких кутија са прибором за њихово 
печаћење, параване за гласање, прибор за писање, спрејеве за обележавање кажипрста десне руке бирача и UV лампе, коверте за 
одлагање гласачких листића, свеће и пластичне џакове. 
Управа Градске општине Севојно сваком бирачком одбору, благовремено доставља: 
1) Гласачку кутију; 
2) Два сета паравана за обезбеђивање тајност гласања; 
3) Два спреја за обележавање прста бирача; 
4) Две UV лампе; 
5) Врећу за одлагање изборног материјала; 
6) Прибор за писање; 
7) Прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала ( печат и восак ); 
8) Коверте за одлагање гласачких листића; 
9) Остали материјал ( батерије, оловке, свеће, коверте и др.) 

 
Изборни материјал који се обезбеђује за сваки бирачки одбор 

Члан 48. 
 Изборна комисија благовремено припрема за сваки бирачки одбор: 
1)збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно; 
2)решење о одређивању бирачког места (извод); 
3)решење о образовању и именовању бирачког одбора у сталном саставу; 
4)решење о образовању и именовању бирачког одбора у проширеном саставу; 
5)оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту; 

 6)потребан број гласачких листића, који одговара броју бирача који су уписани на бирачком месту у изводу из тачке 5) става 1. овог 
члана. Гласачки листићи за гласање бирача који су уписани у посебне изводе из бирачког списка обезбеђују се из обавезне резерве; 
7)контролни лист за проверу исправности гласачке кутије , 

 8)образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине 
Градске општине Севојно (у даљем тексту: записник о раду бирачког одбора), у шест примерака; 
9)правила о раду бирачких одбора; 
10)државну заставу Републике Србије; 
11)обрсце потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места; 

 12)образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу; 
 13)образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу; 
 14)обрасце одговарајућих записника о примопредаји изборног материјала пре гласања и после гласања; 
 15)коверте за гласање ван бирачког места и паковање гласачких листића после пребројавања; 

 Предаја изборног материјала бирачким одборима 
 

Члан 49. 
Штампани изборни материјал Изборна комисија преузима од одабране штампарије,  најкасније 28. фебруара 2018. године. 
Изборна комисија изборни материјал, заједно са материјалом који је обезбедила Управа Градске општине Севојно (гласачке 

кутије, параване за гласање, прибор за писање, прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала, спреј за 
обележавање кажипрста десне руке бирача, UV лампе, коверте за одлагање гласачких листића, свеће, пластичне џакове и државну 
заставу), предаје представницима бирачких одбора најкасније 2.марта 2018. године у 24.00 часа. 

Примопредаја изборног материјала врши се у седишту Изборне комисије, у згради Градске општине Севојно. 
 О примопредаји изборног материјала сачињавају се записници на прописаним обрасцима. 
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VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

Предаја изборног материјала од стране бирачких одбора 
Члан 50. 

 Кад утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања, а најкасније у року од осам часова од 
затварања бирачких места, предаје Изборној комисији следећи изборни материјал: 

      1)први примерак записника о раду бирачког одбора и утврђивању резултата гласања на бирачком месту; 
2)извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту; 
3)запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
4)запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи; 
5)запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи; 
6)запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи; 

 7)запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места; 
 8)попуњене обрасце евиденција о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном и прођиреном 

саставу. 
О примопредаји изборне документације из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном обрасцу ГОС-21/2018, 

који потписује представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су предали изборну документацију. 
 

Утврђивање и објављивање резултата избора 
Члан 51. 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачких места, 
утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који су гласали на бирачким местима; број бирача који су 
гласали ван бирачког места; укупан број примљених гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; укупан број 
важећих гласачких листића и број гласова датих за сваку изборну листу. 

Изборна комисија утврђује резултате гласања на бирачким местима најкасније у року од шест часова од достављања 
извештаја са бирачких места. 
 Изборна комисија објављује резултате избора у року од 24 часа од затварања бирачких места. 
 

