
           
На основу члана 43. став 1. тачка 6. Одлуке о месној самоуправи ("Службени Града Крагујевца", број 
14/17 и 36/20), Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на седници 
одржаној дана, 09.08.2021. године, донела је 
 
 

У П У Т С Т В О 
 

ЗА РАД БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Бирачки одбор за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Бирачки 
одбор)спроводи предизборне радње у складу са Одлуком о месној самоуправи, непосредно спроводи 
гласање на бирачком месту у Месној заједници, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бирачком месту, коначне резултате гласања за сваку изборну јединицу и 
укупне резултате избора у месној заједници као једној изборној јединици и обавља друге послове 
одређене Одлуком о месној самоуправи. 
 
Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја  чланова. 
 
Рад Бирачких одбора је јаван. 
 
 
II - РАД БИРАЧКИХ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА 
 
А) Бирачки Одбор упућује јавни позив грађанима за предлагање кандидата за избор чланова Савета 
наредног дана од дана прописивања образаца за спровођење поступка избора за чланове Савета, 
учињеног од стране Комисије. 

За чланове Савета може бити изабран грађанин који има бирачко право и  адресу становања 
на подручју месне заједнице у којој је предложен за члана Савета кога својим потписом подржи: 

- најмање 1% бирача уписаних у извод из бирачког списка за подручје месне заједнице која 
броји преко 1.000 бирача,  

- најмање 10 бирача са подручја месне заједнице које у изводу из бирачког списка имају до 
1.000 бирача. 

 
Одбор има секретара који учествује у раду Одбора без права одлучивања. 
Секретар Одбора је лице, запослено у Градској управи . 
Радно време секретара Бирачког одбора је радно време Градске управе.  
Кандидат је дужан да се дан пре предаје кандидатуре-прикупљања потписа најави бирачком 

одбору,односно секртару бирачког одбора.  
 
Распоред дежурства ван радног времена Градске управе, утврдиће се на основу 

захтева кандидата упућеног секретеру бирачког одбора. 
 

Секретар бирачког одбора пружа информација грађанима о процедури спровођења избора, 
благовременог пријема предлога кандидатура , доношења одговарајућих аката и вршења свих радњи 
у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница . 

 
Техничку подршку бирачком одбору у циљу спровођења избора за савете месне 

заједнице пружа градска управа у чијој је надлежности месна самоуправа. 



 
Б) Прикупљање потписа врши се на одговоарајућем обрасцу прописаном од стране Комисије. 

 
Бирачи који подржавају кандитата за члана Савета, подршку дају својим потписом 

пред најмање два члана Одбора, на прописаном обрасцу који је утврђен од стране 
Комисије.O дану и часу прикупљања подршке кандидатима обавештавају се сви чланови 
Бирачког одбора. 

 
Бирачки одбор потврђује кандидатуру  кад се прикупи  довољан број потписа,након чега се 

кандидатура евидентира по датуму и часу пријема у уписнику. 
 
 
Предлог кандидата за члана Савета подноси лично кандидат на прописаном обрасцу уз који 

прилаже и потврду о изборном праву. 
Проверу     потребних података о лицу које пружа подршку кандидату за члана Савета 

(бирачко право и  адресу становања на подручју месне заједнице у којој је предложен  кандидат за 
члана Савета) бирачки одбор врши увидом у  личну карту или путне исправе, као и помоћу  система 
који поседује надлежна Градска управа. 

 
Бирач може својим потписом подржати више кандидата, али не више кандидата од 

броја који се бира у тој месној заједници. 
Пре проглашења кандидатуре (доношење решења),бирачки одбор провера валидност  

кандидатуре. 
 
Уколико предлог кандидата за члана Савета има недостатке кандидат је дужан да најкасније у 

року од 24 часа од пријема закључка исте отклони. 
Ако кандидат за члана Савета не отклони уочене недостатке Одбор ће решењем одбацити  

предлог кандидата. 
Приговор на акта Одбора подноси се Комисији у року од 24 часа од пријема.  
Комисија у року од 24 часа, од пријема приговора одлучује о приговору. 
Одлука Комисије је коначна. 
 
 
Коначна листа кандидата коју саставља бирачки одбор садржи све потврђене кандидатуре по 

редоследу потврђивања са: личним именима кандидата, подацима о години рођења, занимању и 
адреси пребивалишта кандидата и истиче се на огласној табли месне заједнице. 

 
Коначну листу кандидата Одбор доставља Комисији ради састављања Збирне листе 

кандидата за чланове Савета која се објављује на званичном сајту Града и у „Службеном листу 
града Крагујевца“.  

