СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VI

ВРШАЦ, 22. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ
1.

На основу члана 108. став 4. Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и
чл. 19. ст. 1. Одлуке о месним заједница на територији Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
бр. 1/2021 и 3/2021), дана 19. 04. 2021. године, доносим

ОДЛУКУ
О РАПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
I
Расписујем изборе за Савете месних заједница на територији Града Вршца за 23. мај 2021. године, у времену од 7 до 20 часова.
II
Рокови за вршење изборних радњи почињу
да теку од 22. априла 2021. године.
III
Изборе за чланове Савета месне заједнице
спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (у даљем
тексту: Изборна комисија), бирачки одбори и Другостепена изборна комисија.
IV
Изборну комисију и Другостепену изборну
комисију именује Скупштина Града Вршца, а бирачке одборе именује Изборна комисија.
Органи за спровођење избора из тачке III.
ове Одлуке за свој рад одговарају органу који их је
именовао.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
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дана доношења и објављује се у „Службеном листу
Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Број: 011-37/2021-II-01
Дана: 19. април 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић, с.р.

2.

На основу члана 26. став 1. тачка 1. Одлуке о месним заједницама на територији Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2021 и
3/2021), Изборна комисија Града Вршца за спровођење избора за чланове савета месних заједница на седници одржаној дана 22. 04. 2021. године,
донела је

ПОСЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ВРШЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне
комисије Града Вршца за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница (у даљем тексту:
Изборна комисија), као и друга питања од значаја
за рад Изборне комисије.
Члан 2.
Седиште Изборне комисије је у Вршцу, у
згради Градске управе Града Вршца, улица Трг Победе 1.

190		

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 05/2021		

Члан 3.
Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине Града Вршца.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Изборну комисију чине председник и четири члана које именује Скупштина Града Вршца.
Члан 5.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина Града Вршца, који учествује у раду
Изборне комисије без права одлучивања.
Члан 6.
Председник, чланови и секретар Изборне
комисије имају заменике.
III НАДЛЕЖНОСТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 7.
Изборна комисија приликом спровођења
избора за чланове Савета месне заједнице врши
следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) доноси Упутство за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница;
5) доноси Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора за
чланове Савета месних заједница;
6) прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора;
7) утврђује да ли су изборне листе саћињене
и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница;
8) проглашава листу кандидата;
9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким
одборима;
10) утврђује и објављује резултате избора за
чланове Савета месних заједница;
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11) одлучује о приговорима поднетим у
поступку избора за чланове Савета месне
заједнице;
12) подноси извештај Скупштини Града о
спроведеним изборима за чланове Савета
месних заједница.
IV НАЧИН РАДА
Члан 8.
Изборна комисија је самостална и независна у раду.
За свој рад одговара органу који ју је именовао.
Члан 9.
Изборна комисија ради у седницама.
Седницу Изборне комисије сазива председник Изборне комисије или заменик председника
ако је председник одсутан или спречен.
У раду Изборне комисије учествују председник, чланови и секретар, а у њиховом одсуству
њихови заменици.
Члан 10.
Позив за седницу Изборне комисије упућује
се члановима Изборне комисије у писаном облику
најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а у случају хитности телефоном или
на други одговарајући начин.
Члан 11.
Изборна комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова или заменика.
Изборна комисија одлучује већином гласова
присутних.
Члан 12.
Јавност рада Изборне комисије обезеђује се
у складу са Одлуком о месним заједницама.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 13.
Бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице, имају право да поднесу приговор Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа
од дана када је донета одлука, односно извршена
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радња или учињен пропуст.
Приговор се предаје Изборној комисији.
Члан 14.
Изборна комисија донеће одлуку у року од
48 часова од пријема приговора и доставља је подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу, отклонити
или наложити отклањање пропуста.
Изборна комисија своју одлуку објављује на
огласној табли месне заједнице, просторији где су
одржани избори, а један примерак доставља подносиоцу приговора.
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Члан 17.
Изборна комисија има право на накнаду за
рад у складу са Одлуком о месним заједницама на
територији Града Вршца („Службени лист Града Вршца”, бр. 1/2021 и 3/2021).
Изборна комисија ће донети Правилник о
накнадама и трошковима за рад Изборне комисије којим ће уредити висину накнаде и трошкова за рад председника, заменика председника, секретара, заменика секретара, чланова, заменика
чланова Изборне комисије и лица ангажованих у
стручном и административно – техничком тиму и
другим пословима одређеним од стране Изборне
комисије.

Члан 15.
Против одлуке Изборне комисије, може се
изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања Одлуке.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније
у року од 12 часова све потребне податке и списе за
одлучивање.
Другостепена изборна комисија дужна је да
донесе одлуку по приговору најкасније у року од 48
часова од дана пријема приговора са списима.

Члан 18.
Чланови бирачких одбора месних заједница
имају право на једнократну накнаду за рад на дан
спровођења избора.
Одлуку о висини накнаде доноси Изборна
комисија.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД
КОМИСИЈЕ
Члан 16.
Средства за спровођење избора обезбеђују
се из буџета града и користе се за:

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
Члан 20.
На седници Изборне комисије води се записник о раду.
Записник садржи главне податке о раду на
седници: датум и време, место, присуство на седници, утврђени дневни ред, предлоге о којима се гласало, донете одлуке.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Изборне комисије.
Записник потписују председник и секретар
Изборне комисије и исти се може користити само
по одобрењу председника Изборне комисије.

- набавку, штампање и превођење изборног
материјала;
- накнаде за рад чланова Изборне комисије;
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије;
- накнаде за рад чланова бирачких одбора;
- накнаде за рад запосленима у Градској управи који су ангажовани на обављању послова
спровођења избора за чланове Савета месне
заједнице;
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала;
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су
председник и секретар Изборне комисије, председник и секретар Другостепене изборне комисије.

Члан 19.
Градска управа Града Вршца обезбеђује и
пружа неопходну стручну и техничку помоћ при
обављању послова Изборне комисије.

Члан 21.
Документација настала у раду Изборне комисије предаје се Градској управи.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Питања која се односе на рад Изборне комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу
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се уредити појединачном одлуком или закључком
Изборне комисије у складу са Одлуком о месним
заједницама на територији Града Вршца и Упутством.
Члан 23.
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-01-1/2021-II-01
Дана: 22. 04. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с.р.

3.

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке
о месним заједницама на територији Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2021 и 3/2021),
а у вези са Одлуком председника Скупштине Града Вршца о расписивању избора за чланове савета
месних заједница на територији Града Вршца, бр.
011-37/2021-II-01 од 19. 04. 2021. Изборна комисија
Града Вршца за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 22.
априла 2021. године, донела је