 
IX ДОДЕЛА МАНДАТА 

Члан 52. 
 Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова.     
 Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи. 
 У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су 
гласали. 
 Изборна комисија Градске општине Севојно у року од 24 часа од затварања бирачког места, врши расподелу одборничких 
мандата сагласно одредби члана 41. Закона о локалним изборима, о чему саставља посебан записник. 
 Градска изборна комисија, најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате 
са изборне листе додељује кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе. 

Градске општине Севојно издаје одборнику уверење да је изабран. 
 

X ПОНОВНИ ИЗБОРИ 
Члан 53. 

Поновни избори спроводе се ако Изборна комисија или Управни суд пониште изборе због неправилности у спровођењу 
избора, у случајевима утврђеним законом. 

Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту. 
На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са законом, избори се понављају у року од седам 

дана од дана утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора. 
            Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори 
поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 

Услучају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања. 
 

XI СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
Гласачка кутија 

Члан 54. 
Гласачка кутија израђује се према прописаним стандардима, у складу са Упутством за спровођење Закона о избору 

народиних посланика. 
 

Штампање гласачких листића 
Члан 55. 

Гласачки листићи за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно штампају се у штампарији коју одабере Изборна 
комисија на једном месту. 
 Гласачки листићи штампају се искључиво на хартији која је заштићена воденим жигом. Број гласачких листића који се 
штампају, њихов облик, боју и изглед утврђује        Изборна комисија. Број гласачких листића који се штампа мора да буде једнак 
броју бирача који су уписани у бирачки списак за подручје Градске општине Севојно. 

Пре почетка штампања гласачких листића, Изборна комисија утврђује број резервних гласачких листића, који не може бити 
већи од 0,3% од укупног броја гласачких листића. О броју резервних гласачких листића Изборна комисија доноси решење које се 
објављује у ''Службеном листу Града Ужица''. 

 
Припрема штампања гласачког листића 

Члан 56. 
Након доношења Одлуке о тексту Изборна комисија припрема у складу са Законом о локалним изборима, један гласачки 

листић који оверава председник комисије својим потписом и печатом Изборне комисије. На основу тако припремљеног гласачког 
листића штампарија израђује утврђени број гласачких листића. 
            На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.          
            Процес штампања се одвија у присуству овлашћених представника Изборне комисије и представника подносилаца изборних 
листа. 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 2/18" 

 

 

10 

Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, председник Изборне комисије упоређује са 
овереним узорком гласачког листића. 
            Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, председник Изборне комисије 
својим потписом оверава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака. 
            О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник. 

 
Право надзора 

Члан 57. 
 Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија преко својих чланова. Подносилац проглашене изборне листе 
доставља Изборној комисији име лица које имаправо да присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом 
достављању органима надлежним за спровођење избора. 

Изборна комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о томе да њихови представници имају 
право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те 
радње. 

XII УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА 
Члан 58. 

Текст гласачког листића и преосталог материјала за спровођење избора штампа се на српском језику, ћирилицом. 
 

XIII СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 
Члан 59. 

Статистичку обраду података при спровођењу избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно обавља Управа 
Градске општине Севојно, на основу записника о раду бирачких одбора, које им доставља Изборна комисија. 

Управа Градске општине Севојно одређује лица која по завршетку гласања, присуствују примопредаји изборног материјала 
од бирачких одбора Изборној комисији, врше логичко-рачунску контролу података у записницима о раду бирачких одбора, припремају 
и достављају податке о привременим резултатима избора, користећи апликативни софтвер у Изборној комисији. 

Од завршетка гласања до објављивања резултата избора, Изборна комисија објављује привремене податке о резултатима 
избора. Начин објављивања података о току избора, као и привремених података о резултатима избора утврдиће се посебном одлуком 
Комисије. 

XIV ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
Члан 60. 

Праћење рада органа за спровођење избора обезбеђује се домаћим и страним посматрачима у складу са законом и Упутством 
за спровођење избора за народне посланике. 

 
XV СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 61. 
 Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Градске општине Севојно. 

