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59.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС” бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 
54/11)

Општинска изборна комисија Општине Смеде
ревска Паланка је на седници одржаној 18. фебруара 
2018. године, донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА, РАСПИСАНИХ  
ЗА 25. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Упутству за спровођење избора за одборнике 

Скуп ш тине општине Смедеревска Паланка, распи са
них за 25. март 2018. године врше се следеће измене 
и допуне:

• У члану 48. тачка 5. брише се текст „сигурносне 
затворнице за печаћење вреће”.

• У члану 49. додају се тачка 7 која гласи:
„Потребан број образаца потврде о изборном праву 

за гласање ван бирачког места”.
• У члану 50. став 2. текст „Изборни материјал из 

члана 50” мења се и гласи: „Изборни материјал из 
члана 49”.

• У члану 51. став 1. брише се тачка 8.
• У члану 59. став 1. мења се и гласи:
„Општинска изборна комисија Општине Смеде рев

ска Паланка одређује стручно лице које ће по завр
шет ку гласања присуствовати примопредаји изборног 
ма те ри јала између Бирачких одбора и Општинске 
из борне комисије и извршити логичкорачунску кон
тролу података у записницима о раду бирачких од
бора као и припремити податке о привременим резул
татима избора”.

Члан 2.
Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања у 

„Међуопштинском службеном листу”.

Број: 01316/201802/2
У Смед. Паланци, 18.02.2018.године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јелена Вучковић

60.
На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о 

локал  ним изборима („Сл. гласник РС” бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11) и члана 7. Упутства за 
спро вођење избора за одборнике Скупштине опш
ти не Смедеревска Паланка („МСЛ”, бр. 6/2018) 
расписаних за 25. март 2018.године

Општинска изборна комисија Општине Смеде
ревска Паланка је на седници одржаној 23. фебруара 
2018. године, донела

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НУМЕРИЧКОГ 

ПРИКАЗА МЕРИЛА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ 

ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Овом Одлуком утврђује се нумерички приказ 
мерила за именовање чланова бирачких одбора у 
стал ном саставу, за спровођење избора за одборнике 
Скуп ш тине општине Смедеревска Паланка, распи
саних за 25. март 2018.године.

2. Нумерички приказ из тачке 1. ове Одлуке 
садржан је у табели која је у прилогу ове Одлуке и 
њен је саставни део.

3. Ову Одлуку доставити политичким странкама 
које су у моменту распуштања Скупштине општине 
Смедеревска Паланка имале у Скупштини општине 
формиране Одборничке групе ради достављања 
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предлога за именовање чланова бирачких одбора у 
сталном саставу.

4. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска 
изборна комисија.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01322/201802/2
У Смед. Паланци, 23.02.2018.године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јелена Вучковић
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61.
На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локал

ним изборима („Сл.гласник РС” број 129/2007, 
34/2010  Одлука УСа и 54/2011),

Општинска изборна комисија Општине 
Смедеревска Паланка на седници одржаној 
23.02.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА
I

ОДРЕЂУЈУ СЕ БИРАЧКА МЕСТА за гласање за 
избор одборника Скупштине општине Смедеревска 
Паланка и то:

БИРАЧКО МЕСТО 01 – АЗАЊА 1  обухвата 
подручје улица Азањске чете, М.Илића, Алексе 
Даниловића, Карађорђева, 7. јули, Б. Јоксимовића, Р. 
Поповића.

Гласа се у згради Месне заједнице, улица Милије 
Батинић број 1.

БИРАЧКО МЕСТО 02 – АЗАЊА 2 – обухвата 
подручје улица ул.В.Поповића, Солунских бораца, 
Шумадијска, Ж.Ћосића, Првомајска.

Гласа се у просторијама Омладинског дома, улица 
Милије Батинић број 3.

БИРАЧКО МЕСТО 03 – АЗАЊА 3 – обухвата 
подручје улица ул.М.Батинића, Светог Саве, 26. 
септембра, 4. јула, Браће Лазић, М. Лазића, Устаничке, 
Б.Радовића.

Гласа се у просторијама Основне школе „Радомир 
Лазић”, улица Милије Батинић број 5.

БИРАЧКО МЕСТО 04 – АЗАЊА 4 – обухвата 
подручје улица ул. Р. Лазића, В. Караџића, Б. Јелића, 
Браће Бајкића, Космајског одреда, Р. Батинића, 
Гуцетински пут, Ђушина.

Гласа се у просторијама Старе зграде Задруге, 
улица Азањске чете број 2.

БИРАЧКО МЕСТО 05 – БАНИЧИНА  обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Баничина.

Гласа се у просторијама Дома културе.

БИРАЧКО МЕСТО 06 – БАЧИНАЦ – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Бачинац.

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 07 – БАШИН – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Башин.

Гласа се у просторијама Основне школе „Милија 
Ракић” у Башину.

БИРАЧКО МЕСТО 08 – ВЛАШКИ ДО – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Влашки До.

Гласа се у просториjама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 09 – ВОДИЦЕ – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Водице.

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 10 – ГЛИБОВАЦ 1 – обухвата 
фа милије Рајичићи, Цветковићи, Радовановићи, Ми
ла ди но вићи, Игњатовићи, Богдановићи, Гаври ло ви
ћи, Ђурђевићи, Павловићи, Стојковићи, Срећ ко ви ћи, 
Лазаревићи, Стојадиновићи, Агатоновићи, Куз ма но
ви ћи, Пекићи, Аврамовићи и насеље Цекићи.



97. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 10, 26.2.2018. године
Гласа се у просторијама Основе школе „Станоје 

Главаш”.

БИРАЧКО МЕСТО 11 – ГЛИБОВАЦ 2 – обухвата 
горњи крај  фамилије:Живковићи, Станојловићи, 
То ми ћи, Стојановићи, Рашићи, Ђорђевићи, Сте ва но
ви ћи, Петровићи, Тацковићи, Миловановићи, Ста но
је ви ћи, Радојевићи, Глишићи, Ђокићи, Марковићи, 
Пет ро вићи, Степановићи, Стевановићи.

Гласа се у просторијама ФК „Омладинац”.

БИРАЧКО МЕСТО 12 – ГОЛОБОК 1 – обухвата 
део насеља, лева страна пута од центра према Смед.
Паланци и десно од пута ПаланкаЛозовик.

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 13 – ГОЛОБОК 2 – обухвата 
део насеља лево од пута ПаланкаЛозовик и део 
насеља, десна страна пута од центра села према 
Смед.Паланци.

Гласа се у просторијама Основне школе „Никола 
Тесла”.

БИРАЧКО МЕСТО 14 – ГРЧАЦ – обухвата бираче 
са подручја Месне заједнице Грчац.

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 15 – КУСАДАК 1 – обухвата 
реон 1 и то фамилије: Милосављевићи, Петровићи, 
Толићи, Нешићи, Николићи и др.

Гласа се у просторијама Основне школе „Брана 
Јевтић”  Центар.

БИРАЧКО МЕСТО 16 – КУСАДАК 2 – обухвата 
реоне 2 и 3  фамилије: Банковићи, Паунићи, Јаки ће
ви ћи, Лазаревићи, Карашићевићи, Дражићи, Ива но
вићи, Матејићи и др.

Гласа се у просторијама Основне школе „Брана 
Јевтић”  Центар.

БИРАЧКО МЕСТО 17 – КУСАДАК 3 – обухвата 
реоне 4,5 и 6  фамилије: Маторкићи, Лазаревићи, 
Јанковићи, Гмитровићи, Степановићи, Новаковићи, 
Миленковићи, Радосављевићи, Спасојевићи и др.

Гласа се у просторијама Основне школе „Брана 
Јевтић”  Почевица.

БИРАЧКО МЕСТО 18 – КУСАДАК 4 – обухвата 
реоне 7 и 8  фамилије: Гајићи, Машићи, Симићи, Јев
тићи, Стојковићи, Аврамовићи, Чупићи, Живковићи, 
Ћертићи и др.

Гласа се у просторијама Основне школе „Брана 
Јевтић”  Центар.

БИРАЧКО МЕСТО 19 – КУСАДАК 5 – обухвата 
реоне 9, 10 и 11  фамилије:Марковићи, Јанковићи, 
Бркићи, Милојевићи, Гајићи, Тасићи, Милашиновићи, 
Гачићи, Станошевићи, Бујагићи, Црњаковићи и др.

Гласа се у просторијама Основне школе „Брана 
Јевтић”  Косовац.

БИРАЧКО МЕСТО 20 – МАЛА ПЛАНА – 
обухвата бираче са подручја Месне заједнице Мале 
Плане.

Гласа се у просторијама Дома културе.

БИРАЧКО МЕСТО 21 – МРАМОРАЦ – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Мраморац.

Гласа се у просторијама Основне школе „Милија 
Ракић” у Мраморцу.

БИРАЧКО МЕСТО 22 - ПРИДВОРИЦЕ – обу хва
та бираче са подручја Месне заједнице Придворице.

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 23 – РАТАРИ 1 – обухвата рео
не 1, 2 и 5  фамилије: Аћимовићи, Богићевићи, Ве си
ћи, Докићи, Ђурићи, Живковићи, Ивановићи, Икићи, 
Јокићи, Костадиновићи, Миленковићи, Николићи, 
Радојевићи,.

Гласа се у просторијама Основне школе „Лазар 
Станојевић”.