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем тексту:
Упутство) се ближе уређује начин и поступак избора чланова савета месних заједница на подручју
Града Вршца.
Избори за чланове савета месних заједница
расписани Одлуком председника Скупштине Града
Вршца одржаће се дана 23. маја 2021. године.
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II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.
Органи за спровођење избора за чланове савета месних заједница су:
1) Изборна комисија за спровођење избора за чланове саветамесних заједница (у
даљем тексту: Изборна комисија);
2) Бирачки одбори;
3) Другостепена изборна комисија.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду.
Изборна комисија
Члан 3.
Изборна комисија обавља послове који су
одређени Одлуком о месним заједницама и овим
упутством.
Изборна комисија именована је решењем
Скупштине Града Вршца.
Бирачки одбори
Члан 4.
Бирачки одбори раде у сталном саставу.
Бирачки одбори обављају послове који су
одређени Одлуком о месним заједницама на територији Града Вршца, овим упутством и Правилима
о раду бирачких одбора.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора
имају заменике.
Председници и чланови бирачког одбора и
њихови заменици могу битисамо пословно способни грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији Града Вршца.
Заменици чланова бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Право гласа у бирачком одбору има само
члан, а у његовом одсуству заменик.
Бирачке одборе именује Изборна комисија
најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Члан 5.
Председници бирачких одбора, заменици
председника, чланови и заменици чланова бирачких одбора именују се на предлог одборничких група у Скупштини Града.
Одборничке групе које не припадају
скупштинској већини предлажу једног члана и његовог заменика.
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Предлог за именовање чланова бирачког одбора одборничка група доставља Изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
У предлогу из става 3. овог члана се наводииме и презиме члана бирачког одбора, адреса,
пребивалиште, јединствени матични број и број телефона предложеног члана.
Предлог за именовање чланова бирачког одбора Изборној комисији подноси шеф одборничке
групе или лице које он за то овласти.
Ако нека одборничка група благовремено
не предложи члана бирачког одбора Изборна комисијаза вршење ове дужности именује лице које
испуњава услове из члана 4. став 5. овог упутства.
Председницима и члановима бирачких одбораи њиховим заменицима престаје чланство у
бирачком одбору кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за
члана Изборне комисије и Другостепене изборне
комисије.
Замена лица у бирачким одборима
Члан 6.
Замену лица именованих у бирачке одборе врши Изборна комисија на захтев овлашћених
предлагача најкасније пет дана пре дана одржавања
избора.
Исто лице не може истовремено да буде
члан два бирачка одбора и другихоргана за спровођење избора у месним заједницама.
Председниции чланови бирачког одбора као
и њихови заменици не могу бити лица која су са потврђеним кандидатима и међусобно сродници по
правој линији без обзира на степен сродства,у побочној линији 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.
Другостепена изборна комисија
Члан 7.
Другостепена изборна комисија обавља послове који су одређени Одлуком омесним заједницама на територији Града Вршца и овим упутством.
Другостепена изборна комисија именована
је Решењем Скупштине Града Вршца.
Другостепена изборна комисија у другом
степену одлучује о приговорима на решење Изборне комисије.
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III БИРАЧКА МЕСТА
Члан 8.
Изборна комисија одређује и оглашава у
„Службеном листу Града Вршца“ и на огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се
гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора.
Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног 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.
За бирачка места се, по правилу, одређују
просторије у јавној својини Града Вршца а само
изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у
власништву кандидата за члана савета месне заједнице или члана његове породице.
Члан 9.
Градска управа Града Вршца дужна је да благовремено обезбеди да простор који јеодређен као
бирачко место буде уређен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора бити довољно
пространа да омогући услове за несметан рад бирачке комисије, несметано спровођење гласања и
тајност гласања постављањем одговарајућих паравана и гласачке кутије.
На бирачком месту видно се истичу број бирачког места и назив месне заједнице, Збирна изборна листа кандидата са именима свих кандидата
за члана савета месне заједнице, Решење о одређивању бирачког места.
Бирачки одбори обезбедиће посматрачима који располажу овлашћењем Изборне комисије
да прате рад бирачког одбора у изборном дану и
утврђивање резултата гласања.
IV САСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ БИРАЧКОГ
СПИСКА
Члан 10.
Градска управа Града Вршца, која је надлежна за ажурирање бирачког списка врши упис
бирача који нису уписани у бирачки списак, као и
промену подата у бирачком списку, све до његовог
закључења, односно најкасније пет дана пре дана
одржавања избора.
Градска управа Града Вршца дужна је да
одштампа и овери извод из бирачког списка за сваку месну заједницу.
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Извод из бирачког списка оверава се тако
што се на последњој страни сваке свеске извода из
бирачког списка наводе подаци и то: број страна
извода из бирачког списка, број уписаних бирача,
датум закључења, потпис овлашћеног лица и печат
Градске управе Града Вршца.
Градска управа Града Вршца дужна је да достави изводе из бирачког списка Изборној комисији
у року од 24 часа од часа његовог закључења.
Закључење извода из бирачког списка врши се
Решењем које садржи коначан број уписаних бирача.
V ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 11.
Обавештење бирачима о дану и времену
одржавања избора, са бројем, називом и адресом
бирачког места на коме бирач гласа, врши Градска
управа Града Вршца истицањем обавештења на огласној табли месне заједнице и на другим местима
погодним за обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се
најкасније пет дана пре дана одржавања избора у
месној заједници.
VI НЕПОСРЕДНО И ТАЈНО ГЛАСАЊЕ
Члан 12.
Избори за савет месне заједнице спроводе се
по правилима непосредног итајног гласања, на основу општег и једнаког изборног права, у складу са
Одлуком о месним заједницама и овим упутством.
Сваки пословно способан грађанин сапребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота, има право да бира и да
буде биран у Савет месне заједнице.
За члана Савета месне заједнице може бити
изабран пунолетан, пословно способан грађанин који
има пребивалиште на територији месне заједнице у
којој је предложен за члана Савета месне заједнице.
VII ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА
Подносилац пријаве
Члан 13.
Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице чији се савет бира, односно који је уписан у извод из бирачког
списка за месну заједницу чији се савет бира, који
је навршио 18 година живота, има право да поднесе
пријаву кандидата за члана савета месне заједнице.
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Рок за подношење пријаве
Члан 14.
Кандидат за члана савета месне заједнице
подноси пријаву Изборној комисији најкасније 15
дана пре дана одржавања избора у месној заједници.
Обрасци пријаве кандидата
Члан 15.
Кандидат за члана Савета месне заједнице
подноси пријаву на посебном обрасцу који садржи
име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање кандидата, пребивалиште, адресу становања и потпис
кандидата.
Кандидат за члана Савета месне заједнице
уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:
1) изјаву о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице;
2) списак бирача који својим потписима
подржавају кандидата за члана Савета
месне заједнице у писаном и у електронском облику израђен у програму Excel;
3) изјаве бирача да подржавају кандидата за
члана Савета месне заједнице;
4) потврду о изборном праву у којој је назначено име и презиме кандидата, место
пребивалишта, датум рођења, занимање
и ЈМБГ;
5) потврду о пребивалишту;
6) фотокопију личне карте, односно очитане
личне карте.
Посебне обрасце из става 1. и става 2. тачке
1), 2) и 3) овог члана прописује Изборна комисија.
Пријава кандидата подноси се у два примерка Изборној комисији у рокуиз члана 14. овог упутства при чему ће овлашћено лице Изборне комисија кандидату на пријави уписати датум, час и минут
пријема пријаве кандидата.
Бирач може својим потписом овереним код
органа надлежног за оверавање потписа, рукописа
и преписа да подржи само једног кандидата за члана савета месне заједнице.
Грађани који подржавају својом изјавом
кандидата за члана савета меснезаједнице морају
имати изборно право и пребивалиште на подрују
месне заједнице, односно морају бити уписани у извод из бирачког списка за месну заједницу чији се
савет бира.
Недостаци у пријави кандидата
Члан 16.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.
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Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата садржи недостатке који онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа
од пријема пријаве предлога кандидата, закључак
којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније
у року од 48 часова од часа достављања закључка,
отклони те недостатке. У закључку сеподносиоцу
пријаве указује на начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава
кандидата садржи недостатке, односно ако утврди
да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени
упрописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.
Проглашење кандидата
Члан 17.
Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему пријаве, а најкасније у року од 24 часа од пријема пријаве.
Одлукао проглашењу кандидата из става 1.
овог члана Изборна комисијадоставља кандидату
без одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније
до дана утврђивања збирне изборне листе кандидата за члана савета месне заједнице, односно најкасније десет дана пре дана одржавања избора.
Збирна изборна листа кандидата
Члан 18.
Збирна изборна листа кандидата за избор
чланова Савета месне заједнице, садржи све проглашене кандидате, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и
пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се премаредоследу њиховог проглашавања.
Изборна комисија утврђује збирну изборну
листу кандидата за чланове Савета месне заједнице
и објављује их у „Службеном листу Града Вршца” и
на огласној табли месне заједнице,најкасније десет
дана пре дана одржавања избора.
VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
БИРАЧКОМ ОДБОРУ ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 19.
Изборни материјал за спровођење избора за
чланове Савета месне заједницеобезбеђује Изборна комисија и Градска управа Града Вршца за сваки
бирачки одбор.
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Предаја изборног материјала
Члан 20.
Изборна комисија предаје бирачком одбору
следећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу кандидата за чланове Савета месних заједница;
2) Решење о одређивању бирачког места;
3) Решење о именовању бирачког одбора;
4) Извод из бирачког списка за месну
заједницу;
5) потребан број гласачких листића, који
одговара броју бирача који су уписани на
бирачком месту;
6) Контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије;
7) Образац Записника о раду бирачког одбора у три примерка;
8) Образац потврде о изборном праву за
гласање ван бирачког места;
9) Образац Извештаја о присутности чланова на бирачком месту;
10) Правила о раду бирачког одбора;
11) Овлашћења посматрача за праћење рада
бирачких одбора;
12) идентификационе картице за чланове
бирачких одбора;
13) контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту;
14) Државну заставу Републике Србије;
15) остали материјал потребан за гласање
(гласачку кутију, параване за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање,
прибор за печаћење гласачке кутије, коверте за одлагање гласачких листића,
контролног листића и потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места,
спреј за обележавање прста бирача, УВ
лампу, вреће за изборни материјал идр.).
Члан 21.
Изборна комисија изборни материјал из