Захтев за доделу средстава, са спецификацијом укупних трошкова, Изборна комисија подноси надлежном општинском 
органу. 
 Средства за спровођење избора се користе за: 
 -накнаду за рад Изборне комисије; 
 -накнаду за рад чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу; 

        -накнада за рад чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу, који су именовани на предлог 
подносилаца изборних листа за одборнике Скупштине Градске општине Севојно; 

       -штампање, набавку и дистрибуцију изборног материјала и прибора, у складу са овим упутством, 
       -накнаде за рад ангажованих у Изборну комисију за обављање стручних и других послова у вези са спровођењем избора; 

 -набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала; 
 -статистичку обраду изборних података; 
 -превозничке, ПТТ и друге услуге. 
          Налогодавац за располагање средстава је председник Изборне комисије према присуству. 
          Изборна комисија подноси Скупштини Градске општине Севојно извештај о утрошеним средствима. 
 

XVI ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 
Члан 62. 

Финансирање трошкова изборне кампање врши се из средстава јавних извора, из износа утврђеним у Одлуци о буџету 
Градске општине Севојно за 2018. Годину, у складу са Законом о финансирању политичких активности. 

Средства из става 1. овог члана, у висини од 20%, распоређују се у једнаким износима подносиоцима проглашених изборних 
листи који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање. Ова средства уплаћују се у року од пет дана од дана проглашења свих изборних листи. 

Политичке странке, односно други политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за 
покриће трошкова изборне кампање дужан је да положи изборно јемство у висини средстава из става 2. овог члана, распоређених том 
политичком субјекту. 

Изборно јемство састоји се у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија од вредности или у стављању 
хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство. 

Преостали део средстава, у висини од 80% додељује се подносиоцима изборних листа које су освојиле мандате, сразмерно 
броју освојених мандата, у року од пет дана од дана проглашења изборних резултата, без обзира да ли су користили средства из јавних 
извора за покриће трошкова изборне кампање. 

 Право на финансирање трошкова изборне кампање под условима из одредаба овог члана остварује подносилац проглашене 
изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно. 

 
XVII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

Обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно 
Члан 63. 

           Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно вршиће се према обрасцима који су 
саставни део овог упутства: 
1)изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( Образац ГОС-1/2018 ); 
2)овлашћење да се у име политичке странке, страначке коалиције или групе грађана поднесе изборна листа кандидата за одборнике 
Скупштине Градске општине Севојно ( Образац ГОС-2/2018 ); 
3)сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( 
Образац ГОС-3/2018 ); 
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4)Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, 
укојој је означено име и презиме, датум рођења, занимање и ЈМБГ, на обрасцу ГОС-4/2018; 
5) изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине Градске општине Севојно(Образац ГОС-5/2018 ); 
6)потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци 
(Образац ГОС-6/2018 ); 
7)списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно 
(Образац ГОС- 7/2018); 
8)изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( Образац ГОС-8/2018 ); 
9)решење о проглашењу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( Образац ГОС-9/2018 ); 
10)решење о одбацивању изборне листе ( Образац ГОС-10/2018 ); 
11)закључак о недостацима изборне листе ( Образац ГОС-11/2018); 
12)решење о одбијању проглашења изборне листе ( Образац ГОС-12/2018 ); 
13)решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( Образац ГОС-13/2018); 
14)контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ГОС-14/2018); 
15)гласачки листић за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно (Образац ГОС-15/2018) ; 
16)потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места ( Образац ГОС-16/2018 ); 
17)записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и бирачког одбора (Образац ГОС-17/2018); 
18)изјава о коришћењу средстава јавних средстава ( Образац ГОС-18/2018 ); 
19)записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Градске 
општине Севојно (Образац ГОС-19/2018) 
20)записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и Изборне комисије (Образац ГОС-21/2018); 
21)овлашћење о подношењу изјаве о коришћењу јавних средстава (Образац ГОС-22/2018); 
22)записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно (Образац 
ГОС-23/2018); 
23)Уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Севојно (Образац ГОС-24/2018 ). Изборна комисија може утврдити и 
друге обрасце за поједине изборне радње. 
 

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 64. 