БИРАЧКО МЕСТО 24 – РАТАРИ 2 – обухвата 
рео не 3, 4 и 5,  фамилије: Арсенијевић, Старчевић, 
Ђур ђе вић, Цокић, Ђурић, Крстић, Марковић, Нешић, 
Павло вић, Мишулићи, Јовановићи, Нешићи и Руме
нићи.

Гласа се у просторијама Основне школе „Лазар 
Станојевић”

БИРАЧКО МЕСТО 25 – СЕЛЕВАЦ 1 – обухвата 
засеок Брдњак и засеок Мангули

Гласа се у просторијама Основне школе „Ђорђе 
Јовановић”.

БИРАЧКО МЕСТО 26 – СЕЛЕВАЦ 2 – обухвата 
засеоке Доњи крај и Кленовац.

Гласа се у просторијама Основне школе „Ђорђе 
Јовановић”.
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БИРАЧКО МЕСТО 27 – СЕЛЕВАЦ 3 – обухвата 

Сарановачки крај.

Гласа се у просторијама Основне школе „Ђорђе 
Јовановић”.

БИРАЧКО МЕСТО 28 – СЕЛЕВАЦ 4 – обухвата 
фамилије: Стојићи, Миљковићи, Шепшинци.

Гласа се у просторијама Основне школе „Ђорђе 
Јовановић”.

БИРАЧКО МЕСТО 29 – СТОЈАЧАК – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Стојачак .

Гласа се у просторијама Месне заједнице.

БИРАЧКО МЕСТО 30 – ЦЕРОВАЦ – обухвата 
бираче са подручја Месне заједнице Церовац.

Гласа се у просторијама Основне школе „Милија 
Ракић” у Церовцу.

БИРАЧКО МЕСТО 31 – КОЛОНИЈА 1 – обухвата 
подручје улица Јасеничка, Омладинска (сви непарни 
бројеви), Првомајска (од броја 60 и 61 до краја), 27. 
марта, Жарка Симића, Синђелићева, Н.фронта, Краља 
Петра првог (од број 97 до краја непарна, од броја 102 
до краја парна страна), Ловачка, Петра Муњаса.

Гласа се у просторијама Основне школе „Вук Кара
џић”, улица Жарка Симића број 2.

БИРАЧКО МЕСТО 32 – КОЛОНИЈА 2 – обухвата 
подручје улица К. Абрашевића, И. Андрића, Чубурска, 
Сла вуј ска, Ј. Гагарина, Д. Киша, Личка, Поточка, В. 
Ву јо ше вића. Ц. армије, Г. Принципа, Б. Ћопића, Иси
до ре Секулић, П. Кухара, А. Шантића, Мајора Га ври
ло ви ћа, М. Горког, Проте М. Ненадовића, В. Чу бри
ло ви ћа, Воје Новаковића, Славонска, Руска и Стевана 
Сремца.

Гласа се у просторијама Основне школе „Вук Кара
џић”, улица Жарка Симића број 2.

БИРАЧКО МЕСТО 33 – КОЛОНИЈА 3 – обухвата 
подручје улица Д.Туцовића, Друге пролетерске 
бригаде, Обрена Шиљића, Пал.чете (од броја 12 до 
краја парна и од броја 13 до краја непарна страна), 
Солунска, И.Томшића, 9. маја, Југ Богданова и Нез.
јунака (од броја 20 и од 31 до краја)

Гласа се у просторијама Месне заједнице, улица 
Паланачке чете број 2.

БИРАЧКО МЕСТО 34 - КОЛОНИЈА 4 – обу
хва та подручје улица Д.Обрадовића, Б.Меденице, Р. 
Јеленића, С. Новака, Лоле Рибара, Милана Ракића, 

Назорова, С. Пенезића, Виноградска, Ловћенска, 
Инг. Бутовског, 7. јула, Игманска, Ђуре Салаја, Моше 
Пијаде и Ђуре Ђаковића.

Гласа се у просторијама Месне заједнице, улица 
Паланачке чете број 2.

БИРАЧКО МЕСТО 35 – КОЛОНИЈА 5 – обухвата 
подручје улица Авалска, Космајска, Београдска, 
Ђорђа Бенчића, Ђуре Даничића, Рингловска, Радних 
бригада, Моравске дивизије, Моравска, Церска, 
Н.Ивошевића, Б. Крсмановића, Гргура Станојевића, 
Устаничка, Хајдучки поток.

Гласа се у просторијама Архива „Верослава Веља
ше вић”, улица Омладинска број 13.

БИРАЧКО МЕСТО 36 – КОЛОНИЈА 6 – обухвата 
подручје улица Шулејићева (од броја 97 до краја 
непарна страна), Други шум. одред, Јасен. акцијаша, 
Д. Анастасијевића, А. П. Шумског, Ђ. Јакшића, 
Теслина, Јове Торбице (цела непарна страна), Саве 
Ковачевића и М. Радосављевића.

Гласа се у просторијама Архива „Верослава Веља
шевић”, улица Омладинска број 13.

БИРАЧКО МЕСТО 37 – ЦЕНТАР 1 – обухвата 
подручје улица В.Степе (непарна од броја 11 до 21 
а парна само 22 ), Др Рајса (од броја 5 до 9 непарна 
а парна од 20 до закључно са 24), 10. октобар (само 
17 са непарне а од 10 закључно са 40 парна), Пере 
Тодоровића, Првог срп.устанка (цела непарна страна), 
Св.Саве (од броја 10 до краја парна а од броја 19 до 
краја непарна), Шулејићева (непарна од почетка до 
броја 95), Војводе Мишића, Трг Хероја (цела парна 
страна), Иве Бајазита, Радмиле Шишковић.

Гласа се у просторијама „Паланачке Гимназије”, 
улица Вука Караџића број 18.

БИРАЧКО МЕСТО 38 – ЦЕНТАР 2 – обухвата 
подручје улица, Вука Караџића (цела парна страна, 
а непарна закључно са 23), Мике Голубовића (цела 
парна), Свете Каменоресца, Пријепољска, Васе Пе
ла гића (од 2 закључно са 10 парна страна), Весе ли на 
Маричића (цела парна страна), Црногорска, Вуко
варска, Љубе Ивошевића, Б.Нушића, Боје Прокића, 
Ж. Дамњановића, Г. Срдића.

Гласа се у просторијама „Паланачке Гимназије”, 
улица Вука Караџића број 18.

БИРАЧКО МЕСТО 39 – ЦЕНТАР 3 – обухвата 
подручје улица Краља Петра првог (парна закључно 
са бројем 100 а непарна закључно са бројем 95), 
Нез.јунака (парна закључно да бројем 18 а непарна 
са бројем 31), Пал.чете (парна закључно са 10, а 
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непарна закључно са 11), Сувоборска, Г.Димитрова, 
Омладинска (цела парна), Јове Торбице (цела парна), 
Слободана Јовановића, М.Миланковића.

Гласа се у просторијама Основне школе „Херој 
Радмила Шишковић”, улица Змај Јовина број 27.

БИРАЧКО МЕСТО 40 – ЦЕНТАР 4 – обухвата 
подручје улица Вељка Влаховића, Змај Јовина, 
Бранка Радичевића, Косовска и Првомајска (парна 
закључно са 58 а непарна са 59)

Гласа се у просторијама Основне школе „Херој 
Радмила Шишковић”, Змај Јовина број 27.

БИРАЧКО МЕСТО 41 – ДОЊИ ГРАД 1 – обухвата 
подручје улица 20. јули, Рајићева, Обилићева, Јозефа 
Шулца, Шерифова,Ф.Клуза, Војводе Глигора, 
Ж.Рашића, Гаврила Милића, Јање Молера и Солитер.

Гласа се у просторијама Дома глувих, улица 20. 
јула број 12.

БИРАЧКО МЕСТО 42 – ДОЊИ ГРАД 2 – обухвата 
подручје улица Кнез Михајлова, Ужичка, Брчанска, 
Данетова, Балканска, С.Марковића, В.Путника, 
Д.Радовић, Д.Вуксановића, Рудничка, А.Дундића, 
Немањина, Мукерова, М.Мијалковића, Другог срп.
устанка, Крфска, Др В.Михајловића, Бирчанинова, 
С.Тодоровића, Љ.Давидовића, Ресавска, Шумадијска, 
Изворска и Микуљска.

Гласа се у просторијама Месне заједнице, улица 
Златиборска број 1.

БИРАЧКО МЕСТО 43 – ДОЊИ ГРАД 3 – обу хва
та подручје улица Златиборска, Кудречка, Ж. Мило
сављевића, Б. Марковића, М. Стојадиновића, С. 
Крајца, Др М. Стојановића, Мије Крњевца, Ф. Виш
њи ћа, М.Пупина, Далматинска, П. Арсенија трећег, 
Хајдук Вељкова, Војвођанска, Браће Југовића, В. 
Триф ко вића, Марка Т. Лека, Умска, Ж. Мајсторовића, 
Баштованска, Јована Дучића, Др Свете Јелића, Др 
Душевлада Деновског, Проф М. Срећковића, Проф 
В. Бабића, Страхињића Бана, Улица Дисова, Гази
мес тан ска, Рузвелтова, Др В. Војиновића, Пастерова, 
Рав но горска, Фрушкогорска, Mајора Јовановића, 
Р. Мајсторовића, Косте Манојловић, Видовданска, 
Некудимска и Св Николаја Мир Ликијског.

Гласа се у просторијама Месне заједнице, улица 
Златиборска број 1.