члана 20. овог упутства предаје председнику бирачког одбора или његовом заменику, у седишту Градске управе Града Вршца, најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора.
О примопредаји изборног материјала између
Изборне комисије и бирачког одбора сачињава се
Записник о примопредаји изборног материјала.
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IX СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Гласачки листић
Члан 22.
Избор чланова за Савет месне заједнице врши се тајним гласањем нагласачком листићу.
Гласачки листић садржи:
1) назив месне заједнице чији се чланови савета бирају и датум избора;
2) редни број кандидата који је утврђен према
редоследу на изборној листи кандидата;
3) име, презиме, година рођења и занимање
кандидата;
4) напомену колико чланова савета се бира и да се гласа заокруживањем редног
броја испред имена и презимена кандидата и то највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира;
5) печат Скупштине Града Вршца.
Члан 23.
Збирна изборна листа кандидата са именима свих кандидата за члана савета месне заједнице
мора за време гласања бити видно истакнута на бирачком месту.
Гласање на бирачком месту
Члан 24.
Бирач најпре саопштава бирачком одбору
своје лично име, а важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасошем) доказује свој идентитет.
Бирач не може гласати без подношења доказа о свом идентитету.
Бирачки одбор утврђује идентитет бирача
преко јединственог матичног броја грађанина, преко личне исправе и извода из бирачког списка.
Бирач може гласати ако је уписан у извод из
бирачког списка.
Бирач који није уписан у извод из бирачког
списка не може гласати.
Председник или члан бирачког одбора, пошто утврди идентитет бирача и чињеницу да је
уписан у извод из бирачког списка објашњава му
начин гласања.
Бирач потписује бирачки списак и преузима
гласачки листић.
Бирач гласа највише за онолико кандидата
колико се бира чланова савета месне заједнице.
Гласа се заокруживањем редног броја испред
имена и презимена кандидата.
Гласање уз помоћ другог лица и гласање ван
бирачког места
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Члан 25.
Бирач који није у могућности да на бирачком месту лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да поведе лице које ће
уместо њега, на начин које му оно одреди, испунити
листић, односно обавити гласање.
Бирач који није у могућности да дође на бирачко место (непокретно, тешко или слабо покретно лице) може најкасније до 11 часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да жели да
гласа ван бирачког места.
Изабрани чланови бирачог одбора одлазе
код таквог бирача и омогућавају му да гласа.
За спровођење гласања ван бирачког места
могу се ангажовати и заменици чланова бирачког
одбора.
X УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА
БИРАЧКОМ МЕСТУ И ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ НАКОН
ГЛАСАЊА
Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту
Члан 26.
По завршеном гласању бирачки одбор
приступа утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
Члан 27.
О утврђеним резултатима гласања бирачки
одбор сачињава записник о раду бирачког одбора месне заједнице на спровођењу и утврђивању
резултата гласања за избор чланова савета месне
заједнице.
Члан 28.
Резултати гласања утврђују се одмах по затварању бирачких места, азаписник о раду бирачког одбора се доставља Изборној комисији одмах,
а најкасније у року од 8 часова од затварања бирачких места.
Бирачки одбор после завршеног гласања и
утврђивања резултата гласања доставља Изборној
комисији слeдећи изборни материјал:
1. први примерак записника о раду бирачког одбора са утврђеним резултатима
гласања набирачком месту и кандидатима који су изабрани за чланове савета
месне заједнице;
2. извод из бирачког списка;
3. затворен коверат у којем је контролни
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лист за проверу исправности гласачке
кутије;
4. затворен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;
5. затворен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
6. затворен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
7. затворен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван
бирачког места;
Један примерак попуњеног Извештаја о
присутности чланова на бирачком месту.
Записник о примопредаји изборног материјала
после гласања
Члан 29.
О примопредаји изборног материјала после
гласања саставља се записниккоји потписује представник Изборне комисије и председник, односно
представник бирачког одбора који је предао изборни материјал.
Право увида у записник о раду бирачког одбора
Члан 30.
Кандидат за члана савета месне заједнице
има право да од Изборне комисије затражи увид у
записник о раду бирачког одбора и то у року од 12
часова од достављања записника Изборној комисији од стране бирачког одбора.
XI ОВЛАШЋЕНИ ПОСМАТРАЧИ
Јавност рада органа за спровођење избора
Члан 31.
Лица која прате рад органа за спровођење
избора дужна су да поступају ускладу са правилима
која прописује Изборна комисија.
Кад лица из става 1. oвог члана прекрше
правила о одржавању реда набирачком месту или
на други начин ометају рад органа за спровођење
избора, бирачки одбор може их удаљити и податке
о томе уноси у записник о раду бирачког одбора.
Одредбе овог члана које се односе на праћење
рада бирачких одбора односе се и на праћење рада
Изборне комисије.
Домаћи и страни посматрачи
Члан 32.
Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора и заштите
људских и мањинских права, као и заинтересоване
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међународне и стране организације и удружења
којa желе да прате рад органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној комисији најкасније
пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу
који прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два представника.
За праћење рада појединих бирачких одбора
посматрачи могу да пријаве највише једног посматрача.
На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне комисије, односно
бирачких одбора Изборна комисија подносиоцу
пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење
рада органа за спровођење избора.
Трошкове праћења рада, односно трошкове
посматрача сноси подносилац пријаве.
XII УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА
Утврђивање и објављивање
Члан 33.
По пријему изборног материјала са бирачког места Изборна комисија у року од 48 часова од
затварања бирачког места за сваку месну заједницу
утврђује:
1. укупан број бирача уписаних у бирачки
списак;
2. број бирача који су гласали на бирачким
местима;
3. број бирача који су гласали ван бирачких
места;
4. укупан број примљених гласачких листића;
5. укупан број неважећих гласачких листића;
6. укупан број важећих гласачких листића;
7. број гласова датих сваком кандидату;
8. кандидате који су изабрани за члана савета месне заједнице;
9. укупан број неупотребљених гласачких
листића.
На основу утврђених резултата избора из
става 1. овог члана и по евентуалном приговарачкомпоступку Изборна комисија доноси Одлуку
о коначним резултатима избора за сваку месну
заједницу и саставља јединствен записник о резултатима избора и изабраним члановима савета за
све месне заједнице.
Одлуке о коначним резултатима избора за
сваку месну заједницу објављују се у „Службеном
листу Града Вршца“, и на огласној табли месне зајед-
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нице, односно на другом погодном месту у месној
заједници.
Издавање уверења члановима савета
Члан 34.
Изабраном члану савета месне заједнице
Изборна комисија издаје уверење о избору.
XIII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА
Обустављање поступка избора
Члан 35.
У случају да се за изборе за чланове савета
месне заједнице пријави мање кандидата, односно
буде проглашено мање кандидата од броја чланова
савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за савет месне заједнице и о томе обавештава Градску управу и председника Скупштине
града.
У случају из става 1. овог члана Изборна комисија ће најкасније у року од 7 дана од дана доношења одлуке о обустављању поступка донети одлуку опонављању избора за чланове савета месних
заједница.
Ако се на поновљеним изборима за чланове савета месне заједнице пријавимање кандидата,
односно буде проглашено мање кандидата од броја
чланова савета месне заједнице која се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка
и о томе обавештава Градску управу и председника
Скупштине града.
Случајеви и рокови понављања гласања за члана
савета месне заједнице
Члан 36.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова
треба да буду изабрани као последњи члан савета
месне заједнице, понавља се гласање само за те кандидате.
Кад се утврди да је број гласачких листића
у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали или у гласачкој кутији није нађен контролни
лист, бирачка комисија се распушта и именује нова,
а гласање на том бирачком месту понавља се.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана,
гласање се понавља у року одседам дана од дана
одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
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Члан 37.
У случају понављања гласања, коначни резултати избора за чланове савета месних заједница
у којој се гласање понавља утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
XIV ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 38.
Сваки бирач и кандидат за члана Савета
месне заједнице има право на заштиту изборног
права, по поступку утврђеном Одлуком о месним
заједницама и овим упутством.
Приговор Изборној комисији
Члан 39.
Бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице, има право да поднесеприговор Изборној
комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња
или учињен пропуст.
Приговор се предаје Изборној комисији.
Рок за одлучивање по приговору
Члан 40.
Изборна комисија донеће одлуку у року од
48 часова од пријема приговора и доставиће је подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку илирадњу, отклонити
или наложити отклањање пропуста.
Изборна комисија своју одлуку објављује на
огласној табли месне заједнице, односно на другом
погодном месту у месној заједници а један примерак доставља подносиоцу приговора.
Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 41.
Против одлуке Изборне комисије, може се
изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања одлуке.
Приговор се предаје преко Изборне комисије.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији доставиодмах, а најкасније
у року од 12 часова све потребне податке и списе
заодлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да
донесе одлуку по приговору најкасније у року од 48
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часова од дана пријема приговора са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 42.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји
приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку
предлагања кандидата, односно у поступку избора
за члана Савета месне заједнице или ће поништити
избор члана Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари тодозвољава и ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ
за то, Другостепена изборна комисија може својом
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука
Другостепене изборне комисије у свему замењује
поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу
изборну радњу, односно изборе понови у року од
седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним
овом одлуком за спровођење избора.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о
поништавању избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по изборној
листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због
неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора за месну заједницуу којој су избори
поништени утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
XV СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Употреба језика и писама
Члан 43.
Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст збирне изборне листе, текст
гласачког листића, текст обрасца записника о раду
бирачког одбора и текст уверења о избору за члана
савета месне заједнице, штампају се на српском језику ћириличким писмом.
Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст збирне изборне листе, текст
гласачког листића, текст обрасца записника о раду
бирачког одбора и текст уверења о избору за члана
савета месне заједнице, штампају се и на језицима и
писмима националних мањина који су у службеној
употреби у месној заједници.

