
SLU@BENI LIST 

GRADA U@ICA 
XLVII     14. фебруар 2012. године     Број 1/12 

 

1. На основу члана 15. Закона о референдуму и народној иницијативи  ("Службени гласник 
PC", број 48/94 и 11/98), а у вези са чланом 6. Одлуке о расписивању саветодавног референдума о 
иницијативи за оснивање градске општине Севојно на територији Месних заједница Севојно, 
Крвавци, Злакуса и Горјани ("Службени лист града Ужица'', број 19/11), Комисија за спровођење 
саветодавног референдума, на седници одржаној дана 07.02. 2012. године, донела je 

 
 
 

УПУТСТВО О РАДУ ГЛАСАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
САВЕТОДАВНОГ РЕФЕРЕНДУМА  

 
  
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Гласачки одбор непосредно спроводи гласање на гласачком месту, обезбеђује правилност и 

тајност гласања, стара се о одржавању реда на гласачком  месту за време гласања, утврђује резултате 
гласања на гласачком месту и обавља друге послове одређене Законом о референдуму и народној 
иницијативи и упутствима Комисије за спровођење саветодавног референдума (у даљем тексту : 
Комисија). 

Гласачки одбор се нарочито стара о томе да нико не спречава или приморава гласача да гласа, 
да га позива на одговорност због тога што је или није гласао или да тражи од гласача да се изјасни 
зашто није гласао или како се изјаснио. 

Гласачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
Рад гласачког одбора je јаван. 

 
 
II - РАД ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА  
 

Члан 2. 
Комисија је дужна je да 17. фебруара 2012. године преда гласачким  одборима следећи 

гласачки материјал: 
1. решење о одређивању гласачког места; 
2. решење о именовању гласачког одбора; 
3. извод из бирачког списка за гласање на гласачком месту; 
4. потребан број гласачких листића, који одговара броју гласача који су уписани на гласачком 

месту; 
5. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
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6. образац Записника о раду гласачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за саветодавни референдум (у даљем тексту: записник о раду гласачког одбора), у три 
примерака; 

7. потребан број образаца потврде о бирачком праву за гласање ван гласачког места, са 
ковертама; 

8. упутство о раду гласачких одбора; 
9. државну заставу Републике Србије; 
10. гласачку кутију; 
11. параване за гласање; 
12. прибор за писање; 
13. прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог материјала; 
14. коверте за одлагање гласачких листића. 
О примопредаји гласачког материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу. 

 
Члан 3. 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дужна je да 
благовремено обезбеди простор за безбедно чување гласчког материјала и да се стара о томе да 
простор који je одређен за гласачко место буде уређен на начин који je прописан Законом о избору 
народних посланика, Закона о референдуму и народној иницијативи и отворен за гласање. 
 
 
III - РАД ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА САВЕТОДАВНОГ  
        РЕФЕРЕНДУМА 
 

Припремне радње за почетак гласања 
 

Члан 4. 
Дана 19. фебруара 2012. године гласачки одбор се састаје у 6.00 часова на гласачком месту. 
Пре отварања гласачког места, гласачки одбор се припрема за почетак гласања следећим 

редоследом: 

1. Примљени гласачки материјал упоређује са стањем из записника о примопредаји гласачког 
материјала и тако утврђује да ли je примљени гласачки материјал потпун и исправан. Ако поједини 
гласачки материјал недостаје, гласачки одбор то констатује у записнику о раду гласачког одбора и о 
томе одмах обавештава Комисију; 

2. Уређује гласачко место, утврђује да ли су обезбеђени услови за тајност гласања.  

3. Чланови гласачког одбора затим се договарају о начину поделе рада на гласачком месту, а 
нарочито о томе који ће чланови или заменици чланова гласачког одбора: 

- да проналазе и да заокружују гласаче у изводу из бирачког списка, 
- да гласачима уручују гласачки листић; 

4. По обављеним припремним радњама, гласачки одбор утврђује да гласање може да почне и 
то констатује у записнику о раду гласачког одбора. 
 