БИРАЧКО МЕСТО 44 – ДОЊИ ГРАД 4 – обухвата 
подручје улица Првог срп.устанка (парна страна од 
броја 112 до краја), В.Степе (закључно са 9 непарна 
а парна закључно са 20), Др Рајса (непарна закључно 
са бројем 3 и од броја 11 до краја, а парна од броја 

2 закључно са бројем 30), 10. октобра (закључно са 
бројем 8 парна страна а непарна од 19 до краја улице), 
Његошева, Јевтићева, Ђоке Павловића, Ђенерала 
Павловића.

Гласа се у просторијама Основне школе „Херој 
Иван Мукер”, улица Војводе Степе број 20.

БИРАЧКО МЕСТО 45 – ДОЊИ ГРАД 5 – обухвата 
подручје улица М.Кршљанина, Цвијићева, 28. марта, 
Лазе Ивановића, Вука Караџића (од 27 до краја 
непарна страна), В.Степе (парна од 24 а непарна од 
23 до краја), Душанова, Кумановска, Кнеза Милоша, 
Боре Станковића и Марсела Мезића.

Гласа се у просторијама Основне школе „Херој 
Иван Мукер”, улица Војводе Степе број 20.

БИРАЧКО МЕСТО 46 – ДОЊИ ГРАД 6 – обухвата 
подручје улица Шулејићева (цела парна страна), 
Ж.Станисављевића, Петра Велебита, Љубе Ристића, 
Цара Лазара, Царице Милице, Скојевска, Бошка Бухе, 
Краљевића Марка, Сремског фронта, Брегалничка, 
Језерска, Језерске ноћи, Лазе Лазаревића, Голобочка, 
Смедеревска, Господар Јевремова, Б.Дробњаковића, 
Мајдан, Д.Мишковића и Јоце Грнчаревића.

Гласа се у просторијама Основне школе „Херој 
Иван Мукер”, улица Војводе Степе број 20.

БИРАЧКО МЕСТО 47 – СТАРА ЧАРШИЈА 1 – 
обу хвата подручје улица Д.Ђукића, Првог срп.устанка 
(парна закључно са 110), 10.октобра (непарна страна 
закључно са бројем 9), Ђушина, Олге Милошевић, 
Фран цуска и цео Партенон, Б. Марјановића, Желез
нич ка и Св.Саве (парна закључно са бројем 8 а непар
на закључно са бројем 17)

Гласа се у просторијама Основне школе „Олга 
Милошевић”, улица Француска број 4.

БИРАЧКО МЕСТО 48 – СТАРА ЧАРШИЈА 2 – 
обухвата подручје улица Карађорђева, Водичка, Н. 
Марјановића, Рудине, М. Ђака, Босанска, Ж. То ши
ћа, Р. Аранђеловић, Радничка, А. Гајића, Б. жрта ва, 
Кајмакчаланска, Кубршничка, Индустријска, Ма су
ки на, Ин. Пајевића, Влаје Песника, Др Чамбе, Колу
бар ска, Опленачка.

Гласа се у просторијама ЈКП „Водовод”  Управна 
зграда, улица Карађорђева број 61.

БИРАЧКО МЕСТО 49 – СТАРА ЧАРШИЈА 3 – 
обу хва та подручје улица Азањска, В.Маричића (цела 
непарна страна), Васе Пелагића (цела непарна а од 
броја 12 до краја парна), Грмечка, Ивачка, Јели сав чи
ћева, Мике Голубовића (цела непарна), Пио нир ска, Р. 
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Гачића, Трг Хероја (цела непарна страна), Триглавска, 
Главашева, Цане Бабовић и Персиде Шишковић.

Гласа се у просторијама Месне заједнице, улица 
Карађорђева број 12.

Број: 01319/201802/2
У Смедеревској Паланци, 23.02.2018.године

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Јелена Вучковић

62.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закона о локал

ним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 
34/2010 –одлука УС и 54/2011),

Општинска изборна комисија, на седници одржаној 
23.02.2018. године, донела је

ПРАВИЛА
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА РАСПИСАНИХ ЗА  

25. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилима ближе се уређује рад бирачких 

одбора на спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Општине Смедеревска Паланка, (у даљем тексту: 
локал ни избори), образованих у складу са Упутством 
за спровођење избора за одборнике Скупштине Опш
ти не Смедеревска Паланка („Међуопштински Служ
бени лист“ бр.6/2018), расписаних за 25. март 2018. 
године.

Члан 2.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на 

бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност 
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту 
и обавља друге послове одређене законом, Упутством 
за спровођење избора за одборнике Скупштине 
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
Службени лист“ бр.6/2018), расписаних за 25. март 
2018. године и овим правилима.

Бирачки одбор одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова.

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 или да се у томе 
наизменично смењују.

Члановима бирачког одбора који су одређени да 
рукују спрејом с невидљивим мастилом, а гласају на 
другом бирачком месту, омогућује се да на њиховом 
бирачком месту гласају уз решење о именовању за 
члана бирачког одбора.

II

ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.
Изборна комисија Општине Смедеревска Паланка 

дужна је да до 23. марта 2018. године у 24.00 часа 
преда бирачким одборима изборни материјал за 
спровођење избора за одборнике Скупштине Опш
тине Смедеревска Паланка.

Списак изборног материјала који се предаје сваком 
бирачком одбору за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Општине Смедеревска Паланка садр
жан је у записнику о примопредаји изборног мате
ри ја ла пре гласања између Изборне комисије и 
бирач ког одбора на прописаном обрасцу (Образац 
ОСОСП12/2018).

III

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА

Члан 4.
Дана 25. марта 2018. године бирачки одбор се 

састаје у 6.00 часова на бирачком месту, да би се 
извршиле припреме за почетак гласања.

Чланови бирачког одбора припремају почетак 
гласања следећим редоследом: 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.

а) Утврђивање потпуности и исправности 
изборног материјала

Члан 5.
Примљени изборни материјал бирачки одбор 

упоређује са стањем из записника о примопредаји 
изборног материјала из члана 3. став 2. ових правила 
и тако утврђује да ли је примљени материјал потпун 
и исправан.

Ако нешто од изборног материјала недостаје, би
рач ки одбор то констатује у записнику о раду бирачког 
одбора и о томе одмах обавештава Изборну комисију.

Ако бирачком одбору није уручен довољан број 
гласачких листића, он отвара бирачко место са 
гласачким листићима које поседује, а остатак ће му 
бити достављен у току гласања.
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б) Уређивање бирачког места

Члан 6.
Бирачки одбор уређује просторију за гласање тако 

да од улаза до гласачке кутије, места за обављање 
изборних радњи буду постављена следећим 
редоследом:

 место на коме члан бирачког одбора рукује УВ 
лампом;

 место на коме се утврђује идентитет бирача;
 место на коме се налази извод из бирачког списка 

за гласање;
 место на коме се уручују гласачки листићи;
 место на коме члан бирачког одбора рукује спрејом 

за обележавање прста бирача;
 паравани за гласање, који морају бити тако 

постављени да обезбеде тајност гласања;
 гласачка кутија.

Члан 7.
Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту 

и на 50 метара од бирачког места истакнуте ознаке и 
симболи подносилаца изборних листа за одборнике 
Скупштине Општине Смедеревска Паланка 
(политичких странака, страначких коалиција и група 
грађана) 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 надлежну комуналну инспекцију.

в) Договор о подели рада

Члан 8.
Чланови бирачког одбора договарају се о подели 

рада, при чему је најважније да се утврди који ће 
чланови, односно заменици чланова, бити задужени 
за спровођење следећих радњи:

 руковање УВ лампом;
 утврђивање идентитета бирача;
 руковање изводом из бирачког списка за гласање;
 чување и уручивање гласачких листића;
 руковање спрејом за обележавање прста бирача;
 поучавање бирача о томе како се гласа.

IV

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 9.
Пошто обави припреме за спровођење гласања, 

бирачки одбор утврђује да гласање може да почне и 
то констатује у записнику о раду бирачког одбора.

Пре отварања бирачког места, председник бирачког 
одбора у Записник о раду бирачког одбора уноси 
имена присутних чланова и заменика чланова 
бирачког одбора, (Образац ОСОСП13/2018, тачка 1. 
Записника).

Осим уписивања присутних чланова и заменика 
чланова бирачког одбора у записник о раду бирачког 
од бо ра, председник бирачког одбора је дужан да при
сут не чланове и заменике чланова бирачког одбора 
упише у одговарајуће евиденције присутних чланова 
и заменика чланова бирачког одбора у сталном или 
проширеном саставу, која служи као основ за исплату 
накнада за рад у бирачком одбору.

Бирачко место се отвара 25. марта 2018. године у 
7.00 часова.

а) Провера исправности гласачке кутије

Члан 10.
Провера исправности гласачке кутије врши се у 

присуству првог бирача који дође на бирачко место, 
а резултат провере уписује се у контролни лист за 
проверу исправности гласачке кутије.

Провера исправности гласачке кутије не може се 
вр ши ти у присуству бирача за кога је, након провере 
УВ лампом, утврђено да је гласао на другом бирачком 
ме сту, који нема важећу јавну исправу за утврђивање 
иден ти тета или који није уписан у извод из бирачког 
списка.

Поступак провере се обавља следећим редоследом:
 када на бирачко место приступи први бирач 

који није члан бирачког одбора (ни у сталном ни у 
проширеном саставу), бирачки одбор ће извршити 
про веру УВ лампом, утврдиће његов идентитет и 
утвр диће да ли је уписан у извод из бирачког списка;

 у присуству тог бирача бирачки одбор проверава 
да ли је гласачка кутија исправна и празна;

 попуњава се контролни лист, који потписују сви 
чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао 
на бирачко место;

 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 констатују се у записнику о 
раду бирачког одбора.