 
 
В) Бирачки одбор, најкасније 24 часа пре дана одржавања избора преузима изборни материјал од 

Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница. 
 
 
1. Изборни материјал који преузима Бирачки одбор садржи: 
 

1)  извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту; 
 
2) образац записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања, у три примерака; 
 



3) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
 
4) потребан број гласачких листића који одговара броју уписаних бирача на том гласачком 

месту; 
 
5) потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места; 

 
6) решење о именовању чланова Бирачког одбора; 
 
7) Упутство за рад бирачких одбора за спровођење избора за чланове савета грађана месних 

заједница 
 

О примопредаји изборног материјала сачињава се записник. 
 
 
2. Одељење за месну самоуправу стара се о уређивању бирачких места на територији свих месних 
заједница. 
 
Градска управа за друштвене делатности – организациона јединица за месну самоуправу, 
благовремено обезбеђује да сваки Бирачки одбор на свом подручју има: 

 
1) гласачку кутију, 
 
2) прибор (печат и печатни восак) за печаћење и јемственик, 
 
3) параване за гласање, 
 
4) прибор за писање, 

 
5) омоте (коверте) за одлагање гласачких листића, 
 
6) посебне службене коверте за гласање. 

 
 
III - РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 
 
1. На дан одржавања гласања Бирачки одбор се састаје у 6:00 часова на гласачком месту. Бирачко 

место се отвара у 7:00 часова. 
 
      Пре отварања бирачког места, Бирачки одбор: 
 

-  утврђује да ли је примљени изборни материјал за то борачко место потпун и исправан, 
упоређујући га са стањем из записника о примопредаји. У случају да одређени изборни 
материјал недостаје, Бирачки одбор ће то констатовати и о томе обавестити Комисију за 
спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
-   уређује бирачко место, утврђује да ли су обезбеђени услови за тајност гласања, као и да ли на 

бирачком месту и на 50 метара од бирачког места има истакнутог  пропагандног материјала 
који се односи на кандидате за чланове савета месних зајендица.  Ако на бирачком месту и на 
50 метара од бирачког места има истакнутог наведеног пропагандног материјала Бирачки 
одбор га уклања или о томе обавештава надлежну комуналну инспекцију; 

 



-  договара се о начину поделе посла на бирачком месту, а нарочито о томе који ће чланови 
Бирачког одбора: да проналазе и заокружују бираче у изводу из бирачког списка; да уручују 
гласачки листић..; 

 
-  одређује два члана Бирачког одбора, који ће, по пријему обавештења бирача који је спречен да 

гласа на бирачком месту, отићи код тог бирача  и спровести поступак гласања ван бирачког 
места; 

 
-    утврђује да ли гласање може да почне и то констатује у записнику о раду. 

 
2. Док је бирачко место отворено и док траје гласање,  чланови Бирачког одбора морају да буду на 
бирачком месту, с тим што се наизменично смењују члан и и његов заменик. 
 
3. Гласа бирач који је уписан у извод из бирачког списка за то бирачко место. 
 
На дан избора не могу да се врше никакве промене у овереном изводу из бирачког списка. Ако се 
поступи супротно, Бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се понавља. 
 
4. У присуству првог бирача који дође на бирачко место, Бирачки одбор проверава гласачка кутију, а 
резултат контроле (да је кутија исправна и празна) уписује се у контролни лист који потписују чланови 
Бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место. 
 
У гласачку кутију се убацује контролни лист, а затим се она у присуству првог бирача печати, што се 
уноси у записник о раду Бирачког одбора. 
 
5. При уласку бирача у просторију за гласање, бирач саопштава Бирачком одбору своје лично име а 
свој идентитет доказује важећом личном картом или путном исправом - пасош. Бирач не може да 
гласа без подношења доказа о свом идентитету. 
 
6. Одређени члан Бирачког одбора, пошто утврди идентитет бирача, заокружује редни број под којим 
је бирач уписан у извод из бирачког списка, објашњава бирачу начин гласања и предаје му гласачки 
листић. 
 
Бирач се потписује у извод из бирачког списка и преузима гласачки листић. 
 
7.  Председник или члан Бирачког одбора упозорава бирача да може да гласа само за онолики број 
кандидата,  колико је то утврђено Одлуком о броју чланова савета грађана у оквиру сваке изборне 
јединице МЗ и који се налазе на гласачком листићу, заокруживањем редног броја испред имена 
кандидата. 
 