На питања која нису регулисана овим упутством непосредно се примењују одредбе закона, подзаконских аката, Упутства за 
спровођење Закона о избору народних посланика. 

Члан 65. 
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
Број: 013-03/2018, 16.01.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
Десимир Мићовић с.р. 

 
 

 3. Изборна комисија Градске општине Севојно, на седници одржаној дана 16. јануара 2018. године, на основу чл. 15. Закона 

о локалним изборима (''Службени  гласник РС'' број 129/2007, 54/2011),  утврдила је 
 

РОКОВНИК 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 
 

I 

 Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно 

утврђени су: 
1) Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно ( ''Службени лист града Ужица'' број 

1/2018 ) 

2) Законом о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број 129/2007, 54/2011)  

3) Законом о јединственом бирачком списку ( ''Сл. гласник РС'' број 104/2009, 99/2011 ). 
 

  Према чл. 15.став 2. и чл. 58.  Закона о локалним изборима у поступку избора одборника сходно се примењују : 

 1)   Закон о избору народних посланика  (''Сл. гласник РС'' број 35/2000, 18/2004 и 36/2011) 

 2)   Упутство за  спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 24. април 2016. године  ( ''Сл. гласник 

РС'' број 22/2016 ). 

II 
  Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно  (''Службени лист Града Ужица'' број 

1/2018) објављена, је 16. јануара 2018. године, а ступила на снагу 16.01.2018.године. 
  Одлуком  из става 1.  су расписани избори за одборнике Скупштине Градске општине Севојно за 04. март 2018. године. 
  Одлуком из става 1. је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке, 

16. јануара 2018. године. 

III 
  Према прописима из тачке 1. овог Роковника, рокови су следећи: 

 
 

 

Ред. 
број 

Р а д њ а  Р о к 

1. Јединствени обрасци 

1.1 Утврђивање и прописивање јединствених образаца и правила за спровођење 
изборних радњи и стављање на располагање Учесницима у изборима ( чл. 15. 

став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима )  

 19. јануара 2018. године 
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2. Органи  за спровођење избора 

2.1 Доношење решења о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање 

опуномоћеног представника подносиоца изборне листе у проширени састав 

Изборне комисије ( чл. 14. став 6. Закона о локалним изборима ) 

Даном проглашења изборне листе 

2.2 Достављање решења из тачке 2.1. подносиоцу изборне листе изборима ( чл.14. 
став 7. Закона о локалним изборима ) 

24 часа од доношења решења 

2.3 Доношење решења о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање 
представника подносиоца изборне листе у проширени састав бирачких одбора  
( чл. 14. став 6. и чл.16. став 3. Закона о локалним изборима ) 

Даном проглашења изборне листе 

2.4 Достављање решења из тачке 2.3. подносиоцу изборне листе изборима ( чл.14. 
став 7.  и став 16. став 3. Закона о локалним изборима ) 

24 часа од доношења решења 

2.5 Утврђивање структуре сталног састава бирачких одбора применом система 

највећег количника а према заступљености одборничких група у последњем 

сазиву Скупштине ГО Севојно, сразмерно броју одборника у одборничкој 
групи ( чл.16 став5. Закона о локалним изборима ) 

22.фебруар 2018. године до 24 часа 

2.6 Достављање структуре сталног сазива бирачких одбора одборничким групама  08. фебруар2018.године до 24 часа 

2.7 Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Изборној 
комисији ( чл. 18 став 1. Упутства ) 

До 27. фебруара 2018. године до 24. 
часа 

2.8 Образовање сталног састава бирачких одбора ( чл. 15. став 1. тачка 3. и чл. 16. 

став 5 Закона о  локалним изборима ) 

Најкасније до 22. фебруара 2018. 

године до 24 часа 

2.9 Достављање решења о образовању сталног састава бирачких одбора 

одборничким групама и подносиоцима потврђених изборних листи ( чл. 16. 