V

ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 11.
Када бирач дође на бирачко место, бирачки одбор је 

дужан да предузме следеће радње:
 проверава да ли је бирач гласао на другом бирачком 

месту, утврђује идентитет бирача, проверава да ли је 
бирач уписан у извод из бирачког списка, уручује 
гласачки листић, обележава бирача спрејом и поучава 
бирача о начину гласања.

а) Провера да ли је бирач гласао 
на другом бирачком месту

Члан 12.
Када уђе на бирачко место, бирач прилази члану 

бирачког одбора са УВ лампом, који проверава да 
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ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен 
невидљивим мастилом.

У случају да бирач нема кажипрст десне руке, про
верава се да ли су невидљивим мастилом обележени 
остали прсти десне руке, а ако бирач нема десну 
руку, проверава се да ли су невидљивим мастилом 
обележени прсти леве руке.

Ако се након провере УВ лампом утврди да је бирач 
гласао на другом бирачком месту, он не може да гласа 
и дужан је да без одлагања напусти бирачко место.

б) Утврђивање идентитета бирача

Члан 13.
Пошто се утврди да бирач није гласао, он прилази 

следећем члану бирачког одбора, саопштава му своје 
име и презиме, предаје му обавештење о дану и 
времену одржавања избора и доказује свој идентитет.

Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом 
идентитету.

Бирач може да приступи гласању и без обавештења 
о дану и времену одржавања избора и бирачки од бор 
не може да бирача услови показивањем тог оба веш
тења, већ мора да приступи проналажењу бирача у 
изводу из бирачког списка, а према доступним пода
цима о бирачу из његовог документа којим доказује 
идентитет.

Свој идентитет бирач доказује важећом личном кар
том, односно важећом путном исправом (пасо шем), 
на чијем је обрасцу наведен јединствени матични 
број бирача.

Бирачки одбор треба да омогући гласање бирачу 
који свој идентитет доказује и личном картом са 
истеклим роком важења, под условом да приложи 
потврду Министарства унутрашњих послова о 
поднетом захтеву за издавање нове личне карте.

У случају да на бирачко место дође бирач који 
поседује важећи документ из става 4. 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.

Одредбе ст. 4) и 5) овог члана сходно се примењују 
и у случају гласања бирача ван бирачког места.

в) Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из 
бирачког списка и уручивање гласачког листића

Члан 14.
Када се утврди његов идентитет, бирач прилази 

члану бирачког одбора који је задужен за руковање 
изводом из бирачког списка, који проналази бирача и 
заокружује редни број испред имена бирача, а након 
тога се бирач потписује на одговарајућем месту у 
изводу из бирачког списка.

Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му 
предаје гласачки листић.

Бирач који је писмен и који је у стању да својеручно 
напише своје име и презиме, потписује се тако што 
својеручно исписује свој потпис на одговарајућем 
месту у изводу из бирачког списка.

Бирач који услед телесне или сензорне онес по соб
ље ности (бирач са инвалидитетом) није у стању да 
својеручно напише своје име и презиме у изводу из 
бирачког списка, потписује се тако што ће на одго
варајуће место у изводу из бирачког списка отиснути 
печат који садржи податке о његовом личном иден ти
тету, односно печат са угравираним потписом.

Бирач који није писмен, односно бирач са инва ли
ди тетом који не поседује печат који садржи податке 
о његовом личном идентитету, односно печат са 
угра ви раним потписом не потписује се у изводу 
из бирачког списка већ то уместо њега чини његов 
помагач којег доводи са собом на бирачко место ради 
попуњавања гласачког листића.

Помагач не може бити члан бирачког одбора.
Одредбе ст. 2) до 4) овог члана сходно се примењују 

и у случају гласања бирача ван бирачког места.
Члан 15.

Бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања 
или друге промене у изводу из бирачког списка.

Бирачки одбор не сме да дозволи да гласа лице које 
није уписано у извод 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 16.
Бирач може да гласа само једанпут.
Ниједно лице не може добити више од једног гла

сач ког листића, нити је допуштено да једно лице гла
са уместо другог лица.

Гласање уз помагача из члана 21. ових правила не 
сматра се гласањем уместо другог лица.

г) Употреба спреја

Члан 17.
Тек када му се уручи гласачки листић, бирач при ла

зи члану бирачког одбора који му специјалним спре
јом обележава кажипрст десне руке испод корена 
нокта као знак да је гласао.

Бирачу који нема кажипрст десне руке биће 
обележен следећи доступан прст удесно и коначно 
палац те руке, испод корена нокта.

Бирачу који нема десну шаку, биће обележен кажи
прст леве руке, односно следећи доступан прст улево 
и коначно палац те руке, испод корена нокта.

Ако није могуће да се тако обележе прсти бирача, 
обележавање се не обавља.
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д) Попуњавање гласачког листића

Члан 18.
Бирач попуњава гласачки листић иза паравана 

за гласање пошто га члан бирачког одбора поучи о 
начину гласања, ако бирач то захтева.

Члан бирачког одбора ће посебно упозорити 
бирача:

 да може да гласа само за једну изборну листу кан
ди дата за одборнике Скупштине општине Смеде рев
ска Паланка, заокруживањем редног броја испред 
нази ва изборне листе кандидата за одборнике Скуп
штине општине Смедеревска Паланка или назива 
изборне листе;

 да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за 
гласање;

 да је гласање слободно и да нико нема право да 
спречава или приморава бирача да гласа, да га позива 
на одговорност због тога што јесте или није гласао 
или да тражи од бирача да се изјасни зашто је и за 
кога је гласао.

Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм преса
вија гласачки листић тако да се не види како је гласао 
и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим 
напушта бирачко место.

Члан 19.
Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању 

тајности гласања.
Бирачки одбор је дужан да организује гласање 

тако да нико не може видети како бирач попуњава 
гласачки листић.

У просторији у којој се гласа може бити присутно 
само онолико бирача колико има места на којима је 
обезбеђена тајност гласања.

VI

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА

Члан 20.
Бирачки одбор је дужан да особи која се креће 

уз помоћ пса водича и има одговарајућу исправу 
за кретање уз помоћ пса водича, омогући слободан 
приступ објекту у којем је бирачко место и самом 
бирачком месту, као објекту у јавној употреби, како је 
то прописано Законом о кретању уз помоћ пса водича.

Под одговарајућом исправом за кретање уз помоћ 
пса водича сматра се:

1) доказ о стеченим знањима, способностима и 
вештинама за кретање са псом водичем

 за особу која се креће уз помоћ пса водича;
2) доказ о завршеној обуци
 за пса водича.

а) Лице које није у стању да попуни гласачки листић

Члан 21.
Бирач који не може сâм да попуни гласачки листић 

(слепо лице, лице са другим видовима инвалидитета 

или неписмено лице) има право да на бирачко место 
поведе помагача који ће уместо њега попунити 
гласачки листић онако како му бирач одреди.

Помагач не може бити члан бирачког одбора.
У записник о раду бирачког одбора се уписује 

укупан број бирача који су гласали уз помоћ помагача.

б) Лице које није у стању да дође на бирачко место

Члан 22.
Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту 

(немоћно или спречено лице) обавештава бирачки 
одбор најкасније до 11.00 часова на дан гласања, да 
жели да гласа.

Немоћним и спреченим лицима сматрају се лица 
која из здравствених разлога нису у могућности да 
до ђу на бирачко место, особе са инвалидитетом и 
немоћ на стара лица.

Немоћним и спреченим лицима не сматрају се 
лица која због природе посла који обављају нису у 
могућности да у време док је бирачко место отворено 
обаве гласање на бирачком месту.

Пошто утврди да је немоћно или спречено лице у 
смислу става 2. овог члана уписано у извод из бирач
ког списка, председник бирачког одбора задужује три 
члана бирачког одбора, који су представници под
но сио ца три различите изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине општине Смедеревска Палан
ка (повереници бирачког одбора) да спроведу гласање 
ван бирачког места.

Потврдe о изборном праву попуњава председник 
бирачког одбора пре одласка повереника бирачког 
одбора код бирача који гласа ван бирачког места.

Повереници бирачког одбора одлазе код бирача, 
утвр ђују његов идентитет на начин прописан чланом 
13. став 4. и 5. ових Правила и врше проверу УВ 
лампом.

Потом повереници бирачког одбора предају служ
бе ни коверат у којем се налазе: гласачки листић, 
збирна изборна листа, потврда о изборном праву за 
гласање ван бирачког места и посебан коверат у који 
ће бити стављен попуњени гласачки листић.

Након тога, повереници бирачког одбора специ
јалним спрејом обележавају прст бирача, на начин 
утврђен чланом 17. ових правила.

Члан 23.
Пошто упознају бирача с начином гласања, повере

ници бирачког одбора напуштају просторију у којој 
бирач гласа.

Ако бирач који гласа ван бирачког места није у ста
њу да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или 
неписмено лице), он може да гласа уз помоћ помагача 
којег сам одреди, на исти начин на који ту помоћ 
користе слепа, инвалидна или неписмена лица која 
гласају на бирачком месту.

Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом 
избор ном праву.
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Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки 

листић у посебан коверат који повереници бирачког 
одбора пред њим печате на печатном воску.

Тако запечаћен посебан коверат бирач ставља 
заједно с потписаном потврдом о свом изборном 
праву у службени коверат који после тога повереници 
бирачког одбора пред њим печате на печатном воску.