8. Чланови Бирачког одбора не смеју ни на који начин да утичу на одлуку бирача. Они су дужни да 
бирачу, на његов захтев, поново објасне начин гласања. 
 
Чланови Бирачког одбора су дужни, нарочито, да пазе да нико не омета бирача и да се приликом 
гласања у  потпуности обезбеди тајност његовог гласања. 
 
Ако се у току гласања учини повреда из ст. 1. и 2. ове тачке, Комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница  распушта Бирачки одбор, образује се нов и одређује се 
понављање гласања на том гласачком месту. 
 
9. По завршеном гласању, бирач сам пресавија гласачки листић, тако да се не види како је гласао и 
ставља га у гласачку кутију, а затим напушта бирачко место. 
 



10. Бирач који није у могућности да на бирачком месту лично гласа (слепо лице, особа са 
инвалидитетом или неписмено лице) има право да доведе лице које ће, уместо њега, на начин који 
му бирач одреди, испунити листић, односно обавити гласање. Овакав начин гласања констатује се у 
записнику. 
 
11. Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед теже болести или телесног 
оштећења и ако се ради о старим и изнемоглим лицима обавештава Бирачки одбор, најкасније до 
11.00 часова на дан гласања, да жели да гласа. Два члана које одреди Бирачки одбора одлазе на 
адресу на којој се налази тај бирач. Пошто утврде идентитет, предају му службени коверат који 
садржи: гласачки листић, потврду о бирачком праву на посебном обрасцу и посебан коверат за 
попуњен гласачки листић. Када га упознају са начином гласања, напуштају просторију у којој бирач 
гласа. Уколико је бирач који гласа ван бирачког места слепо лице, особа са инвалидитетом или 
неписмено лице, може користити помоћ другог лица које он одреди, на исти начин на који ту помоћ 
користе слепа лица, особе са инвалидитетом или неписмена лица која гласају на бирачком месту. 
 
Након обављеног гласања, бирач потписује потврду о бирачком праву и предаје је присутним 
члановима Бирачког одбора заједно са пресавијеним гласачким листићем. Чланови Бирачког одбора 
стављају гласачки листић у празан коверат који се затим печати печатним воском и саставља 
записник о гласању изван бирачког места. Коверат са гласачким листићем ставља се заједно са 
потписаном потврдом о бирачком праву у службени коверат који се предаје  Бирачком одбору одмах 
по повратку на бирачко место. На основу потписане потврде о бирачком праву, у изводу из бирачког 
списка заокружује се редни број под којим је бирач уписан у тај извод, после чега се његов 
пресавијени гласачки листић вади из запечаћене коверте и убацује у гласачку кутију.  
 
Уколико нема потписане потврде о бирачком праву, сматра се да бирач није ни гласао. 
 
Бирачки одбор уноси у Записник о раду Бирачког одбора податак о броју лица која су гласала ван 
бирачког места, а уз остали изборни материјал прилаже у посебном коверту и све потписане потврде 
о бирачком праву. 
 
12. На бирачком месту могу бити присутни чланови Бирачког одбора (у броју утврђеном решењем о 
именовању) и овлашћени контролори којима је од стране кандидата за члана савета издато 
одговарајуће овлашћење са личним подацима ( име и презиме, јединствени матични број 
грађана, адресу становања) и достављено Бирачком одбору најкасније 3 дана пре дана одређеног 
за одржавање избора. Бирачки одбор је дужан да контролорима који присуствују гласању, обезбеди 
одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања.  
 
 
13. 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 и трајање прекида 
гласања уносе се у записник о раду Бирачког одбора. 
 
Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је 
прекид трајао. 
 
На гласачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других средстава веза и 
комуникација. 
 
У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики број бирача колико има 
обезбеђених места за тајност гласања. 
 
Забрањено је задржавање на гласачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са 
спровођењем избора. 



 
14. Бирачко место се затвара у 20:00 часова. 
 
Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, омогућава се 
да гласају. 
 
Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази на бирачком месту или непосредно испред њега 
(у просторији зграде у којој се обавља гласање или испред ако не постоји просторија). Бираче који се 
на такав начин затекну на бирачком месту Бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 
 
Председник Бирачког одбора дужан је да одреди члана (чланове) који ће констатовати број бирача 
затечених на бирачком месту и на одговарајући начин утврдити редослед гласања затечених бирача 
и стати иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и сачекао да сви они гласају. 
 