199

Гласачки листићи
Члан 44.
Број гласачких листића који се штампа мора
да буде једнак броју бирача који су уписани у извод
из бирачког списка за месну заједницу.
Садржина гласачког листића утврђује се у
складу са Одлуком о месним заједницама и овим
упутством.
Припрема за штампање гласачких листића
Члан 45.
Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких листић,а у складу са Одлуком о месним заједницама, Изборна комисија сачињава узоракгласачког листића за сваку месну заједницу,
који оверава председник комисије својим потписом
и печатом Скупштине Града Вршца.
На основу оверених узорака гласачких листића штампарија израђује графичке плоче.
Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у машине за штампање у присуству
овлашћених представника Изборне комисије.
Попуштању у погон штампарских машина,
први примерци гласачких листића се на лицу места
уништавају све док се не одштампа гласачки листић
који испуњава оптималне графичке стандарде.
Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, председник
комисије упоређује са овереним узорком гласачког
листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак
гласачког листића подударан са овереним узорком,
председник комисије својим потписом одобрава
штампање гласачких листића у утврђеном броју
примерака.
Одмах по завршетку штампања штампарија
у присуству Изборне комисије 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.
Члан 46.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија.
Контролни лист
Члан 47.
Контролни лист се израђује и штампа у боји
која видљиво одступа од боје гласачког листића.
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Обрасци и записници
Члан 48.
Штампање образаца, записника и друге документације прописане Одлуком о месним заједницама и овим упутством организује Изборна комисија у сарадњи са Градском управом Града Вршца.
Гласачка кутија
Члан 49.
Гласачка кутија се израђује, односно користи према стандардима прописаним за избор одборника Скупштине града.
XVI СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 50.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за чланове саветамесних заједница обавља Градска управа Града Вршца, на основу
записника бирачких одбора и записника Изборне
комисије.
XVII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 51.
Средства за спровођење избора обезбеђују
се у буџету ГрадаВршца.
Средства за спровођење избора могу да се
користе за:
1. набавку, штампање и превођење изборног
материјала;
2. накнаде за рад чланова Изборне комисије;
3. накнадеза рад чланова Другостепене изборне комисије;
4. накнаде за рад чланова бирачких одбора;
5. накнаде за рад запосленима у Градској
управи који су ангажовани на обављању
послова спровођења избора за чланове
Савета месне заједнице;
6. набавку канцеларијског и осталог потрошног материјa;
7. превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су
председник и секретар Изборне комисије, председник и секретар Другостепене изборне комисије.
XVIII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 52.
Поједине радње при спровођењу избора за
чланове савета месних заједница вршиће се на обрасцима које ће утврдити Изборна комисија.
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XIX ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 53.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-1-2/2021-II-01
Дана: 22. 04. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с.р.

4.

На основу члана 26. став 1. тачке 5) Одлуке
о месним заједницама на територији Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2021 и 3/2021),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница, на седници одржаној 22.
априла 2021. године, доноси

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
1.
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних
заједница на територији Града Вршца утврђени су:
1) Одлуком о расписивању избора за Савете месних заједница на територији Града
Вршца бр. 011-37/2021-II-01 од 19. априла 2021. године,
2) Одлуком о месним заједницама на територији Града Вршца („Службени лист
Града Вршца“, бр. 1/2021 и 3/2021),
3) Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница бр. 013-12/2021-II-01 од 22. априла 2021. године (у
даљем тексту: Упутство).
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Редни
број

2.
Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Радње

Рокови

Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
Расписивање избора
(Одлука о расписивању избора
1.1. за Савете месних заједница на
територији Града Вршца)

избори су расписани
дана 22. маја 2021.
године

Одржавање избора
(Тачка 1. Одлуке о расписи1.2. вању избора за Савете месних
заједница на територији Града
Вршца)

избори се одржавају
23. маја 2021. године
у времену од 7.00 до
20.00 часова

Почетак тока рокова за вршење
изборних радњи
2. Одлуке о расписи1.3. (Тачка
вању избора за Савете месних
заједница на територији Града
Вршца)

од 22. априла 2021.
године

Утврђивање јединствених стандарда за изборни материјал,
прописивање образаца и правила за спровођење изборних
1.4. радњи
(члан 26. став 1. и 37.став 3.
Одлуке о месним заједницама
и члан 15. став 3. Упутства за
спровођење избора за чланове
Савета месних заједница)

до 27.04.2021. године
у 24.00 часа

Обавештење о дану и времену
одржавања избора
(члан 47. став 2. Одлуке о мес17.04.2021. године
1.5. ним заједницама и члан 11. став до
у 24.00 часа
2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Бирачки одбори месних заједница
Предлагање кандидата за чланове бирачких одбора месних
заједница
28. Одлуке о месним
2.1 (члан
заједницама и члан 5. став 3.
Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Именовање бирачких одбора
заједница
2.2. месних
(члан 27. став 4. Одлуке о месним заједницама)
Замена члана бирачког одбора
(члан 31. Одлуке о месним
2.3. заједницама и члан 6. Упутства
за спровођење избора за чланове Савета месних заједница)

до 7. маја 2021. године у 24.00 часа

до 12. маја 2021. године у 24.00 часа

до 17. маја 2021. године у 24.00 часа

Бирачка места
Одређивање бирачких места
(члан 43. став 1. Одлуке о месзаједницама и члан 8. став
3.1. ним
1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

до 2. маја 2021. године у 24.00 часа
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Кандидовање
Подношење пријава кандидата
(члан 35. Одлуке о месним
7. маја 2021. годи4.1. заједницама и члан 14. Упутства до
за спровођење избора за члано- не у 24.00 часа
ве Савета месних заједница)
Проглашење предлога кандидата
(члан 39. став 1. Одлуке о мес4.2. ним заједницама и члан 17. став
1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Доношење закључка о налагању
отклањања недостатака у
пријави предлога кандидата
38. став 2. Одлуке о мес4.3. (члан
ним заједницама и члан 16. став
2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Отклањање недостатака у
пријави предлога кандидата
(члан 38. став 2. Одлуке о мес4.4. ним заједницама и члан 16. став
2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Утврђивање и објављивање
збирне изборне листе кандидата
(члан 41. став 4. Одлуке о мес4.5. ним заједницама и члан 18. став
3. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

одмах, а најкасније
у року од 24 часа од
часа пријема предлога

у року од 24 часа
од пријема пријаве
предлога кандидата

у року од 48 часова
од часа достављања
закључка

до 12. маја 2021. године у 24.00 часа

Повлачење пријаве кандидата
(члан 39. став 3. Одлуке о месзаједницама и члан 17. став до 12. маја 2021. го4.6. ним
3. Упутства за спровођење издине до 24.00 часа
бора за чланове Савета месних
заједница)
Бирачки спискови
Закључење бирачког списка
(члан 45. Одлуке о месним
и члан 10. став 1.
5.1. заједницама
Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Достављање Изборној комисији
извода из бирачког списка
5.2. (члан 10. став 4. Упутства за
спровођење избора за чланове
Савета месних заједница)

до 17. маја 2021. године у 24.00 часа

до 18. маја 2021. године у 24.00 часа

Спровођење избора
Предаја изборног материјала
бирачким одборима месних
заједница
48. Одлуке о месним
6.1. (члан
заједницама и члан 21. став 1.
Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

21. маја 2021. године
у 24.00 часа

Отварање бирачких места и
гласање
1. Одлуке о расписи6.2. (Тачка
вању избора за Савете месних
заједница на територији Града
Вршца)

23. маја 2021. године од 07.00 до 20.00
часова
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Утврђивање резултата гласања
Утврђивање резултата гласања
на бирачком месту и достављање изборног материјала Из7.1. борној комисији
(члан 28. став 1. Упутства за
спровођење избора за чланове
Савета месних заједница)

Одмах по затварању
бирачког места, а
најкасније у року од 8
часова од затварања
бирачких места

Утврђивање коначних резултата
избора за сваку месну заједницу
(члан 48а став 1. Одлуке о мес7.2. ним заједницама и члан 33. став
1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

у року од 48 часова
од затварања бирачких места, односно
одмах по окончању
приговарачких поступака

Објављивање резултата избора
(члан 48а став 2. Одлуке о месзаједницама и члан 33. став
7.3. ним
3. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