Пре печаћења службене коверте са посебном 
ковертом и потврдом о изборном праву, повереници 
бирачког одбора обавезно морају да провере да ли је 
бирач потписао потврду о изборном праву.

Члан 24.
Одмах по повратку на бирачко место, повереници 

бирачког одбора предају службени коверат бирачком 
одбору, који отвара службени коверат и утврђује да 
ли се у њему налази потписана потврда о изборном 
праву, након чега заокружује редни број под којим је 
бирач уписан у извод из бирачког списка.

Уколико недостаје потписана потврда о изборном 
праву или потврда није потписана од стране бирача, 
сматра се да бирач није гласао, што се уноси у 
записник о раду бирачког одбора.

У оба наведена случаја, бирачки одбор не убацује 
гласачки листић у гласачку кутију.

Уколико постоји потписана потврда о изборном 
праву за гласање ван бирачког места, бирачки одбор 
отвара запечаћени коверат и из њега вади пресавијени 
гласачки листић и убацује га у гласачку кутију.

Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког 
укупан број бирача који су гласали ван бирачког 
места.

Бирачки одбор након гласања, 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 тог бирачког места.

VII

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 25.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих 

лица која немају права и дужности у вези са спрово
ђењем избора.

На бирачком месту забрањено је коришћење мобил
них телефона и других средстава веза и комуникација, 
као и фотоапарата и камера.

На бирачком месту је забрањено да се, ван служ бе
не евиденције у изводима из бирачког списка, пра ве 
спискови бирача који су изашли на гласање (упи си
вањем имена или редног броја из извода из бирачког 
списка бирача који су изашли, или нису изашли на 
гласање).

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 или Изборној комисији.

Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана сматра 
се нарушавањем реда на бирачком месту.

Члан 26.
Припадници полиције на дужности могу ући на 

бирачко место само ако су на бирачком месту нару ше
ни ред и мир, на позив председника бирачког одбора.

Изузетно од става 1. овог члана, полицајац у 
униформи може да уђе на бирачко место за које је 
уписан у извод из бирачког списка да би гласао, под 
условом да не носи оружје и друга средства принуде.

Члан 27.
Представници средстава јавног информисања могу 

да буду присутни на бирачком месту само ради при
пре ме извештаја о току гласања на бирачком месту.

Све време од отварања бирачког места, бирачки 
одбор на захтев Изборне комисије о току гласања 
обавештава Изборну комисију.

Члан 28.
Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком 

месту.
Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки од

бор 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.

Члан 29.
Бирачки одбор је дужан да посматрачима којима је 

Изборна комисија одобрила праћење избора и издала 
акредитације, омогући несметано праћење сваке 
изборне радње и да у записнику о свом раду констатује 
њихово присуство (Образац ОСОСП13/2018, тачка 
8. Записника).

Рад појединог бирачког одбора може пратити један 
посматрач испред истог удружења.

Посматрачи, као и преводиоци у њиховој пратњи, 
дужни су да акредитације носе на видном месту.

Бирачки одбор може да удаљи посматрача са бирач
ког места ако нарушава ред на бирачком месту, омета 
рад бирачког одбора, а посебно ако на било који на
чин покуша да учествује у раду бирачког одбора, што 
констатује у свом записнику о раду бирачког одбора, 
уз навођење разлога за удаљавање.

VIII

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 30.
Бирачко место се затвара у 20.00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком месту 

при ли ком затварања бирачког места, омогућава се да 
гласају.
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Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра 

се бирач који се у 20.00 часова налази на бирачком 
месту или непосредно испред.

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, да 
стане иза последњег затеченог бирача како би означио 
крај реда и да сачека да гласају сви бирачи који су се 
затекли на бирачком месту.

IX

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

а) Поступак попуњавања контролног формулара

Члан 31.
После затварања бирачког места бирачки одбор 

утврђује резултате гласања на бирачком месту.
Утврђивању резултата гласања морају да при

сус т ву ју сви чланови бирачког одбора или њихови 
заменици.

Током утврђивања резултата гласања, бирачки од
бор прво попуњава контролни формулар за проверу 
логичкорачунске исправности резултата гласања 
на бирачком месту (у даљем тексту: контролни фор
му лар). Након попуњавања контролног формулара 
и извршене логичкорачунске контроле, резултати 
гласања уносе се у Записник о раду бирачког одбора 
на утврђивању резултата гласања на бирачком месту 
(Образац ОСОСП13/2018).

Поступак попуњавања контролног формулара 
спро во ди се на следећи начин:

1) прво се на основу броја бирача уписаних у извод 
из бирачког списка, утврђује укупан број уписаних 
бирача на бирачком месту, који се уписује у рубрику 
12.1. контролног формулара;

2) након тога се у рубрику 12.2. контролног форму
лара уписује број примљених гласачких листића;

3) потом се пребројавају неупотребљени гласачки 
листићи и тај број се уписује у рубрику 12.3. 
контролног формулара;

4) затим се пребројавају бирачи који су заокружени 
у изводу из бирачког списка и тако се утврђује број 
бирача који су гласали, који се уписује у рубрику 
12.4. контролног формулара;

5) након тога се отвара гласачка кутија, издваја кон
т ролни лист за проверу исправности гласачке кутије 
и ставља у посебну коверту;

6) потом се пребројавају сви гласачки листићи који 
се налазе у гласачкој кутији и тај број се уписује у 
рубрику 12.5. контролног формулара;

7) гласачки листићи се, потом, разврставају на 
важе ће и неважеће;

8) пребројавају се прво неважећи гласачки листићи 
и тај број се уписује у рубрику 12.6. контролног 
формулара;

9) затим се пребројавају сви важећи гласачки лис
тићи и тај број се уписује у рубрику 12.7. контролног 
формулара;

10) након тога се важећи гласачки листићи раз
врставају по називима изборних листа за одборнике 
Скупштине Општине Смедеревска Паланка, утврђује 
се број гласова који је дат свакој од изборних листа и 
сваки од тих бројева се уписује у одговарајуће поље у 
табели у оквиру рубрике 12.8. контролног формулара.

Бирачки одбор мора да обрати пажњу да контролни 
лист случајно не уброји међу гласачке листиће. 
Осим тога, у случају да неки бирачки одбор залепи 
један гласачки листић на гласачку кутију, тај гласач
ки листић, након гласања треба да уброји међу 
неупотребљене гласачке листиће.

б) Разликовање важећег 
и неважећег гласачког листића

Члан 32.
Неважећи гласачки листић је гласачки листић који 

није попуњен, гласачки листић на коме је заокружено 
више од једне изборне листе или гласачки листић који 
је тако попуњен да се не може поуздано утврдити за 
коју изборну листу је бирач гласао, као на пример:

 листић на коме је бирач заокружио или подвукао 
више од једног редног броја испред назива изборне 
листе,

 листић на коме је бирач заокружио или подвукао 
више од једног имена и презимена првог кандидата 
са изборне листе.

Важећи гласачки листић јесте онај на коме је зао кру
жен један редни број испред изборне листе, гласачки 
листић на коме је заокружен назив изборне листе, као 
и гласачки листић који је попуњен на начин из којег 
се са сигурношћу може закључити за кога је бирач 
гласао, као на пример:

 ако је на гласачком листићу бирач заокружио име 
и презиме првог кандидата на изборној листи,

 ако је на гласачком листићу бирач заокружио 
назив или део назива изборне листе,

 ако су на гласачком листићу истовремено зао
кру жени редни број и назив изборне листе и име и 
презиме првог кандидата.

Ако је гласачки листић попуњен на начин из кога 
се може поуздано утврдити за коју изборну листу је 
бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе:

 што су на листићу исписани или нацртани комен
тари, пароле и друге поруке,

 што су називи других изборних листа или редни 
бројеви испред назива других изборних листа или 
што су имена и презимена првог кандидата на другим 
изборним листама, прецртани.
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X

ЛОГИЧКОРАЧУНСКА КОНТРОЛА 
УТВРЂЕНИХ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 33.
Пошто попуни контролни формулар и утврди 

резултате гласања на бирачком месту на начин из 
члана 31. ових правила, бирачки одбор је дужан 
да изврши логичкорачунску контролу утврђених 
резултата које је уписао у контролни формулар.

Логичкорачунска контрола из става 1. овог члана 
обухвата: рачунско слагање података о бирачима, 
рачунско слагање података о бирачима и гласачким 
листићима и рачунско слагање података о гласачким 
листићима и гласовима.

а) Рачунско слагање података о бирачима

Члан 34.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. 

контролног формулара) једнак је броју бирача који су 
заокружени у изводу из бирачког списка.

Укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. 
контролног формулара) може бити једнак или мањи 
од броја бирача уписаних у изводу из бирачког списка 
(рубрика 12.1. контролног формулара).

б) Рачунско слагање података 
о бирачима и гласачким листићима

Члан 35.
Укупан број гласачких листића који се налазе у 

гласачкој кутији (рубрика 12.5. контролног форму
лара) једнак је или мањи од броја бирача који су 
гласали (рубрика 12.4. контролног формулара).

Број примљених гласачких листића (рубрика 
12.2. контролног формулара) једнак је збиру: броја 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3. 
контролног формулара) и броја бирача који су гласали 
(рубрика 12.4. контролног формулара).

в) Рачунско слагање података 
о гласачким листићима и гласовима

Члан 36.
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој 

кути ји (рубрика 12.5. контролног формулара) јед нак 
је збиру: броја неважећих гласачких листића (руб ри ка 
12.6. контролног формулара) и броја важећих гла сач
ких листића (рубрика 12.7. контролног формулара).

Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7. 
контролног формулара) једнак је збиру броја гласова 
које су добиле све изборне листе (табела у рубрици 
12.8. контролног формулара).

XI

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА

Члан 37.
Пошто констатује да су након извршене логичко

рачунске контроле у складу са одредбама чл. 3436. 
ових правила, резултати гласања логичкорачунски 
исправни, бирачки одбор попуњава Записник о раду 
бирачког одбора (Образац ОСОСП13/2018 ), тако 
што у записник читко уписује:

1) место гласања;
2) број и назив бирачког места;
3) податке о гласању бирача на бирачком месту уз 

помоћ помагача (тачка 5. Записника);
4) податке о гласању бирача ван бирачког места 

(тачка 6. Записника);
5) да ли је у гласачкој кутији пронашао контролни 

лист за проверу исправности гласачке кутије 
(тачка10., алинеја 3. Записника);

6) укупан број уписаних бирача (из рубрике 12.1. 
контролног формулара у рубрику 12.1 Записника);

7) број примљених гласачких листића (из рубрике 
12.2. контролног формулара у рубрику 12.2. 
Записника);

8) број неупотребљених гласачких листића (из 
рубрике 12.3. контролног формулара у рубрику 
12.3.Записника);

9) број бирача који су гласали (из рубрике 12.4. 
контролног формулара у рубрику12.4. Записника);

10) број гласачких листића који се налазе у гласачкој 
кутији (из рубрике 12.5. контролног формулара у 
рубрику 12.5. Записника);

11) број неважећих гласачких листића (из рубрике 
12.6. контролног формулара у рубрику 12.6. 
Записника);

12) број важећих гласачких листића (из рубрике 
12.7. контролног формулара у рубрику 12.7. 
Записника);

13) број гласова које је добила свака од изборних 
листа (из табеле у оквиру рубрике 12.8. контролног 
формулара у одговарајућу рубрику у табели у оквиру 
рубрике 12.8. Записника).

Члан 38.
Пошто заврши са уписивањем резултата гласања у 

Записник о раду бирачког одбора, бирачки одбор:
1) контролни лист за проверу исправности гласачке 

кутије ставља у посебан коверат који печати и на 
којем исписује да је у њему контролни лист;

2) неупотребљене гласачке листиће ставља у 
посебан коверат који печати и на којем исписује да су 
у њему неупотребљени гласачки листићи;

3) неважеће гласачке листиће ставља у посебан 
коверат који печати и на којем исписује да су у њему 
неважећи гласачки листићи;
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4) све важеће гласачке листиће ставља у посебан 

коверат/потребан број коверата који печати и на којем 
исписује да су у њему важећи гласачки листићи;

5) потврде о изборном праву за гласање ван 
бирачког места ставља у посебан коверат који печати 
и на којем исписује да су у њему потврде о изборном 
праву за гласање ван бирачког места.

Члан 39.
У записник о раду бирачког одбора уносе се и 

примедбе и мишљења чланова и заменика чланова 
бирачког одбора у сталном и проширеном саставу.

Члан 40.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви 

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 се 
евентуално наводе и разлози због којих записник није 
потписан од стране свих чланова бирачког одбора 
или њихових заменика.

Члан 41.
Записник о раду бирачког одбора израђује се 

на прописаном Обрасцу ОСОСП13/2018, који се 
штампа у шест примерака.

Први примерак записника о раду бирачког одбора 
обавезно се доставља Изборној комисији.

Други примерак записника истиче се на бирачком 
месту на јавни увид.

Преостала четири примерка записника се уручују 
представницима подносилаца изборних листа које су 
освојиле највећи број гласова на бирачком месту.

XII

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Члан 42.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, 

бирачки одбор одређује лица која ће, уз председника 
бирачког одбора, односно заменика председника 
бирачког одбора, бити одговорна за предају изборног 
материјала Изборној комисији.

Сви чланови и заменици чланова бирачког одбора 
имају право да присуствују примопредаји изборног 
материјала Изборној комисији после гласања.

Члан 43.
Чланови бирачког одбора, без одлагања, у згради 

Општине Смедеревска Паланка, предају Изборној 
комисији следећи изборни материјал:

1. први примерак Записника о раду бирачког одбора 
на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор одборника Скупштине Општине 
Смедеревска Паланка;

2. извод из бирачког списка по коме су гласали 
бирачи на бирачком месту;

3. запечаћени коверат са контролним листом за 
проверу исправности гласачке кутије;

4. запечаћени коверат са неупотребљеним 
гласачким листићима;

5. запечаћени коверат са неважећим гласачким 
листићима;

6. запечаћени коверат са важећим гласачким 
листићима;

7. запечаћени коверат са потписаним потврдама о 
изборном праву за гласање ван бирачког места;

Преостали материјал (гласачку кутију, параване 
за гласање, спрејеве за обележавање прста бирача, 
УВ лампе, батерије за УВ лампе, прибор за писање, 
прибор за печаћење, маказе, лењире, лепљиве 
траке) бирачки одбор предаје Општинској Управи 
Општине Смедеревска Паланка, у складу са тачком 
3. Записника о примопредаји изборног материјала 
после спроведеног гласања за одборнике Скупштине 
Општине Смедеревска Паланка одржаног 25. марта 
2018. године (Образац ОСОСП15/2018).

Члан 44.
Уколико се утврди да у записнику о раду бирачког 

одбора постоје логичкорачунске грешке које су 
последица очигледне омашке у попуњавању запис ни
ка, а које не утичу на утврђивање резултата избора 
и то само у случају да се из контролног формулара 
у записник о раду бирачког одбора (образац 
ОСОСП13/2018) погрешно препише податак (рубри
ке од 12.1 до 12.8), потребно га је прецртати и поред 
њега уписати исправан податак.

Члан бирачког одбора који је извршио корекцију 
треба да се потпише поред исправљеног податка.

Члан 45.
О примопредаји изборног материјала из чл. 42. и 

43. ових правила сачињава се Записник на обрасцу 
ОСОСП15/2018.

XIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.
Ова правила ступају на снагу даном објављивања 

у „Међуопштинском Службеном листу Општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“

Број: 01320/201802/2
у Смедеревској Паланци,
23. фебруара 2018. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК:
Јелена Вучковић
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63. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП - 8/2018 

 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија на седници одржаној 
_________________________________, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
 

 
1. Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за изборе за одборнике Скупштине општине 
Смедеревска Паланка, расписаних за 25. март 2018.године, и то: 
 

1. __________________________________________________________________ 
            (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
Ред. 
бр. 

Име и презиме Година  
рођења 

Занимање Пребивалиште  

1.     
 
 
 
2. Ово решење објавити у «Међуопштинском службеном листу». 
 
 
Број:____________________ 
 
У Смедеревској Паланци, _______________________ 
                                                                 (датум) 

 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

 
 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
        
                                                                                                       _____________________________                               
                                                                                                     (име и презиме)                                       
                                                                                    
                                                                                      _____________________________                                      
                                                                                                            (потпис) 
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64. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 9/2018 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 
 
За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка, 
расписаним за 25. март 2018.године, Бирачки одбор на бирачком месту број __________ у 
Општини Смедеревска Паланка, примио је од Општинске изборне комисије кутију за 
гласање. 
 
Провером је, у присуству бирача __________________________________________ који је 
први дошао на бирачко место,                               (име и презиме бирача) 

уписаног под редним бројем ___________ у Јединствени бирачки списак – део бирачког 
списка за Општину Смедеревска Паланка за гласање на изборима за одборнике Скупштине 
општине Смедеревска Паланка утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да 
обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића. 
 
У ____________________________, __________________________, у _____________ часова. 
                    (место)                                       (дан, месец, година)                   
 
БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО НА 

БИРАЧКО МЕСТО 
 БИРАЧКИ ОДБОР 

__________________________________ 
  

(име, презиме и потпис председника) 

__________________________________  1. ________________________________ 
(име и презиме)  

(име, презиме и потпис члана) 

  2. ________________________________ 
__________________________________  

(име, презиме и потпис члана) 

(потпис) М.П. 3. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  4. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  5. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  6. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  7. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  8. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  9. ________________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

  10. _______________________________ 
  

(име, презиме и потпис члана) 

 
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови 
односно заменици чланова бирачког одбора 



бр. 10, 26.2.2018. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 110. страна

65. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 10/2018 

 
 
 
 

Г Л А С А Ч К И    Л И С Т И Ћ 
 
 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

 
25. март 2018.године 

 
 
 
 

1. _____________________________________________________________________, 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
_________________________________________________ . 
       (име и презиме првог кандидата са изборне листе) 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА 
ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(М.П.) 
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66. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 11/2018 

 

П О Т В Р Д А 
О изборном праву за гласање ван бирачког места 

за избор одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка 
 
 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ___________________________________, ЈМБГ _______________________, 
                                                        (име и презиме) 
 
СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, НА АДРЕСИ СТАНОВАЊА У 
 
_______________________________________________________________________, 
                                                       (адреса становања) 
 
УПИСАН У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК – ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,  
 
НА БИРАЧКОМ МЕСТУ ______________________________, ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ __________, И ДА ИМА 
ИЗБОРНО ПРАВО. 