став 6. Закона о локалним изборима ) 

48 часова од дана доношења  

2.10 Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких 

одбора ( чл. 14. став 10. и чл. 16. став 3. Закона о локалним изборима  ) 

26. фебруар 2018. године до 24 часа 

2.11 Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора 
( чл. 14. став 9. и чл. 16. став 3. Закона о локалним изборима  и чл. 39. став 2. и 
3. Закона о избору народних посланика ) 

24 часа од пријема предлога 
изборне листе, а најкасније до 27. 
фебрура 2018. године до 24 часа 

2.12 Замена члана бирачких одбора ( чл.28. Став 3. и 4. Упутства ) до 03. марта 2018. године до 20 
часова 

3. Изборна листа 

3.1 Подношење изборне листе (чл.19. став 1.Закона о локалним изборима); 16. фебруар 2018.године до  24 часа. 

3.2  Доношење закључка о отклањању недостатака који су сметња за проглашење 
изборне листе (чл.25 став 2.Закона о локалним изборима) 

24 часа од подношења изборне 
листе 

3.3 Отклањање недостатака по закључку из тачке 2. (члан 25. став 2. закона о 
локалним изборима); 

48 часова од добијања закључка 

3.4 Проглашење изборне листа (чл. 24. став 1.  и члан 25. став 2. Закона о 
локалним изборима); 

24 часа од пријема изборне листе 
(уколико нема недостатака), 
односно 24 часа по пријему изборне 
листе  у којој су отклоњени 
недостаци који су били сметња за 
проглашење изборне листе 

3.5 Доношење решења којим се одбија проглашење изборне листе због 
недостатака који су сметња за проглашење, а који нису отклоњени или, или 

нису отклоњени у предвиђеном року (чл.25, став 3. Закона о локалним 

изборима) 

24 часа по пријему изборне листе 
односно по истеку предвиђеног 

рока за отклањање недостатака 

3.6 Повлачење изборне листе (чл.21. став 1. Закона о локалним изборима)   до 22. фебруара 2018. године до 24 

часа 

 

3.7 

Утврђивање и објављивање изборне збирне листе у Службеном листу Града 

Ужица (чл.26. став 3. Закона о локалним изборима ) 

22. фебруара 2018. године  до 24 

часа 

3.8 Право увида у поднете изборне листе ( чл.26. став 4. Закона о локалним 

изборима ) 

48 часова од дана објављивања 

збирне изборне листе 

4. Бирачка места 

4.1 Достављање Изборној комисији предлога Управе ГО Севојно за одређивање 

бирачких места ( чл.45. став 2. Упутства ) 

18. фебруар 2018. године до 24 часа 

4.2 Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у Службеном листу 

Града Ужица  ( чл. 34. став 1. тачка 7.  Закона о избору народних посланика ) 

12. фебруар 2018. године 

4.3 Уређивање бирачких места од стране Општинске управе ( чл.29. став 2. Закона 
о локалним изборима ) 

Најкасније до отварања бирачких 
места 04. марта 2018. године у 7 

часова 
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5. Бирачки списак 

5.1 Излагање делова бирачког списка за подручје Градске општине Севојно (чл.14. 
став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) 

Од 16. јануара 2018. године 

5.2 Подношење захтева Градској управи за послове органа града, општу управу и 
друштвене делатности Града Ужица за доношење решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку, које до закључења бирачког списка 
доноси Градска управа, ( чл.10. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку)  

до 16. фебруара 2018. године до 24 
часа 

5.3 Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране 

подносиоца изборне листе или лица које он овласти ( чл. 21.Закона о 

јединственом бирачком списку ) 

Од проглашења изборне листе до 

28. фебруара 2018. године до 24 

часа 

5.4 Доношење решења од стране Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача ( 

чл.17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) 

 16. фебруар 2018. године 

5.5 Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији ГО 

Севојно ( чл.17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) 

24 часа од часа његовог доношења 

5.6 Објављивање укупног броја бирача у „ Службеном листу Града Ужица“ (чл.18.  
Закона о јединственом бирачком списку ) 

Одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка и 
укупног броја бирача 

5.7 Достављање оверених извода  из бирачког списка Изборној комисији ГО 
Севојно ( чл.19. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) 