одмах након
доношења одлуке
о резултатима избора за сваку месну
заједницу

Заштита изборног права
Право увида у записник о раду
бирачког одбора
8.1. (члан 30. Упутства за
спровођење избора за чланове
Савета месних заједница)

у року од 12 часова
од достављања записника Изборној
комисији од стране
бирачког одбора

Подношење приговора Изборној комисији
(члан 54. став 2. Одлуке о мес8.2. ним заједницама и члан 39. став
2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

у року од 24 часа од
када је донета одлука,
односно извршена
радња или учињен
пропуст

Доношење одлуке по приговору
(члан 55. став 1. Одлуке о месод 48 часова
заједницама и члан 40. став уодроку
8.3. ним
часа
пријема при1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних говора
заједница)
Подношење приговора
Другостепеној изборној
комисији на одлуку Изборнe
комисије
у року од 24 часа од
8.4. (члан 56. став 1. Одлуке о месним заједницама и члан 41. став достављања одлуке
1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Достављање података и списа Другостепеној изборној
комисији
56. став 2. Одлуке о месодмах, а најкасније у
8.5. (члан
ним заједницама и члан 41. став року од 12 часова
3. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)
Доношење одлуке Другостепене
изборне комисије по приговору
(члан 56. став 3. Одлуке о месу року од 48 часова
8.6. ним заједницама и члан 41. став од дана пријема при4. Упутства за спровођење изговора са списима
бора за чланове Савета месних
заједница)

22.04.2021.

Понављање изборне радње,
односно избора
(члан 57. став 3. Одлуке о мес8.7. ним заједницама и члан 42. став
3. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

у року од седам дана
од утврђивања неправилности у изборном поступку

9. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење
рада органа за спровођење избора
51. Одлуке о месним
9.1. (члан
заједницама и члан 32. став 1.
Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница)

до 17. маја 2021. године у 24:00 часа

3.
Овај роковник објавити у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-1-3/2021-II-01
Дана: 22. 04. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с.р.

5.

На основу члана 26. став 1. тачка 1) Одлуке
о месним заједницама на територији Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр.1/2021 и 3/2021)
и члана 4. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница бр. 013-1-2/2021-II-01 од
22. 04. 2021. године, Изборна комисија Града Вршца
за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница, на седници одржаној дана 22. 04. 2021.
године, донела је