 
У _____________________, __________________ године 
 
                  БИРАЧ                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    БИРАЧКОГ ОДБОРА 
____________________________ 
         (име и презиме)                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                               (име и презиме) 
________________________ 
               (потпис)                                                                                _______________________________ 
                                                                                                                                       (потпис) 

                                             ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
                                               КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА 
 
                                                     1.___________________________________ 
                                                                             (име и презиме) 
 
                                                        ___________________________________ 
                                                                                    (потпис) 
 
                                                     2.___________________________________ 
                                                                             (име и презиме) 
 
                                                         __________________________________ 
                                                                                   (потпис) 
 
                                                       3.__________________________________ 
                                                                             (име и презиме) 

 
                                                ___________________________________ 
                                                                                     (потпис) 
 
НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора пре одласка повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван 
бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору, након чега се заокружује 
редни број испред имена и презимена бирача у изводу из бирачког списка и гласачки листић се убацује у гласачку кутију. 
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67. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 12/2018 

 
ЗАПИСНИК 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 
1. Општинска изборна комисија Општине Смедеревска Паланка предаје Бирачком одбору за 
бирачко место ________________________, следећи изборни материјал: 

1. Збирну изборну листу у два примерка, 
2. Решење о одређивању бирачког места (извод), 
3. Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу, 
4. Решење о именовању бирачког одбора у проширеном саставу, 
5. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
6. Потребан број гласачких листића који одговара броју бирача који су уписани у извод 

из бирачког списка (тачка 1. подтачка 5.), 
7. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
8. Потребан број образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, 
9. Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка (у 
даљем тексту: Записник о раду бирачког одбора), у шест примерака, 

10. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у 
сталном саставу на бирачком месту у два примерка, 

11. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у 
проширеном саставу на бирачком месту у два примерка, 

12. Овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора, 
13. Правила о раду бирачких одбора и контролни формулар за логичко – рачунско 

слагање резултата гласања на бирачком месту, 
14. Државну заставу Републике Србије. 

 
2. Општински орган управе, предао је Бирачком одбору: 

1. гласачку кутију, 
2. два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања, 
3. два спреја за обележавање прста бирача, 
4. две УВ лампе, 
5. врећу за одлагање изборног материјала и налепницу за обележавање вреће за 

одлагање изборног материјала, 
6. прибор за писање, 
7. прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (јемственик и 

печатни восак), 
8. коверте за одлагање гласачких листића, 
9. остали материјал (батерије, маказе, лењир, лепљиву траку и др.). 

 
3. Бирачки одбор је примио назначени материјал у подтачкама ___________, тачке 1. и 
подтачкама _________________ тачке 2. 

 
4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносиоца 
изборних листа: 

 

1) ____________________________, __________________________________ 
       (назив подносиоца изборне листе)                          (име и презиме представника) 
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    ________________________________________________________________ 
                                  (пребивалиште и адреса стана представника) 

 2) ____________________________, __________________________________ 
       (назив подносиоца изборне листе)                          (име и презиме представника) 
 

    ________________________________________________________________ 
                                  (пребивалиште и адреса стана представника) 

 

3) ____________________________, __________________________________ 
       (назив подносиоца изборне листе)                          (име и презиме представника) 

 
    ________________________________________________________________ 
                                  (пребивалиште и адреса стана представника) 

 

5. Бирачки одбор и представници подносиоца изборних листа ИМАЛИ СУ – НИСУ 
ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног материјала. 
 

Примедбе су: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
6. Записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Општинске изборне 
комисије, један код бирачког одбора и један код Општинског органа управе. 
 

ПРЕДСЕДНИК /ЗАМЕНИК                                                     ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ 
ПРЕДСЕДНИКА/ БИРАЧКОГ ОДБОРА                                            КОМИСИЈУ 
                                                                                                                          
____________________________________                                             _____________________________________ 
                           (потпис)                                                                                                      (име и презиме) 
 
____________________________________                                             _____________________________________ 
                    (име и презиме)                                                                                                       (потпис) 

 
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ /ЗАМЕНИЦИ 
ЧЛАНОВА/ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 

1. __________________________________ 
                             (потпис) 
 

    __________________________________ 
                       (име и презиме) 
 

2. __________________________________                                       ЗА ОРГАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                             (потпис) 
 

    __________________________________                                        ________________________________________ 
                       (име и презиме)                                                                                      (име и презиме) 
 

3. __________________________________                                       ________________________________________ 
                             (потпис)                                                                                                               (потпис) 
 

    __________________________________ 
                       (име и презиме) 
 

4. __________________________________ 
                             (потпис) 
 

    __________________________________ 
                       (име и презиме) 
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68. 
 

ОБРАЗАЦ ОСОСП – 13/2018 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ________, _____________________________ у 
Општини                                                                 (број)                    (назив бирачког места) 
 
Смедеревска Паланка састао се на дан ______________ 2018.године у ___________ часова. 
                                                                         (датум) 

   
ПРИСУТНИ СУ СЛЕДЕЋИ ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________________ 

 
2. Пре отварања бирачког места, Бирачки одбор је проверио и утврдио: 
 2.1. Да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема 
истакнутих симбола политичких странака и другог изборног пропагандног материјала; 
 2.2.Да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним 
изборима, а сходно Закону о избору народних посланика и да је обезбеђена тајност гласања 
 2.3.а Да је од Општинске изборне комисије примљен потпун и исправан изборни 
материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту 
 2.3.б Да је од Општинске изборне комисије примљен изборни материјал за који је 
провером утврђено да недостаје: ___________________________________________________ 
о чему је бирачки одбор одмах обавестио Општинску изборну комисију. 
 
3. Бирачки одбор је у __________ часова отворио бирачко место. 
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4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача _____________ 
____________________________________, који је први дошао на бирачко место у ____часова 
(име и презиме и редни број из извода из бирачког списка)                                                                                    
 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су 
потписали чланови Бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је 
у кутију и кутија је одмах запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело 
гласање. 
 

5. Уз помоћ другог лица (помагача) на бирачком месту гласало је __________ бирача, 
уписаних у извод из бирачког списка под редним бројевима ____________________________ 
 

6. Ван бирачког места гласало је _______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под 
 (број) 

редним бројевима ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. 
 

7.а. За време гласања десило се: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири опис, 
уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника)  
 

8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и 
страни посматрачи. 
 
9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у _________ часова. 
 
10. После затварања бирачког места, Бирачки одбор је приступио утврђивању резултата 
гласања на следећи начин: 

 Утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
 Утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних 

бројева у изводу из бирачког списка; 
 Отворио гласачку кутију у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни 

лист; 
 Утврдио је број гласачких листића пребројавањем гласачких листића који су се 

налазили у гласачкој кутији; 
 Приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број 

неважећих гласачких листића; 
 Утврдио број важећих листића и број гласова који је добила свака изборна листа. 

 
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и 
важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте и запечаћени. 
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12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту___________________________ у 
Општини Смедеревска Паланка РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА СЛЕДЕЋИ: 
 
12.1. УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА: 

(према изводу из бирачког списка) 
 

12.2. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.3. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.4. БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 

(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка) 
 

12.5. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У 
ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 

 

12.6. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.7. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
 
12.8 БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ОД ИЗБОРНИХ ЛИСТА: 

(од укупног броја важећих гласачких листића) 
 
Редни 
број 

Назив изборне листе 
(регистрована странка – коалиција – група грађана) 

Број гласова које је  
Изборна листа добила 

1.   
(Навести све изборне листе као под 1.) 

 
13. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ примедбе на поступак 
спровођења гласања на бирачком месту: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
14. Закључено је да се први примерак овог Записника, са изборним материјалом, одмах 
достави Општинској изборној комисији, а за то су одређени председник и чланови бирачког 
одбора и то: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
15. Бирачки одбор је други примерак овог Записника, одмах истакао на бирачком месту, а по 
један примерак овог Записника уручен је представницима 4 (четири) предлагача изборних 
листа које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту и то: 
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 Редни 
број 
изборне  
листе 

  
Назив изборне листе 

 
Име и презиме 
представника 

 
Потпис  
представника 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

 
 
16.Бирачки одбор је завршио рад ___________ 2018.године у ____________ часова. 
 

 
БИРАЧКИ ОДБОР 

(имена и презимена свих присутних чланова уписивати читко, штампаним словима) 

 
1.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора) 

 
2.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
3.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
4.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
5.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
6.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
7.______________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
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69. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 14/2018 

 

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР 
 

ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ 
МЕСТУ 

25. МАРТ 2018.ГОДИНЕ 
 

ВАЖНО: Овај формулар се попуњава пре него што се резултати гласања упишу у Записник о 
раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор 
одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка 25. март 2018.године (Образац 

ОСОСП 13/2018) 
 

Бирачко место број: __________, _________________________________________ у Општини 
                                      (ред. број)                                     (назив бирачког места) 

Смедеревска Паланка 
 
12.1. УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА: 

(према изводу из бирачког списка) 
 

12.2. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.3. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.4. БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 

(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка) 
 

12.5. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У 
ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 

 

12.6. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
12.7. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  
 
12.8. БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ОД ИЗБОРНИХ ЛИСТА: 

(од укупног броја важећих гласачких листића) 
 
Редни 
број 

Назив изборне листе 
(регистрована странка – коалиција – група грађана) 

Број гласова које је  
Изборна листа добила 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
У П У Т С Т В О 

за логично-рачунску контролу исправности резултата унетих у овај формулар 
 
Поступак контроле се спроводи следећим редоследом: 

1. сабрати број гласова по кандидатима (рубрика 12.8). Овај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7); 

2. на овај збир додати број неважећих гласачких листића (рубрика 12.6), што даје број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5); 
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3. на то додати број неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3). Новонастали 
збир мора бити мањи или једнак броју примљених гласачких листића (рубрика 
12.2.); 

4. на крају сабрати број бирача који су гласали (рубрика 12.4) и број неупотребљених 
гласачких листића (рубрика 12.3.). Збир мора да буде једнак броју примљених 
гласачких листића (рубрика 12.2). 