 18. фебруар  2018. године 

5.8 Подношење захтева на којима се заснивају уписи и промене у бирачком 
списку, по закључењу бирачког списка и доношење и достављање решења од 
стране  Министарства за државну управу и локалну самоуправу о истом  ( 
чл.20. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ) 

Од закључења бирачког списка до 
28. Фебруара 2018. године до 24 
часа 

5.9 Пријем у Изборној комисији општине ГО Севојно решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка ( чл.20. 
став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) 

До 28. фебруара 2018. године до 24 
часа 

5.10 Утврђивање и објављивање у ''Службеном листу Града Ужица“ коначног броја 

бирача ( чл.20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку ) 

Одмах по истеку рока за пријем 

решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка 

6. Спровођење избора 

6.1 Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора  ( чл. 
54. став 1.   Закона о избору народних посланика ) 

Најкасније до 27. фебруара 2018. 
године 

6.2 Предаја изборног материјала бирачким одборима (  чл. 29. став 1.  Закона о 
локалним изборима ) 

Најкасније 02. марта до 24 часа 

6.3 ''Предизборна тишина'' – забрана изборне пропаганде ( чл. 5. став 3.   Закона о 
избору народних посланика ) 

Од  01. марта 2018. године у 24 часа 
до 04.марта 2018. године у 20 
часова 

6.4 Отварање бирачких места и гласање ( чл. 56. став 1.   Закона о избору народних 
посланика ) 

04.март 2018. године од 7 до 20 
часова 

7. Утврђивање и објављивање резултата 

7.1 Утврђивање резултата гласања на бирачким местима и достављање изборног 
материјала Изборној комисији (  чл. 38. став 1.  Закона о локалним изборима ) 

Најкасније 8 часова по затварању 
бирачког места  ( 05. март 2018. 
године  до 4 часа ) 

7.2 Утврђивање резултата избора у Изборној комисији  

(  чл. 39. став 2.  Закона о локалним изборима ) 

Најкасније 6 часова по достављању 

Извештаја са бирачких места ( 05. 

Марта 2018. године до 10 часова ) 

7.3 Објављивање резултата избора у „Службеном листу Града Ужица“ (  чл. 44.  
Закона о локалним изборима ) 

 

 05. март 2018. године  до 20 часова 

7.4 Увид у изборни материјал у просторијама изборне комисије ( чл. 64.  Закона о 

избору народних посланика )  

 

09.март 2018. године до 24 часа 

8. Заштита изборног права 

8.1 Подношење приговора Изборној  комисији (  чл. 52. став 2. Закона о локалним 

изборима ) 

24 часа од часа када је донета 

одлука, извршена радња или 

учињен пропуст 

8.2 Доношење и достављање решења по приговору (  чл. 53. став 1.  Закона о 

локалним изборима ) 

48 часова од пријаве приговора 
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8.3 Подношење жалбе Управном суду против решења И зборне комисије (  чл. 54. 

став 1.  Закона о локалним изборима ) 

24 часа од достављања решења  

8.4 Достављање приговора и жалбе са списима Управном суду  (  чл. 54. став 2.  

Закона о локалним изборима ) 

Најкасније 12 часова од пријема 

жалбе 

8.5 Доношење одлуке по жалби  (  чл. 54. став 4.  Закона о локалним изборима ) 48 часова од пријема жалбе са 

списима 

9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

9.1 Расподела одборничких мандата по изборним листама  (  чл. 41. став 4.  Закона 

о локалним изборима ) 

24 часа од затварања бирачких 

места, 05. март 2018. године до 20 

часова 

9.2 Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, 

почев од првог кандидата са листе  (  чл. 43.  Закона о локалним изборима ) 

10 дана од дана објављивања 

укупних резултата избора, 15.март 

2018. године до 20 часова 

9.3 Издавање уверења о избору одборника  (  чл. 45.  Закона о локалним изборима) Одмах по додели мандата 

10. Извештавање о спроведеним изборима за одборнике 

10.1 Достављање министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 
републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу  

и резултатима избора за одборнике (  чл. 15.  став 1. тачка 11. Закона о 

локалним изборима ) 

Непосредно по завршетку избора 

10.2 Подношење извештаја Скупштини Градске општине Севојно о спроведеним 

изборима за одборнике  (  чл. 15. став 1. тачка 10 Закона о локалним изборима ) 

Одмах по додели мандата 

 

IV 
  Овај роковник објавити у „Службеном листу града Ужица“. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

Број: 013-02/2018, 16.01.2018. године 

        ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

        Десимир Мићовић, с.р. 