ПРАВИЛА
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима се ближе уређује рад бирачких одбора месних заједница (у даљем тексту:
Бирачки одбор) на спровођењу непосредних избора за чланове Савета месних заједница расписаних
за 23. мај 2021. године.
Члан 2.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту у Месној заједници, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге
послове у складу са Одлуком о месним заједницама
на територији Града Вршца, Упутством за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
и овим правилима.
Бирачки одбор ради и пуноважно одлучује
ако присуствује већина чланова или заменика.
Бирачки одбор одлучује већином гласова
присутних чланова.
Право гласа у Бирачком одбору има само
члан, а у његовом одсуству заменик.
Рад Бирачког одбора је јаван.
Док је бирачко место отворено и док траје
гласање сви чланови Бирачког одбора или њихови
заменици морају да буду на бирачком месту.
II ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 3.
Изборна комисија дужна је да најкасније 24
часова пре дана одређеног за одржавање избора у
седишту Градске управе Града Вршца преда Бирачким одборима, а Бирачки одбор је дужан да прими,
следећи изборни материјал:
1. Збирну изборну листу кандидата за избор
чланова Савета месне заједнице;
2 Решење о одређивању бирачког места;
3. Решење о именовању Бирачкoг одбора;
4. Извод из бирачког списка за месну
заједницу;
5. потребан број гласачких листића, који
одговара броју бирача који су уписани у
Извод из бирачког списка;
6. Контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије;
7. Образац Записника о раду бирачког одбора у три примерка;
8. Потребан број образаца потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;
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9. Образац Извештаја о присутности чланова Бирачког одбора на бирачком месту;
10. Правила о раду Бирачког одбора;
11. Овлашћења посматрача за праћење рада
бирачких одбора;
12. идентификационе картице за чланове
бирачких одбора;
13. контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту;
14. Државну заставу Републике Србије;
15. гласачку кутију;
16. параване за обезбеђивање тајности гласања
17. врећу за одлагање изборног материјала;
18. прибор за писање (оловке и маркер);
19. прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог материјала;
20. коверте у који ће Бирачки одбор након
гласања ставити контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
21. коверте у који ће Бирачки одбор након
гласања ставити неупотребљене гласачке
листиће;
22. коверте у који ће Бирачки одбор након
гласања ставити неважеће гласачке листиће;
23. коверте у који ће Бирачки одбор након
гласања ставити важеће гласачке листиће;
24. коверте у који ће Бирачки одбор након
гласања ставити потписане потврде о
изборном праву за гласање ван бирачког
места;
25. коверте у које бирачи који гласају ван
бирачког места стављају свој гласачки
листић;
26. коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају коверат са својим
гласачким листићем и потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван
бирачког места и
27. селотејп, лењир и папир за писање.
О примопредаји изборног материјала пре
гласања између Изборне комисије и Бирачког одбора сачињава се Записник о примопредаји изборног
материјала пре гласања за изборе за чланове Савета
месне заједнице.
Изборни материјал из става 1. овог члана
наведен је у Записнику из става 2. овог члана и исти
потписују председник Бирачког одбора или његов
заменик и председник Изборне комисије или његов
заменик.
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III ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА
Уређивање бирачког места
Члан 4.
Дана 23. маја 2021. године Бирачки одбор се
састаје у 6,00 часова на бирачком месту, да би се извршиле припреме за почетак гласања, што се констатује у Записнику о раду бирачког одбора.
Чланови бирачког одбора припремају почетак гласања следећим редоследом: отварају врећу са
изборним материјалом, утврђују да ли је примљени
материјал за гласање исправан и потпун, уређују
бирачко место и договарају се о начину рада и подели задужења приликом спровођења гласања.
Чланови Бирачког одбора уређују бирачка
места тако што видно истичу број и назив бирачког
места, Решење о одређивању бирачког места, Решење о именовању бирачког одбора, Збирну изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице који се бира на бирачком месту.
Члан 5.
Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнути симболи кандидата за избор чланова Савета
месне заједнице и други изборни пропагандни материјал.
Ако је на бирачком месту и на 50 метара од
бирачког места истакнут изборни пропагандни материјал, Бирачки одбор га сам уклања или о потреби да се он уклони обавештава комуналну инспекцију Градске управе Града Вршца.
О томе да у просторији у којој се гласа или
на објекту у којем је бирачко место, као и на 50
метара од бирачког места није истакнут изборни
пропагандни материјал бирачки одбор мора да
се стара све време док траје гласање на бирачком
месту.
Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала
Члан 6.
Примљени изборни материјал Бирачки одбор упоређује са стањем из Записника о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и Бирачког одбора и тако утврђује
да ли је примљени материјал потпун и исправан.
Ако нешто од изборног материјала недостаје, Бирачки одбор то констатује у Записнику из
става 1. овог члана и о недостатку одмах обавештава Изборну комисију.
Ако Бирачком одбору није уручен довољан
број гласачких листића, отвара се бирачко место са
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гласачким листићима које поседује.
Организација гласања на бирачком месту
Члан 7.
Бирачки одбор организује гласање тако да,
од улаза у просторију за гласање до гласачке кутије,
места за обављање изборних радњи буду постављена следећим редоследом:
1) место на коме члан бирачког одбора рукује УВ лампом
2) место на коме се утврђује идентитет бирача;
3) место на коме се налази извод из бирачког списка на коме се заокружује редни
број испред личног имена бирача чији је
идентитет утврђен;
4) место на коме се уручује гласачки листић;
5) место на коме члан бирачког одбора рукује
спрејом за обележавање прста бирача;
6) паравани за гласање, који морају бити тако постављени да обезбеде тајност гласања и
7) гласачка кутија.
Паравани за гласање морају да буду постављени на начин који обезбеђује тајност гласања,
односно тако да нико од чланова бирачког одбора,
посматрача, новинара или других бирача не може
да види како бирач попуњава гласачки листић.
IV ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 8.
У записник о раду Бирачког одбора председник Бирачког одбора, пре отварања бирачког
места, уноси имена, односно заокружује присутне
чланове и заменике чланова Бирачког одбора.
Пошто обави припреме за спровођење гласања Бирачки одбор утврђује да гласање може да
почне што ће констатовати у Записнику о раду бирачког одбора.
Члан 9.
Бирачко место се отвара 23.маја 2021. године у 7,00 часова.
Провера исправности гласачке кутије
Члан 10.
Одмах по отварању бирачког места Бирачки
одбор проверава исправност гласачке кутије у присуству првог бирача, (који није члан Бирачког одбора) који дође на бирачко место, а резултат провере
(да је кутија исправна и празна) уписује се у Кон-
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тролни лист за проверу исправности гласачке кутије.
Провера исправности гласачке кутије може
се вршити само у присуству првог бирача који има
важећу личну карту, односно важећу путну исправу (пасош) којим доказује свој идентитет и који је
уписан у Извод из бирачког списка.
Поступак провере се обавља следећим редоследом:
1) када на бирачком месту приступи први
бирач који није члан Бирачког одбора,
Бирачки одбор ће извршити проверу УВ
лампом, утврдиће његов идентитет и да
ли је уписан у Извод из бирачког списка;
2) у присуству тог бирача Бирачки одбор проверава да ли је гласачка кутија
исправна и празна;
3) попуњава се Контролни лист који потписују сви присутни чланови Бирачког
одбора и бирач који је први дошао на бирачко место;
4) у присуству првог бирача, контролни
лист се убацује у гласачку кутију, која се
након тога затвара и печати јемствеником и печатним воском.
Све извршене радње на провери исправности гласачке кутије Бирачки одбор ће констатовати
у Записнику о раду бирачког одбора.
Када се обаве све радње наведене у ставу 3.
овог члана, првом бирачу ће се омогућити да гласа.
V ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
Члан 11.
Чланови Бирачког одбора или њихови заменици морају да буду присутни на бирачком месту
док је бирачко место отворено и док гласање траје.
Када бирач дође на бирачко место Бирачки
одбор је дужан да предузме следеће радње: проверави да ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим мастилом, утврди идентитет
бирача, провери да ли је бирач уписан у Извод из
бирачког списка, уручи гласачки листић и поучи
бирача о начину гласања.
Ако бирач нема кажипрст десне руке, проверава се да ли је обележен следећи доступан прст
удесно и коначно палац те руке, испод корена нокта.
Ако бирач нема десну шаку, проверава се да
ли је обележен кажипрст леве руке, односно следећи доступан прст улево и коначно палац те руке,
испод корена нокта.
Ако бирач нема шаке, провера УВ лампом се
не врши.
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При уласку бирача у просторију за гласање
бирач саопштава Бирачком одбору своје име и презиме и доказује свој идентитет важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасош).
Изузетно, Бирачки одбор треба да омогући
гласање бирачу који свој идентитет доказује личном
картом са истеком роком важења, под условом да
приложи потврду Министарства унутрашњих послова о поднетом захтеву за издавање нове личне
карте и да је уписан у Извод из бирачког списка.
У случају да на бирачком месту дође бирач који поседује важећи лични документ из става
6. овог члана у којем је наведено друго презиме у
односу на презиме наведено у Изводу из бирачког
списка, Бирачки одбор треба том бирачу да омогући да гласа, без обзира на ту околност, под условом да на основу слике бирача и јединственог матичног броја у документу којим доказује свој идентитет може да утврди да је у питању иста особа и да
је уписан у Извод из бирачког списка.
Када се утврди идентитет бирача, задужени члан Бирачког одбора заокружује редни број
испред личног имена бирача у Изводу из бирачког
списка, а након тога бирач се потписује на одговарајуће место у Изводу из бирачког списка.
Пошто је бирач заокружен и потпише се
члан Бирачког одбора му предаје гласачки листић.
Председник или члан Бирачког одбора поучава бирача за колико кандидата се гласа и да се
гласа заокруживањем редног броја испред имена
кандидата.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сам
пресавија гласачки листић тако да се не види како је
гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а
затим без задржавања напушта бирачко место.
Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице
које није уписано у Извод из бирачког списка, или
не поднесе доказ о своме идендитету.
Бирачки одбор не сме да врши никакава дописивања или друге промене у Изводу из бирачког
списка.
Бирачки одбор не сме да допише у Извод из
бирачког списка лице које није уписано у извод без
обзира на то што тврди да гласа на том бирачком
месту или што га чланови Бирачког одбора лично
познају.
Члан 12.
Бирачки одбор је дужан да се стара о тајности гласања.
Члан Бирачког одбора ће посебно упозорити бирача да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање.
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Гласање мора бити организовано на начин
да нико не може видети како бирач попуњава гласачки листић.
У просторију у којој се гласа може бити
присутно истовремено само онолико бирача колико не угрожава тајност гласања.
Члан 13.
Бирач може да гласа само једанпут.
Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића, нити је допуштено да једно
лице гласа уместо другог лица осим када је реч о
лицу које гласа уз помоћ другог лица.
Овлашћени посматрачи
Члан 14.
Право на праћење рада Бирачког одбора
у изборном дану на бирачком месту имају овлашћени посматрачи кандидата и домаћи и страни
посматрачи којима је издато писано овлашћење од
стране Изборне комисије.
Податке о присуству овлашћених посматрача Бирачки одбор ће констатовати у Записнику
о раду бирачког одбора.
Овлашћени посматрачи који прате рад органа за спровођење избора дужни су да поступају
у складу са правилима која прописује Изборна комисија.
Кад лица из става 1. oвог члана прекрше
правила о одржавању реда на бирачком месту или
на други начин ометају рад Бирачког одбора, Бирачки одбор може их удаљити и податке о томе уноси у Записник о раду бирачког одбора
Уколико је број овлашћених посматрача
толики да омета и ремети рад Бирачког одбора и
спровођење гласања, Бирачки одбор може одлучити колико овлашћених посматрача може истовремено присуствовати на бирачком месту.
Одржавање реда на бирачком месту
Члан 15.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са
спровођењем избора.
На бирачком месту забрањено је коришћење
пејџера, мобилних телефона и других средстава веза и комуникација.
Члан 16.
Члановима и заменицима чланова Бирачког одбора и овлашћеним посматрачима који прате
рад Бирачког одбора за време гласања, забрањено
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је на бирачком месту вођење било какве евиденције
о бирачима који су гласали као и коришћење било које помоћне евиденције о бирачима и слично,
осим на прописаном изборном материјалу који је
примљен од Изборне комисије.
Изузетно, дозвољено је да чланови Бирачког одбора који су задужени да рукују изводима из
бирачког списка, уписивањем цртица на посебном
листу хартије, воде евиденцију о излазности бирача
и да податке о излазности саопштавају свим члановима Бирачког одбора и периодично Изборној комисији.
Члан 17.
Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на бирачком месту само ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту и иза тога се морају удаљити.
Члан 18.
Припадници полиције на дужности могу да
уђу на бирачко место само ако су на бирачком месту нарушени ред и мир и то на позив председника
Бирачког одбора.
Члан 19.
Бирачки одбор је дужан да одржава ред на
бирачком месту.
Ако се на бирачком месту наруши ред, Бирачки одбор може да прекине гласање док се ред
не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање
прекида гласања уносе се у записник о раду Бирачког одбора.
Ако је прекид гласања трајао дуже од једног
часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао.
VI ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА
ОДРЕЂЕНА ЛИЦА
Гласање уз помоћ другог лица
Члан 20.
Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице)
има право да на бирачко место поведе лице које ће
уместо њега попунити гласачки листић, односно
обавити гласање, онако како му бирач одреди.
У Записник о раду бирачког одбора, Бирачки одбор уписаће укупан број бирача који су гласали уз помоћ другог лица.
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Гласање ван бирачког места
Члан 21.
Бирач који није у могућности да дође на бирачко место (непокретно, тешко или слабо покретно лице) може најкасније до 11,00 часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да жели да
гласа ван бирачког места.
Пошто утврди да је непокретно, тешко или
слабо покретно лице уписано у Извод из бирачког
списка, председник Бирачког одбора издаје таквом
бирачу Потврду о бирачком праву за гласање ван
бирачког места и задужује два члана Бирачког одбора да спроведу гласање ван бирачког места.
За спровођење гласања ван бирачког места
могу се ангажовати и заменици чланова бирачког
одбора.
Задужени чланови Бирачког одбора одлазе
код таквог бирача и омогућавају му да гласа.
Задужени чланови бирачког одбора предају
бирачу службени коверат у којем се налазе: гласачки листић, потврда о изборном праву за гласање
ван бирачког места и посебан коверат у који ће бити стављен попуњени гласачки листић.

Бирачком одбору, који отвара службени коверат у
којем се налази потписана потврда о изборном праву и затим заокружује редни број под којим је бирач
уписан у Извод из бирачког списка.
Затим Бирачки одбор отвара запечаћени коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић и
убацује га у гласачку кутију.
Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, сматра се да бирач није гласао, што се
уноси у Записник о раду бирачког одбора, с тим да
се такав бирач не заокружује у Изводу из бирачког
списка, а гласачки листић се не убацује у гласачку
кутију већ се рачуна као неупотребљен гласачки
листић.
У Записник о раду бирачког одбора, Бирачки одбор уписаће укупан број бирача који су гласали ван бирачког места.
Бирачки одбор по затварању бирачког места, уз остали изборни материјал, у посебној коверти прилаже и потписане потврде о изборном праву
свих бирача који су гласали ван бирачког места.
Гласање бирача ван бирачког места може се
обавити само на подручју месне заједнице.