 
Напомена 1: Број укупно уписаних бирача (рубрика 12.1) обавезно треба да буде уписан. 
Напомена 2: Контролни лист се не сме убрајати у употребљене или неупотребљене 

гласачке листиће. 
Напомена 3: У случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић на гласачку 

кутију, тај гласачки листић, након гласања треба да уброји међу 
неупотребљене гласачке листиће 

 
Након логичко-рачунске контроле податке преписати у Записник (Образац ОСОСП – 
13/2018) 

 Записник мора бити читко попуњен. 
 Уколико нема грешака, податке преписати у Записник. 
 Уколико има грешака, поново извршити контролу, па ако и даље има грешака, 

потребно је поново пребројати гласачке листиће. 
 Уколико се из овог формулара у Записник (Образац ОСОСП - 13/18) погрешно 

препише податак (рубрике од 12.1 до 12.8), потребно га је прецртати и поред њега 
уписати исправан податак. Члан бирачког одбора који је извршио корекцију треба да 
се потпише поред исправљеног податка. 

 
Најчешће формалне неправилности на Записнику (Образац ОСОСП – 13/18) 

 Није потписан од стане ниједног члана бирачког одбора. 
 Није потпун – недостаје поједина страна. 
 Записник је копија/фотокопија. 
 Записник је имао исправку (рубрике од 12.1 до 12.8) поред које није било потписа, 

како би се видело ко је исправку спровео. 
 
Како треба да изгледа исправно попуњен и уредан Записник (Образац ОСОСП – 
13/2018) 

 Све рубрике у Записнику (рубрике од 12.1 до 12.8) треба да буду попуњене. 
 Записник мора бити читко попуњен. 
 Записник нема логичко-рачунску грешку. 
 Записник је потписан од стране чланова бирачког одбора. 
 Записник је потпун – има све потребне стране. 
 записник је оригинал, а не копија/фотокопија. 
 Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које стоји потпис лица које је 

исправку извршило.  
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70. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП – 15/2018 

 
ЗАПИСНИК 

 
О ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА СА БИРАЧКОГ 

ОДБОРА НА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ 
 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ________, у Општини Смедеревска Паланка предаје 
Општинској изборној комисији следећи изборни материјал: 
 1) Први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине, 
 2) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту 
 3) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, у запечаћеном коверту 
 4) _______________ неупотребљених гласачких листића у запечаћеном коверту 
                         (број) 

 5)  _______________ неважећих гласачких листића у запечаћеном коверту 
                         (број) 

6)  _______________ важећих гласачких листића у запечаћеном коверту 
                         (број) 

7) _______________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места 
                         (број) 

 
 
2. Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у подтачкама ______ 
______________________ тачке 1. овог Записника. 
 
3. Бирачки одбор је предао Општинској управи: 
 1) једну гласачку кутију, 
 2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања, 
 3) два спреја за обележавања прста бирача, 
 4) две УВ лампе, 
 5) прибор за писање, 

6) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (јемственик и 
печатни   
    восак), 
7) остали материјал (маказе, лењир, лепљиву траку и др.), 
8) _____________ идентификационих картица чланова бирачког одбора, 
          (број) 
9) два примерка попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика 
чланова бирачког одбора у сталном саставу на бирачком месту, 
10) два примерка попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика 
чланова бирачког одбора у проширеном саставу на бирачком месту. 
 

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су представници подносиоца изборних 
листа: 
 
 1) ______________________________, ________________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
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2) ______________________________, ________________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

3) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

4) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 
 

5) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 

6) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

7) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

8) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 

 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

9) __________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 

 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
 

10) _________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 

 _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 

11) _________________________________, ____________________________________, 
                           (назив подносиоца изборне листе)                                             (име и презиме представника) 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                                      (пребивалиште и адреса стана представника) 
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5. Представници подносиоца изборних листа нису имали  - имали су примедбе на 
примопредају изборног материјала. 
 
Примедбе су: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један од Општинске изборне комисије, а 
други код бирачког одбора. 
 
У ____________________________, _______________________ у ______________ часова. 
                       (место)                                          (датум) 
 
 
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА                                    ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ 
                                                                                                                          КОМИСИЈУ 
 
______________________________                                      _______________________________ 
                      (потпис)                                                                                      (потпис) 
 
______________________________                                        ______________________________ 
               (име и презиме)                                                                            (име и презиме)           
 
 
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА: 
 
1. ____________________________ 
                    (потпис) 
 

   _____________________________ 
             (име и презиме) 
 

2. ____________________________ 
                    (потпис) 
 

   _____________________________ 
             (име и презиме) 
 

3. ____________________________ 
                    (потпис) 
 

   _____________________________ 
             (име и презиме) 
 

4. ____________________________ 
                    (потпис) 
 

   _____________________________ 
             (име и презиме) 
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71. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП -16/2018 

 
 

Општинска изборна комисија, на основу члана 63. Упутства за спровођење избора за 
одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка, расписаних за 25. март 2018.године 
(«Међуопштински службени лист», бр. 6/2018), издаје 
 
 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 
 
 
 

Овлашћује се __________________________________________________________, 
                                                     (назив регистрованог удружења) 
 
________________________________________________________________________ 

(седиште и адреса удружења) 
 
________________________________________________________________________ 

(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 
 
 
да може да прати рад органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине 
Смедеревска Паланка, расписаних за 25. март 2018.године, Општинска изборна комисија. 
 
 
У Смедеревској Паланци, _______________________ 
                                                                 (датум) 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
        
                                                                                                       _____________________________                               
                                                                                                     (име и презиме)                                       
                                                                                    
                                                                                      _____________________________                                      
                                                                                                            (потпис) 
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72. 
ОБРАЗАЦ ОСОСП -17/2018 

 
 

Општинска изборна комисија, на основу члана 63. Упутства за спровођење избора за 
одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка, расписаних за 25. март 2018.године 
(«Међуопштински службени лист», бр. 6/2018), издаје 
 
 

А К Р Е Д И Т А Ц И Ј У 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
 

________________________________________________________________________ 
                                                           (име и презиме) 
 
________________________________________________________________________ 

(број личне карте и орган који је издао личну карту за домаће посматраче/ број важећег 
пасоша и назив државе која је издала пасош за стране посматраче) 

 
________________________________________________________________________ 

(ЈМБГ) 
 

________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 

 
да, у име _______________________________________________________________ 

(назив регистрованог удружења) 
 
________________________________________________________________________ 

(седиште и адреса удружења) 
 
________________________________________________________________________ 

(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 
 
може да прати рад органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине 
Смедеревска Паланка расписаних за 25. март 2018.године: 

1. Општинске изборне комисије 
2. Бирачких одбора 

 
У Смедеревској Паланци, _______________________ 
                                                                 (датум) 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
        
                                                                                                       _____________________________                               
                                                                                                     (име и презиме)                                       
                                                                                    
                                                                                      _____________________________                                      
                                                                                                            (потпис) 
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73. 
ОСОСП-18/2018 

 

 
ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУСТВУ  

ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 
У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
 

На бирачком месту број _______ у Општини Смедеревска Паланка, 
 

 
Приликом спровођења гласања за избор одборника Скупштине општине Смедеревска 
Паланка, расписаних за 25. март 2018. године, били су присутни следећи чланови и заменици 
чланова бирачког одбора у сталном саставу: 
 
1.___________________________________________       ________________________________________  
      (име и презиме председника бирачког одбора)                        (потпис председника бирачког одбора) 
 
2.___________________________________________                  ________________________________________ 
   (име и презиме заменика председника бирачког одбора)          (потпис заменика председника бирачког одбора) 
 
3. _______________________________________________         _________________________________________ 
                (име и презиме члана 1. бирачког одбора)                       (потпис члана 1. бирачког одбора) 
 
4. _______________________________________________         _________________________________________ 
            (име и презиме зам.члана 1. бирачког одбора)                    (потпис зам.члана 1. бирачког одбора) 
 
5._______________________________________________          _________________________________________ 
                 (име и презиме члана 2. бирачког одбора)                      (потпис члана 2. бирачког одбора)   
 
6.______________________________________________            _________________________________________ 
            (име и презиме зам.члана 2. бирачког одбора)                    (потпис зам.члана 2. бирачког одбора)      
 
7. ______________________________________________          __________________________________________ 
               (име и презиме члана 3. бирачког одбора)                        (потпис члана 3. бирачког одбора) 
 
8. ______________________________________________           __________________________________________ 
           (име и презиме зам.члана 3. бирачког одбора                      (потпис зам.члана 3. бирачког одбора) 
 
9._____________________________________________               _________________________________________ 
               (име и презиме члана 4. бирачког одбора )                       (потпис члана 4. бирачког одбора) 
 
10._______________________________________________        __________________________________________ 
           (име и презиме зам.члана 4. бирачког одбора )                    (потпис  зам.члана 4. бирачког одбора) 
 
 
 
 
У_________________ дана 25.03.2018.године 
                  (место) 
        ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 
        
           ______________________________ 
                                   (потпис) 
         
           ______________________________ 
                              (име и презиме) 
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