Гласање на гласачком месту 
 

Члан 5. 
Гласачко место се отвара 19. фебруара 2012. године у 7.00 часова. 
Одмах по отварању гласачког места гласачки одбор проверава гласачку кутију у присуству 

првог гласача који дође на гласачко место, а резултат провере (да je кутија исправна и празна) 
уписује се у контролни лист за проверу исправности гласачке кутије. 
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Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују чланови гласачког одбора 
и гласач који je први дошао на гласачко место. После тога се контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије убацује у гласачку кутију, па се она печати у присуству првог гласача који je дошао 
на гласачко место, и све то бележи у записник о раду гласачког одбора. 
 

Члан 6. 
Док je гласачко место отворено и док траје гласање сви чланови гласачког одбора или њихови 

заменици морају да буду на гласачком месту или да се у томе наизменично смењују. 
 

Члан 7. 
После уласка гласача у просторију за гласање, гласач саопштава гласачком одбору своје име и 

презиме, предаје обавештење о гласању и доказује свој идентитет важећом личном картом или 
путном исправом или возачком дозволом. Гласач који je уписан у извод из бирачког списка може да 
гласа и без обавештења о гласању. Гласач не може да гласа ако не поднесе доказ о своме идентитету. 

Пошто се утврди идентитет гласача, члан гласачког одбора заокружује редни број испред 
имена гласача у изводу из гласачког списка и гласач се потписује у извод из бирачког списка. 

Гласачки одбор неће допустити да гласа лице које није уписано у оверен извод из бирачког 
списка. 

Гласачки одбор не сме да врши никаква дописивања или друге промене у овереном изводу из 
бирачког списка. 

После тога, гласачу се предаје гласачки листић. 
Председник или члан гласачког одбора објашњава гласачу начин гласања, а нарочито: 
- да се гласа гласање врши заокруживањем речи ''за'' или речи ''против'', 
- да je гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање. 
Пошто попуни гласачки листић, гласач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како 

je гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта гласачко место. 
 

Члан 8. 
Гласач који који je слепо, инвалидно или неписмено лице има право да на гласачко место 

поведе са собом лице које ће уместо њега попунити гласачки листић онако како му гласач одреди. 
Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду гласачког одбора. 
Гласачки одбор уноси у записник о раду гласачког одбора податак о томе колико je гласача 

гласало на тај начин. 
 

Члан 9. 
Гласач који није у могућности да гласа на гласачком месту обавештава гласачки одбор, 

најкасније до 19. фебруара 2012. године у 11 часова, да жели да гласа. Председник гласачког одбора 
одређује два члана гласачког одбора за поверенике гласачког одбора.  

Повереници гласачког одбора одлазе код гласача и утврђују његов идентитет. Потом 
повереници предају гласачу службени коверат у којем се налазе гласачки листић, потврда о 
гласачком праву за гласање ван гласачког места и посебан коверат у који ће бити стављен попуњени 
гласачки листић. 

Пошто упознају гласача с начином гласања, повереници гласачког одбора омогућавају 
гласачу тајност гласања. Пошто гласа, гласач потписује потврду о свом гласачком праву и ставља 
попуњен и пресавијен гласачки листић у посебан коверат који повереници гласачког одбора пред 
њим затварају. Затворени коверат гласач ставља заједно с потписаном потврдом о свом гласачком 
праву у службени коверат који после тога повереници пред њим затварају и залепе. 
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Одмах по повратку на гласачко место, повереници гласачког одбора предају службени 
коверат гласачком одбору. Службени коверат се отвара, па гласачки одбор узима потписану потврду 
о гласачком праву и заокружује редни број под којим je гласач уписан у извод из гласачког списка. 
Затим гласачки одбор отвара затворени коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић и 
убацује га у гласачку кутију. Ако недостаје потписана потврда о гласачком праву сматра се да гласач 
није гласао, што се уноси у записник о раду гласачког одбора. 