Члан 22.
Пошто упознају бирача с начином гласања
чланови Бирачког одбора напуштају просторију у
којој бирач гласа.
Ако бирач који гласа ван бирачког места
није у стању да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз
помоћ другог лица којег сам одреди, на исти начин
на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на бирачком месту.
Бирач потписује потврду о изборном праву
за гласање ван бирачког места и иза тога гласа.
Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки листић у посебан коверат који чланови Бирачког одбора пред њим затварају.
Тако затворен посебан коверат бирач ставља заједно с потписаном потврдом о изборном
праву у службени коверат који после тога чланови
Бирачког одбора пред њим печате жигом на печатном воску.
Пре печаћења службене коверте са посебном ковертом и потврдом о изборном праву, чланови Бирачког одбора обавезно морају да провере
да ли је бирач потписао потврду о изборном праву.

VII ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 24.
Бирачко место се затвара 23. маја 2021. године у 20,00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком
месту приликом затварања бирачког места, омогућава се да гласају.
Као бирач који се затекао на бирачком месту
сматра се бирач који се у 20,00 часова налази на бирачком месту или непосредно испред (у просторији
зграде у којој се обавља гласање или испред зграде
ако не постоји просторија). Бираче који се затекну
на бирачком месту Бирачки одбор обавештава да
могу да гласају.
Председник Бирачког одбора дужан је да одреди члана или заменика члана Бирачког одбора
који ће да утврди број бирача који су се затекли на
бирачком месту, да утврди редослед по коме они
гласају и да стане иза последњег затеченог бирача
како би означио крај реда и сачекао да гласају сви
бирачи који су се затекли на бирачком месту.

Члан 23.
Одмах по повратку на бирачко место, чланови Бирачког одбора предају службени коверат

VIII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
Поступак утврђивања резултата гласања на
бирачком месту
Члан 25.
После затварања бирачког места Бирачки
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одбор одмах утврђује резултате гласања на бирачком месту.
Утврђивању резултата гласања морају да
присуствују сви чланови Бирачког одбора или њихови заменици.
Раду Бирачког одбора на утврђивању резултата гласања могу да присуствују овлашћени посматрачи, с тим да не могу да обављају никакве радње,
изузев праћења рада.
Резултати гласања на бирачком месту
утврђују се на следећи начин:
1) утврђује се број примљених гласачких
листића и тај број се уписује у Записник
о раду бирачког одбора,
2) утврђује се број неупотребљених гласачких листића и тај број се уписује у Записник о раду Бирачког одбора,
3) утврђује укупан број уписаних бирача у
Изводу из бирачког списка, и тај број се
уписује у Записник о раду Бирачког одбора,
4) утврђује се укупан број бирача који су
гласали, пребројавањем заокружених
редних бројева у Изводу из бирачког
списка и тај број се уписује у Записник о
раду Бирачког одбора,
5) 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 Бирачког одбора,
6) потом се пребројавају сви гласачки листићи који се налазе у гласачкој кутији и
тај број се уписује у Записник о раду Бирачког одбора,
7) гласачки листићи се потом, разврставају
на важеће и неважеће,
8) пребројавају се прво неважећи гласачки
листићи и тај број се уписује у Записник
о раду Бирачког одбора,
9) затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број се уписује у Записник о раду Бирачког одбора,
10) након тога се утврђује број гласова који
је дат сваком од кандидата.
После утврђивања резултата гласања на
бирачком месту, Бирачки одбор ставља у посебне
коверте које се печате, односно затварају: контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
неупотребљене гласачке листиће, неважеће гласачке листиће, важеће гласачке листиће и потписане
потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
места.
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Разликовање важећег и неважећег
гласачког листића
Члан 26.
Неважећи гласачки листић је гласачки листић који није попуњен или гласачки листић који
је тако попуњен да се не може поуздано утврдити
за ког кандидата је бирач гласао, односно гласачки
листић на коме је бирач заокружио више редних
бројева испред личног имена кандидата на гласачком листићу од броја кандидата који се бирају за
чланове Савета месне заједнице.
Важећи гласачки листић јесте онај на коме
је заокружен редни број испред имена кандидата
или/и део личног имена кандидата и то не више од
броја кандидата који се бирају за чланове Савета
месне заједнице.
Ако је гласачки листић попуњен на начин из
кога се може поуздано утврдити за ког кандидата је
бирач гласао, он ће бити важећи и поред тога:
- што су на гласачком листићу исписани или
нацртани коментари, пароле и друге поруке;
- што су имена других кандидата прецртана.
IX ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ
БИРАЧКОГ ОДБОРА
Члан 27.
Чим утврди резултате гласања, Бирачки одбор попуњава Записник о раду бирачког одбора тако што у Записник читко уписује тражене податке.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова
треба да буду изабрани као последњи члан Савета
месне заједнице, оба или више кандидата уписују се
у Записник о раду бирачког одбора.
У Записник о раду бирачког одбора уносе се
и примедбе и мишљења чланова Бирачког одбора и
друге чињенице које су значајне за гласање.
Записник о раду Бирачког одбора потписују
сви присутни чланови Бирачког одбора.
Ако записник о раду Бирачког одбора не
потпишу сви чланови Бирачког одбора, то се констатује у записнику о раду Бирачког одбора и уз то
евентуално наводе и разлози због којих записник
није потписан.
Члан 28.
Записник о раду Бирачког одбора израђује
се на прописаном обрасцу са две копије.
Први, односно оригинални примерак Записника о раду Бирачког одбора доставља се Изборној комисији.
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Једну копију Записника о раду задржава бирачки одбор, а друга се истиче на на огласној табли
месне заједнице или на другим местима погодним
за обавештење грађана месне заједнице.
X ЛОГИЧКО - РАЧУНСКА КОНТРОЛА
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 29.
Логичко-рачунска контрола записника о
раду Бирачког одбора обухвата: рачунско слагање
података о бирачима, рачунско слагање података о
бирачима и гласачким листићима и рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима.
Рачунско слагање података о бирачима
Члан 30.
Укупан број бирача који су гласали је број бирача који је заокружен у Изводу из бирачког списка.
Укупан број бирача који су гласали може
бити једнак или мањи од броја бирача уписаних у
Изводу из бирачког списка.
Рачунско слагање података о бирачима и
гласачким листићима
Члан 31.
Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији једнак је или мањи од броја
бирача који су гласали
Број примљених гласачких листића једнак је
збиру броја неупотребљених гласачких листића и
броја бирача који су гласали.
Рачунско слагање података о гласачким
листићима и гласовима
Члан 32.
Број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији једнак је збиру броја неважећих гласачких листића и броја важећих гласачких листића.
XI ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 33.
Записник о раду бирачког одбора са осталим изборним материјалом се доставља Изборној
комисији одмах, а најкасније у року од 8 часова од
затварања бирачких места.
Бирачки одбор после завршеног гласања и
утврђивања резултата доставља Изборној комисији
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слeдећи изборни материјал:
1) први примерак записника о раду бирачког одбора са утврђеним резултатима
гласања на бирачко месту и кандидатима
који су изабрани за чланове Савета месне
заједнице;
2) извод из бирачког списка;
3) затворен коверат у којем је контролни
лист за проверу исправности гласачке
кутије;
4) затворен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;
5) затворен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
6) затворен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
7) затворен коверат у којем су потписане
потврде о изборном праву за гласање ван
бирачког места;
8) Један примерак попуњеног Извештаја о
присутности чланова на бирачком месту.
Преостали изборни материјал (гласачке кутије, паравани за гласање, прибор за писање, прибор за печаћење гласачких кутија, лењир и др.)
бирачки одбор предаје Изборној комисији Града
Вршца.
Предају изборног материјала Изборној комисији врши председник, односно заменик председника Бирачког одбора који приликом предаје
посебно треба да издвоји изборни материјал: први
примерак Записника о раду бирачког одбора месне
заједнице на спровођењу и утврђивању резултата
гласања за избор чланова савета месне заједнице,
Извод из бирачког списка и затворен коверат у
којем је контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије.
О примопредаји изборног материјала после
гласања саставља се Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачког
одбора и Изборне комисије који потписују председник Изборне комисије или његов заменик и председник Бирачког одбора или његов заменик.
Приликом предаје изборног материјала
председник Бирачког одбора, односно његов заменик је дужан да Изборној комисији достави Извештај о присутности чланова Бирачког одбора на
бирачком месту.
XII ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 34.
Ова правила о раду бирачких одбора за
спровођење избора за савете месних заједница сту-
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пају на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Вршца”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-1-4/2021-II-01
Дана: 22. 04. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с.р.