15. О примедбама које су му упућене одлучује Бирачки одбор, већином гласова од укупног броја 

чланова. 
 
Подносилац примедбе има право, ако Бирачки одбор не прихвати његову примедбу, да  Комисији 
поднесе приговор у писаној форми. 
 
Чланови Бирачког одбора могу своје примедбе усмено да подносе председнику или заменику 
предсеника Бирачког одбора који их ставља на гласање. 
 
Бирачки одбор је дужан да размотри све примедбе бирача, примедбе својих чланова и већином 
гласова присутних чланова одлучи о истима и унесе у Записник о раду.  
 
16. Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни само ради припреме 
извештаја о току гласања на гласачком месту. 
 
17. У времену од отварања па до затварања бирачког места Бирачки одбор обавештава Комисију о 
току избора периодично о излазности бирача о чему  Комисија доноси посебну Одлуку. 
 
 
IV - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 
1. По завршеном гласању, бирачко место се затвара и Бирачки одбор приступа утврђивању 
резултата гласања на бирачком месту. 
 
Утврђивању резултата гласања присуствују сви чланови Бирачког одбора,у супротном та чињеница 
се констатује у записнику. 
 
Раду Бирачког одбора на утврђивању резултата гласања могу да присуствују овлашћени контролори. 
 
2. Бирачки одбор, при утврђивању резултата гласања, обавља радње по следећем редоследу: 
 

 -  на основу овереног извода из бирачког списка, утврђује укупан број уписаних бирача; 
 

 - утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот (коверат) који 
печати; 

 
-  пребројава бираче који су заокружени у изводу из овереног бирачког списка и утврђује укупан 

број бирача који су гласали; 
 



-  отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази контролни лист. Ако се у гласачкој 
кутији не нађе контролни лист Бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се 
понавља; 
 

-  прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од важећих гласачких листића; 
 
-  утврђује број неважећих гласачких листића, ставља их у посебан омот (коверат) који печати; 
 
-  потом, утврђује број важећих листића и број гласова који је дат сваком од кандидата и све 

важеће листиће ставља у посебан омот (коверат) који печати. 
 
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић који је попуњен 
тако да се не може утврдити за које кандидате је бирач гласао,на пример: 
- листић на коме је бирач заокружио или подвукао више  кандидата од броја коандидата који 
се бирају за чланове Савета. 
  
Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружен највише  редних бројева испред имена и 
презимена кандидата од укупног броја који се бирају, као и гласачки листић који је попуњен на начин 
из којег се са сигурношћу може закључити за којег кандидата је бирач гласао: 

- ако је заокружено само име или само презиме кандидата; 
- ако је заокружен или подвучен редни број и име и презиме кандидата или и редни број и име 

кандидата, односно редни број и презиме кандидата. 
 
Важећи гласачки листић јесте и онај листић  упркос томе : 
 - што су на листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке; 
 - што су други кандидати прецртани. 

 
Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су заокружени 
у изводу из бирачког списка, Бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се 
понавља. 
 
3. Бирачки одбор у записник о свом раду уноси: број бирача који су гласали ( који се утврђује на 
основу броја гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији); број изашлих бирача на дан 
гласања; број бирача који су гласали уз помоћ другoг лица; број бирача који су гласали ван бирачког 
места; укупан број уписаних бирача према изводу из бирачког списка; број примљених гласачких 
листића; број неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких листића; број важећих 
гласачких листића и број гласова добијених за сваког кандидата. 
 
Записник о раду Бирачког одбора потписују сви чланови Бирачког одбора. 
 
Ако записник не потпишу сви чланови Бирачког одбора, у записник ће се унети констатација и 
евентуални разлози за непотписивање записника. 
 
4. Записник о раду Бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се доставља Бирачком 
одбору у три примерака. 
 
Први примерак записника са прописаним изборним материјалом чува се у архиви месне заједнице. 
 
Други примерак записника истиче се одмах по његовом сачињавању и потписивању 



на бирачком месту ради јавног увида. 
 
Трећи примерак записника доставља се Комисији у року од 8 часова.  
 
Подносиоци предлога кандидата имају право да, у року од 24 часа од затварања бирачког места од 
Бирачког одбора добију оверену фотокопију записника са бирачког места.  
 
5.У месној заједници- изборној јединици,  у којој је решењем Комисије утврђено  два бирачка 
места Одбори након утврђених  коначних резултата гласања за свако бирачко место 
подносе Комисији обједињени записник о спроведеним изборима. 
 
V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
 
 Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли града 
Крагујевца. 
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