 

 4. Градоначелник града Ужица, на основу члана 13. Закона о здравственој заштити  ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - 

др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 11а. Закона о ученичком и 

студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013), члана 100. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица'', број 25/17-

пречишћен текст), Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (''Сл. лист града Ужица'', број 43/17) и на основу Одлуке о 

финансирању специјализација у области дефицитарних  грана медицине број 06-64/17-3од 20.11.2017. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О  ФИНАНСИРАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ 

ДЕФИЦИТАРНИХ  ГРАНА МЕДИЦИНЕ  
 

       Члан 1. 

Овим правилником се уређују услови, критеријуми и начин финансирања специјализација у области дефицитарних  грана 

медицине. 

    Члан 2. 

Право на финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине, могу остварити доктори медицине, под 

следећим условима: 
- да имају пребивалиште на територији града Ужица, најмање 12 месеци непрекидно уназад, у односу на дан објављивања 

конкурса; 

- да се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, филијала Ужице; 

- да имају завршен приправнички стаж; 

- да су положили стручни испит. 

     Члан 3. 

Области дефицитарних грана медицине, својом одлуком сваке године утврђује Министарство здравља Републике Србије. 

Одлука се доноси на крају текуће године за наредну годину. 
 

     Члан 4. 

У складу са одлуком, наведеном у члану 3. овог Правилника,  Завод за јавно здравље Ужице, обавештава Савет за здравље 

града Ужица, које су области дефицитарних грана медицине приоритетне за град Ужице. 
 

          Члан 5. 

 Број специјализација које ће финансирати град и у којим  областима  дефицитарних грана медицине, одређује Градоначелник 

решењем за текућу календарску годину, на предлог Савета за здравље града Ужица. 
 

          Члан 6.     .  

Комисија коју формира Градоначелник, цени испуњеност услова за доделу средстава за финансирање специјализација у 

области дефицитарних  грана медицине. 
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Комисија има три члана, од којих је један члан представник Града Ужица, један члан представник Здравственог центра 

Ужице и један члан предстaвник Завода за јавно здравље Ужице. 
 

            Члан 7.     .  

Комисија расписује јавни позив за финансирање специјализација у областима дефицитарних грана медицине у складу са 

решењем Градоначелника из члана 5.овог Правилника. 

 Јавни позив се објављује на званичној интернет страници града и у једном локалном штампаном медију. 

 

            Члан 8. 

Пријава на јавни позив за  финансирање специјализација у области дефицитарних  грана медицине подноси се Градској 

управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, преко писарнице управе. 
 
           Члан 9. 

 Уз пријаву  на јавни позив подносе се следећи докази: 

-        копија личне карте  /   уверење о пребивалишту (уверење само уколико се из копије личне карте не може утврдити да ли је 

испуњен услов везан за дужину пребивалишта); 

-        копију дипломе Медицинског факултета; 

-       потврду о положеном стручном испиту; 

- уверење факултета о просечној оцени током студија;  

-  уверење Националне службе за запошљавање, филијала Ужице,  да се  подносилац пријаве налази на  евиденцији 

незапослених лица. 
 

           Члан 10. 

 Критеријуми за доделу средстава докторима медицине, на име финансирањa специјализација,  су следећи: 

- дужина студирања      - до 40 бодова 

- просечна оцена студирања    -  до 40 бодова 

- дужина вођења на евиденцији незапослених лица  - до 20 бодова. 
 

             Члан 11. 