6.

На основу члана 26. став 1. тачка 6. Одлуке
о месним заједницама на територији града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2021 и 3/2021),
члана 7. став 1. тачка 6. Пословника изборне комисије Града Вршца за спровођење избора за чланове
савета месних заједница бр. 013-1-1/2021-II-01 од 22.
04. 2021. године и члана 15. став. 3. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
бр. 013-1-2/2021-II-01 од 22. 04. 2021. године, Изборна комисија Града Вршца за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на седници одржаној дана 22. априла 2021. године донела је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
МЗ-1, МЗ-2, МЗ-3, МЗ-4 И МЗ-4/2
1.
УСВАЈАЈУ СЕ обрасци за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији града Вршца и то:
1) Образац МЗ-1 – Пријава кандидата за избор члана Савета месне заједнице (тројезична);
2) Образац МЗ-2 – Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице;
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3) Образац МЗ-3 – Изјава бирача да подржава кандидата за члана Савета месне
заједнице;
4) Образац МЗ-4 – Списак бирача који
својим потписима подржавају кандидата
за члана Савета месне заједнице;
5) Образац МЗ-4/2 – Списак бирача који
својим потписима подржавају кандидата
за члана Савета месне заједнице у електронском облику израђен у програму
Excel;
2.
Обрасци из тачке 1. ове одлуке су саставни
део ове одлуке.
3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-1-5/2021-II-01
Дана: 22. 04. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с.р.
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Образац МЗ – 1
Adatlap МЗ – 1
Formularul МЗ - 1

ПРИЈАВА КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
JELÖLTEK BEJELÖLÉSE
HELYI TANÁCSTAG MEGVÁLASZTÁSÁRA
ANUNȚUL CANDIDAȚILOR
LA ALEGERILE PENTRU MEMBRII
CONSILIULUI COMUNITĂȚII LOCALE
__________________________________________
(назив месне заједнице)
(helyi közösség megnevezése )
(denumirea Comunității Locale)

Подносим пријаву за кандидата за избор члана Савета месне заједнице
Bejelentő lapot nyújtom be a helyi közösségi tanácstag megválasztására
Prin prezenta îmi depun candidatura pentru alegerea ca membru al Consiliului Comunității Locale
_____________________________________________________________________
(назив месне заједнице)
(helyi közösség megnevezése)
(denumirea Comunității Locale)

који ће се одржати 23. маја 2021. године:
2021. május 23-án megtartandó:
care va avea loc pe 23 mai 2021:
1. име и презиме кандидата:
______________________________________,
tanácstag családi és utóneve:
prenumele și numele candidatului:
2. ЈМБГ:
______________________________________,
személyi száma:
CNP:
3. занимање:
______________________________________,
foglalkozása:
profesia:
4. место пребивалишта:
______________________________________,
tartozkodási helye:
localitatea de domiciliu:
5. адреса становања:
______________________________________,
lakcíme:
adresa locuinței:
Прилог: (приложено заокружити)
Melléklet: (bekeretezni a mellékeltet)
Anexe: (a se încercui documentele depuse)
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1) изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице;
Nyilatkoztam a helyi közösségi tanácstag tagságának elfogadásáról;
declarația privind acceptarea candidaturii pentru alegerea ca membru al Consiliului
Comunității Locale;
2) списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне
заједнице у писаном и у електронском облику израђен у програму Excel;
Saját aláírással jelöltet mint Helyi közösség tanácstagot támogató választó névjegyzéke
írásban és elektronikai úton elkészített Excell programban;
lista alegătorilor care susțin prin semnătura lor candidatura pentru alegerea ca membru al
Consiliului Comunității Locale, în formă scrisă și formă electronică (program Excel);
3) изјаве бирача да подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице;
Választó kijelentése, hogy támogatják a Helyi közösség tanácstagja jelöltjét;
declarațiile alegătorilor privind susținerea candidatului pentru alegerea ca membru al
Consiliului Comunității Locale;
4) потврда о изборном праву у којој је назначено име и презиме кандидата, место
пребивалишта, датум рођења, занимање и ЈМБГ;
Választói jog igazolása, amelyben meg van jelölve a jelölt utóneve és családi neve,
tartozkodási hely, születési dátum, foglalkozása és személyi száma;
adeverința privind existența dreptului electoral cu menționarea prenumelui și numelui
candidatului, a localității de domiciliu, datei nașterii, profesiei și CNP-ului;
5) потврда о пребивалишту;
tartozkodási hely;
adeverința cu privire la domiciliu;
6) фотокопија личне карте, односно очитане личне карте.
személy fényképe, illetve személyazonossági igazolvány fénymásolata.
copia după cartea de identitate, respectiv, decodorul cărții de identitate electronice.
КАНДИДАТ
JELÖLT
CANDIDATUL
___________________________
(својеручни потпис)
(sajátkezű aláírás)
(semnătură)

Примљено дана _________2021. године у _________часова и _________минута.
Átvéve 2021. évben,
hónapjába,
órakor és
percben.
Primit la data de
2021 la (ora, minutele)
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
HIVATALOS SZEMÉLY
PERSOANĂ AUTORIZATĂ
У ________________
(место)
(helység)
(localitatea)

М.П.
P.H.
L.S.

___________________________
(својеручни потпис)
(sajátkezű aláírás)
(semnătură)

2
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Образац МЗ - 2
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
__________________________________________
(назив месне заједнице)

Прихватам кандидатуру за члана Савета месне заједнице
__________________________________________
(назив месне заједнице)

за изборе који ће се одржати 23. маја 2021. године.
У ________________________, ________________________
(место)

(датум)

КАНДИДАТ
________________________________
(име и презиме)

________________________________
(занимање)
(ЈМБГ)

________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

________________________________
(својеручни потпис)

Потврђује се да је __________________________________, рођен/а ___________________
(име и презиме)

(датум рођења)

из ____________________________________________________________________________
(место и адреса становања)

у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу/признао за свој
потпис на овој исправи. Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у ____________
______________________________________________________________________________
(назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)

Накнада за оверу наплаћена је у износу од 360,00 динара.

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ _______________________________
(назив овлашћеног оверитеља)

Број овере __________________________
Датум овере ________________________

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ
________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа. Клаузула о овери може се
отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством писања или штамбиљем.
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Образац МЗ - 3
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
__________________________________________
(назив месне заједнице)

Подржавам кандидата __________________________________________________________
(име и презиме кандидата)

за члана Савета месне заједнице _________________________________________________
(назив месне заједнице)

за изборе који ће се одржати 23. маја 2021. године.
У ________________________, ________________________
(место)

(датум)

Б И РА Ч
________________________________
(име и презиме)

(ЈМБГ)

________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

________________________________
(својеручни потпис)

Потврђује се да је __________________________________, рођен/а ___________________
(име и презиме)

(датум рођења)

из ____________________________________________________________________________
(место и адреса становања)

у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу/признао за свој
потпис на овој исправи. Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у ____________
______________________________________________________________________________
(назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)

Накнада за оверу наплаћена је у износу од 50,00 динара.

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ _______________________________
(назив овлашћеног оверитеља)

Број овере __________________________
Датум овере ________________________

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ
________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа. Клаузула о овери може се
отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством писања или штамбиљем.
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Образац МЗ – 4/1
СПИСАК БИРАЧА
КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ___________________________________________________________
(назив месне заједнице)

на изборима који ће се одржати 23. мај 2021. године

Кандидата ______________________________________________________________________
(име и презиме кандидата)

за члана Савета месне заједнице ___________________________________________________
(назив месне заједнице)

подржавају

бирачи

са

пребивалиштем

на
___________________________________________________ и то:

подручју

Месне

заједнице

(назив месне заједнице)

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Презиме и име бирача

ЈМБГ

Пребивалиште и адреса
становања
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27.
28.
29.
30.
(навести све бираче који подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице по азбучном реду, према
одредницама из ове табеле)

У ____________, дана ___________ 2021. године
(место)

(датум)

КАНДИДАТ
____________________________
(име и презиме)

____________________________
(потпис)

Напомена 1: Обавезно се прво наводи презиме па име бирача. Све изјаве морају да буду
сложене по азбучном реду презимена бирача;
Напомена 2: Кандидата за члана Савета месне заједнице до 500 становника предлаже
најмање 10 бирача са територије те месне заједнице, а кандидате за члана Савета месне
заједнице која броји преко 500 становника, предлаже најмање 30 бирача са територије те
месне заједнице. Бирач може својим потписом овереним код органа надлежног за
оверавање потписа, рукописа и преписа, да подржи само једног кандидата за члана Савета
месне заједнице;
Напомена 3: Списак се обавезно доставља у писаном и у електронском облику израђен у
програму Excel, а подаци у њима морају бити истоветни.
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