Гласачки одбор уноси у записник о раду гласачког одбора податак о томе колико je гласача 
гласало ван гласачког места, а уз остали гласачки материјал у посебном коверту прилаже и све 
потписане потврде о гласачком праву. 

Ако je гласач који гласа ван гласачког места слепо, инвалидно или неписмено лице, он може 
да користи помоћ другог лица које сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, 
инвалидна или неписмена лица која гласају на гласачком месту. 
 

Затварање гласачког места 
 

Члан 10. 
Гласачко место се затвара 19. фебруара 2012. године у 20.00 часова. 
Гласачима који су се затекли на гласачком месту приликом затварања гласачког места, 

омогућава се да гласају. 
Kao гласач који се затекао на гласачком месту сматра се гласач који се у 20,00 часова налази 

на гласачком месту или непосредно испред. Гласаче који се затекну на гласачком месту гласачки 
одбор обавештава да могу да гласају. 

Председник гласачког одбора дужан je да одреди члана или заменика члана гласачког одбора 
који ће да утврди број гласача који су се затекли на гласачком месту, да утврди редослед по коме они 
гласају и на крају да стане иза последњег затеченог гласача како би означио крај реда и сачекао да 
гласају сви гласачи који су се затекли на гласачком месту. 
 

Одржавање реда на гласачком месту 
 

Члан 11. 
У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико гласача колико има 

обезбеђених места за тајност гласања. 
Забрањено je задржавање на гласачком месту свих лица која немају права и дужности у вези 

са спровођењем саветодавног референдума. 
На гласачком месту забрањено je коришћење пејџера, мобилних телефона и других средстава 

веза и комуникација. 
На гласачком месту забрањено je, ван евиденције у изводу из бирачког списка, правити 

спискове гласача који су изашли на гласање. 
Повреда забрана из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана сматра се нарушавањем реда на гласачком 

месту. 
 

Члан 12. 
Гласачки одбор je дужан да одржава ред на гласачком месту. 
Ако дође до нарушавања реда на гласачком месту, гласачки одбор може да прекине гласање 

док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у записник о 
раду гласачког одбора. 
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Ако je прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена 
колико je прекид трајао. 
 
 

Члан 13. 
Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на гласачком месту само 

ради припреме извештаја о току гласања на гласачком  месту. 
Све време од отварања до затварања гласачког места гласачки одбор обавештава Комисију о 

току гласања на начин који ће бити утврђен посебном одлуком Комисије. 
 
 
IV - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА  
 

Члан 14. 
После затварања гласачког места гласачки одбор утврђује резултате гласања на гласачком 

месту. 
Сви чланови гласачког одбора или њихови заменици имају право да присуствују утврђивању 

резултата гласања. 
Резултати гласања на гласачком месту утврђују се следећим редоследом: 
1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају у посебан коверат; 
2. пребројава се број гласача који je уписан у извод из бирачког списка и тако утврђује укупан 

број уписаних гласача; 
3. пребројавају се гласачи који су заокружени и потписани у изводу из бирачког списка и тако 

утврђује број гласача који су изашли на саветодавни референдум; 
4. отвара се гласачка кутија и проверава да ли се у њој налази контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије и резултат провере уписује у записник о раду гласачког одбора; 
5. пребројава се укупан број гласачких листића који су се налазили у гласачкој кутији и тако 

се добија број гласача који су гласали; 
6. гласачки листићи који су се налазили у гласачкој кутији затим се разврставају на важеће и 

неважеће и пребројавају се да би се утврдио укупан број неважећих и укупан број важећих гласачких 
листића. Неважећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат; 

7. важећи гласачки листићи разврставају се у две групе, па се утврђује број гласова ''за'' и број 
гласова ''против'', после чега се сви важећи разврстани гласачки листићи стављају у посебне коверате 
које се печате. 

Неважећи гласачки листић je гласачки листић који није попуњен или гласачки листић који je 
тако попуњен да се не може поуздано утврдити да ли се гласач изјаснио ''за'' или ''против''. 
 