 Бодовање пријава на основу критеријума из члана 10. овог Правилника, врши се на следећи начин: 

- дужина студирања  

1. студије у трајању од  72 до 78 месеци    – број бодова 40 

2. студије у трајању од 78 до 84 месеца     – број бодова 30 

3. студије у трајању од  84 до 90 месеци    – број бодова 25; 
 

-   просечна оцена студија  

1.   од 9,50 до 10,00       -  број бодова 40 

2.   од 9,00 до 9,50      -  број бодова 35 

3.   од 8,00 до 9,00      -  број бодова 30 

4.   од 7,00 до 8,00      -  број бодова 25 

5.   од 6,00 до 7,00      -  број бодова 20; 
 

- дужина вођења на евиденцији незапослених лица  

1.   на евиденцији незапослених од   0 до 12 месеци    –  број бодова 5 

2.   на евиденцији незапослених од 12 до 24 месеца   –  број бодова 7 

3.  на евиденцији незапослених од 24 до 36 месеци   –  број бодова 10 

4.  на евиденцији незапослених од 36 до 48 месеци   –  број бодова 15 

5.  на евиденцији незапослених  преко 48 месеци      –  број бодова 20. 
 

Максималан број бодова је 100. 
 

        Члан 12.  

 Уколико пријављени имају исти број бодова  предност има подносилац пријаве који има вишу просечну оцену студија. 
 

      Члан 13. 

По обављеном бодовању  поднетих пријава, Комисија формира ранг листу и на основу листе, сачињава предлог  доделе 

средстава докторима медицине, на име финансирањa специјализација, који подноси Градоначелнику. 

 Градоначелник доноси Одлуку о додели средстава на име финансирање специјализација. 
 

      Члан 14. 

 Подносилац пријаве који је незадовољан Одлуком може уложити приговор Градском већу,  у року од 8 дана од дана пријема 

обавештења о Одлуци. 

 Рок за одлучивање по приговору је 15 дана. 
 

      Члан 15. 

 Финансирање се реализује након што доктори медицине,  којима је одлуком одобрено финансирање специјализације,  

прибаве сагласност Министарства здравља Републике Србије.  
Министарство здравља сваке године објављује Јавни позив за давање сагласности на специјализације и уже специјализације. 

Јавним позивом је предвиђена могућност за добијање сагласности за незапосленог здравственог радника за област 

дефицитарних  грана медицине, под условима који су јавним позивом дефинисани. 
 
     Члан 16. 

 Финансирање обухвата плаћање комплетних трошкова специјализације; трајање специјализације прописано је  Правилником 

о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (''Сл. гласник РС'', бр. 10/13 , 91/13 , 

113/13 , 109/14 ). 

 Средства за финансирање специјализације преносе се,  на годишњем нивоу, на основу фактурисаних трошкова,  медицинској 
установи у којој се специјализација обавља. 
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      Члан 17. 

 Финансирање специјализације не обухвата трошкове: 

- смештаја специјализанта у току специјализације 

- путне трошкове  у току специјализације. 
 

      Члан 18. 

 Град ће са сваким доктором медицине, изабраним по конкурсу, закључити уговор о финансирању специјализације, којим ће 

се прецизно утврдити трајање финансирања, висина средстава, као и права и обавезе уговорних страна. 

 

      Члан 19. 

 Специјализант је обавезан да о завршеној специјализацији обавести град Ужице,  писаним обавештењем уз које прилаже 

копију уверења о завршеној специјализацији. 

 Град Ужице обавештава Здравствени  центар – Општу болницу у Ужицу, о завршеним специјализацијама које су 

финансиране из градског буџета. 
 Уколико Здравствени  центар Ужице радно ангажује специјализанта, обавеза специјализанта је да ради у двоструком трајању 

у односу на  време трајања  финансијске подршке града за специјализацију.   
 

       Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.  

 Правилник се објављује и на  званичној интернет страници града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
II број 110-1/18, 10.01.2018. год. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 2/18" 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ БРОЈ 2/18 
 

Редни 

број 

 
Страна 

2. Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Севојно расписаних 

за 04. март 2018. године.......................................................................................................................................................... 3 

3. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине 

Севојно расписаних за 4. март 2018. године......................................................................................................................... 11 

4. Правилник о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине.................................................. 14 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} 

- Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Tira` 100 primeraka 