Члан 15. 
Чим утврди резултате гласања, гласачки одбор саставља записник о раду гласачког одбора у 

који, поред осталог, уписује: 
- датум и место гласања; 
- број и назив гласачког места; 
- имена и презимена чланова гласачког одбора; 
- број примљених гласачких листића; 
- број неупотребљених гласачких листића; 
- укупан број уписаних гласача; 
- број гласача који су изашли; 
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- број гласача који су гласали; 
- број гласача који су гласали уз помоћ друге особе; 
- број гласача који су гласали ван гласачког места; 
- број неважећих гласачких листића; 
- број важећих гласачких листића; 
- број гласова који су се изјаснили ''за'' 
- број гласова који су се изјаснили ''против''. 
  У записник о раду гласачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова гласачког 

одбора и друге чињенице које су значајне за гласање. 
Записник о раду гласачког одбора потписују сви чланови гласачког одбора. 
Ако записник о раду гласачког одбора не потпишу сви чланови гласачког одбора, то се 

констатује у записнику о раду гласачког одбора и уз то евентуално наводе и разлози због којих 
записник није потписан. 
 

Члан 16. 
Записник о раду гласачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у три 

примерака. 
Први примерак записника о раду гласачког одбора доставља се Комисији. 
Други примерак записника истиче се на гласачком месту на јавни увид. 
Преостали примерак записника уручују се председнику Савета месне заједнице, као 

подносиоцу иницијативе за спровођење референдума који га може преузети од Комисије.  
 
 
 
V - ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА 

 
Члан 17. 

 
Логичко-рачунска контрола записника о раду гласачког одбора, врши се на следећи начин: 
1. Рачунско слагање података о гласачима. 
1.1. Укупан број гласача који су изашли на изборе може да буде једнак или мањи од броја 

гласача уписаних у бирачки списак. 
1.2. Укупан број гласача који су гласали једнак je или нешто мањи од броја гласача који су 

изашли на гласање - мањи може да буде зато што неки гласачи нису убацили гласачки листић у 
кутију. 

2. Рачунско слагање података о гласачима и гласачким листићима 
2.1. Број примљених гласачких листића једнак je збиру: 
- броја неупотребљених гласачких листића и 
- броја гласача који су изашли на гласање; 
2.2. Број гласача који су гласали једнак je збиру: 
- броја неважећих гласачких листића и 
- броја важећих гласачких листића; 
3. Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима 
3.1. Број важећих гласачких листића једнак je збиру броja гласова које су се изјаснили ''за'' и 

''против''. 
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VI - ДОСТАВЉАЊЕ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА КОМИСИЈИ 
 

Члан 18. 
Пошто утврди резултате гласања на гласачком месту, гласачки одбор без одлагања предаје 

Комисији: 
- први примерак записника о раду гласачког одбора, 
- извод из бирачког списка за гласање на гласачком месту, 
- контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 
- затворени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, 
- затворени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи, 
- две затворене коверте у које су стављени важећи гласачки листићи, 
- потписане потврде о гласачком праву за гласање ван гласачког места. 
Преостали изборни материјал (гласачку кутију, параване за гласање, прибор за писање и др.) 

гласачки одбор предаје Градској управи. 
О примопредаји гласачког материјала сачињава се записник. 

 
Члан 19. 

Коверте са записницима о раду гласачких одбора и оверени изводи из бирачког списка 
директно се предају Комисији. 

Преостали гласачки материјал пакује се у коверте и заједно са гласачким листићима и 
записницима пакује у пластичне кесе и тако предаје Комисији. 
 

Члан 20. 
Приликом предаје гласачког материјала Комисији, председник гласачког одбора дужан je да 

Комисији достави извештај о присутности чланова и заменика чланова гласачког одбора на дан 
гласања. 
 
 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Ужица". 
 
Град Ужице 
Комисија за спровођење  
саветодавног референдума 
I број 013-8/12 – 1, 07.02. 2012. године   

 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Мирјана Перовић, с.р. 
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