
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   X       БРОЈ   4.    ЛАПОВО,    11. 08.  2004. год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  ДИН. 

 
Општинска изборна комисија, на основу члана 15. став 1. тачка 5. и 28. став 8 . 

Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 и 
100/03) на седници одржаној 04. 08. 2004. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
          о изгледу и садржини образаца и гласачких листића за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Лапова и Председника 
 

Члан 1. 
 Општинска изборна комисија утврђује изглед и садржину образаца и гласачких 
листића за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лапова и за председника 
општине Лапова и то : 

- За избор одборника Скупштине општине Лапова: 
1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Лапова (Образац СО 

- 1 ); 
2. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине Лапова 

(Образац СО - 2 ); 
3.  Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборника 

Скупштине општине Лапова (Образац СО - 3 ); 
4. Овлашћење за прикупљање потписа бирача ( Образац  СО - 4 ); 
5. Потврда о изборном праву кандидта за одборника Скупштине општине Лапова 

(Образац СО - 5 ); 
6. Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине 

Лапова (Образац СО - 6 ); 
7. Овлашћење за подношење изборне листе ( Образац СО - 7 ); 
8. Решење о проглашењу изборне листе ( Образац СО - 8 ); 
9. Решење о одбацивању Изборне листе због неблаговремености(Образац СО - 9)  
10. Закључак о утврђивању постојања недостатака Изборне листе 
       (Образац СО -10); 
11. Решење о одбијању проглашењу Изборне листе ( Образац СО - 11 ); 
12. Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине 

општине Лапова ( Образац СО - 12 ); 
13. Решење о испуњењу - неиспуњењу услова за одређивање представника 

подносиоца изборне листе у проширеном саставу Општинске изборне комисије и 
бирачких одбора ( Образац СО - 13 ); 

14. Контролни лист за проверу гласања за избор одборника Скупштине општине 
Лапова ( Образац СО - 14 ); 

15. Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Лапова  
      ( Образац СО - 15 ) ; 
16. Записник о примопредаји изборног материјала за избор одборника Скупштине   

општине Лапова ( Образац СО - 16 ); 
17. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Лапова 
      (Образац СО - 17 ); 
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18. Записнк о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за 
одборнике Скупштине општине Лапова ( Образац СО - 18 ); 

19. Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за 
одборника Скупштине општине Лапова (Образац СО - 19 ); 

20. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Лапова 
       ( Образац СО- 20). 
-  За избор председника општине Лапово : 
1. Предлог кандидата за председника општине Лапово (Образац ПО - 1 ); 
2. Изјава о прихватању кандидатуре за председника општине Лапово (Образац ПО - 

2 ); 
3.  Списак бирача који подржавају предлог кандидата за председника општине 
Лапово (Образац ПО - 3 ); 

4. Овлашћење за прикупљање потписа бирача ( Образац  ПО - 4 ); 
5. Потврда о изборном праву кандидта за председника општине Лапово (Образац ПО 

- 5 ); 
6. Овлашћење за подношење предлога кандидата ( Образац ПО - 6 ); 
7. Решење о проглашењу кандидата за председника( Образац ПО - 7 ); 
8. Решење о одбацивању Предлога за кандидата за председника због 
неблаговремености (Образац ПО - 8);  

9. Закључак о утврђивању постојања недостатака Предлога за кандидата за 
председника општине Лапово (Образац ПО -9); 

10. Решење  о  одбијању Предлога за кандидата за председника општине         Лапово 
( Образац ПО - 10 ); 

11. Решење  о  утврђивању  листе  кандидата за избор председника општине Лапово ( 
Образац ПО - 11 ); 

12. Решење о испуњењу - неиспуњењу услова за одређивање представника 
подносиоца предлога за кандидата за председника општине Лапово у проширени 
састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора  

     ( Образац ПО - 12 ); 
13. Контролни  лист  за  проверу  гласања  за  избор    председника  општине  Лапово 

( Образац ПО - 13 ); 
14. Гласачки листић за избор председника општине Лапово ( Образац ПО - 14 ); 
15.  Записник о примопредаји изборног материјала за избор председника општине 
Лапово ( Образац ПО - 15 ); 

16. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор председника општине Лапово 

      (Образац ПО - 16 ); 
17. Записнк о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за 
председника општине Лапово ( Образац ПО - 17 ); 

18. Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за 
председника општине Лапово (Образац ПО - 18 ); 

19. Уверење о избору за председника општине Лапово ( Образац ПО- 20). 
Обрасци СО од 1 до 20 и обрасци ПО од 1 до 19 су саставни део ове одлике.  
 

Члан 2. 
 Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборника Скупштине 
општине Лапова (Образац СО - 3 ) и Списак бирача који подржавају предлог кандидата за 
председника општине Лапово (Образац ПО - 3 ) морају бити достављени Општинској изборној 
комисији и у електронском облику. 

           Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Лапово''. 

Општинска изборна комисија 
Број: -013-4-3/04-03   Датум: 04. 08. 2004. године Лапово 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        Зоран Добросављевић,с.р. 
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Општинска изборна комисија на основу члана 23. став 6. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 и 100/03) на седници 
одржаној 04. 08.  2004. године, донела је 

 

Одлуку 
о начину провере аутентичности потписа бирача који подржавају изборну листу за 
избор одборника Скупштине општине Лапова, односно кандидата за председника 

Лапова 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се начин провере аутентичности потписа бирача који 

подржавају изборну листу за избор одборника Скупштине општине Лапова, односно предлог 
кандидата за председника Лапова. 
 

Члан 2. 
 Сваки потпис бирача који подржава предлог кандидата за одборника - листу 

кандидата за одборнике Скупштине општине Лапова, односно предлог кандидата за 
председника, мора да буде потврђен потписом лица овлашћеног за проверу аутентичности 
потписа. 

 
Члан 3. 

Лица овлашћена за проверу аутентичности потписа ће увидом у личну карту ( или 
други документ са фотографијом и ЈМБГ ) бирача утврдити идентитет бирача и након 
потписивања бирача, својим потписом ће потврдити да се бирач чији је идентитет утврђен, 
лично потписао на одговарајући образац.  

 
 

Члан 4. 
Лица овлашћена за проверу аутентичности потписа, као и организацију и начин 

обављања послова везаних за проверу аутенчности потписа бирача који подржавају 
изборну листу за избор одборника Скупштине општине Лапова, односно предлог кандидата 
за председника Лапова одредиће политичке странке-страначке коалиције, друге политичке 
организације-групе грађана. 

 
Члан 5. 

 Поступци и радње везане за проверу аутенчности потписа бирача који подржавају 
изборну листу за избор одборника Скупштине општине Лапова, односно предлог кандидата 
за председника Лапова, не подлежу плаћању такси и накнада. 

 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Лапова". 
 
 
 

Општинска изборна комисија 
Број: 013-4-5/04 –03 Датум: 04. 08. 2004. године Лапово 

 
 
ПРЕДСЕДНИК 

           Зоран Добросављевић,с.р. 
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Општинска изборна комисија, на основу члана 15. став 1. тачка 12. у вези члана 55. став 

2. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 и 100/03) 

на седници одржаној  04. 08. 2004. године, усвојила је: 

З А К Љ У Ч А К         
о најмањем броју бирача који својим потписима треба да подрже 

 предлог кандидата за председника општине Лапово 
 

I. Предлог кандидата за председника општине Лапово својим потписима треба 

да подржи најмање 215 бирача са територије општине Лапово, што износи 3% 

од 7.163 бирача, као укупног броја уписаних бирача у бирачки списак 

општине Лапово ( умањеног за број уписаних привремено расељених лица ) 

на дан 02. 08. 2004. године, као дан одређен за почетак изборних радњи . 

II. Овај закључак објавити у ''Службеном глснику општине Лапово''. 

 
Општинска изборна комисија 

Број; 013-4-2/04-03, Датум: 04. 08. 2004. год. Лапово  
 

ПРЕДСЕДНИК 
                    Зоран Добросављевић,с.р. 
 

Општинска изборна комсија, на основу члана 15. тачка 3. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", бр. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 и 100/03) на седници одржаној 05. 08. 
2004. године, донела је 
 

П О С Л О В Н И К 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања 
Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад 
Комисије. 

Члан 2. 
Седиште Комисије је у Лапову, у згради општине Лапова, улица Његошева бр.18. 

Члан 3. 
Комисија у свом раду користи један печат . 
Печата је пречника 32 мм . 
Печат је округлог облика, у средини печата је грб Републике Србије. По спољном ободу 

печата уписан је текст: "Република Србија". У другом унутрашњем кругу уписан је текст: 
"Општина Лапово". У трећем унутрашњем кругу уписан је текст : '' Општинска изборна 
комисија '' У дну печата уписан је текст: "Лапово". 

Текст печата  је исписан ћириличким писмом. 
 Печат Комисије  налази се у Одељењу трезора Секретаријата за буџет и финансије, а за 

његово руковање и чување задужен је председник Општинске изборне комисије. 
 
 
 

 
11. август  2004.                              "Службени гласник Општине Лапово"                        Број  4    - Страна  5 

 



 
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 4.  
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу. 

Члан 5. 
Комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова које именује Скупштина 

општине Лапова, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносиоца 
изборне листе, који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника 
који се бира, односно предлагача кандидата за Председника. 

Члан 6. 
Комисија има секретара кога именује Скупштине општине Лапова, који учествује у раду 

Комисије без права одлучивања. 
Члан 7. 

Председник и чланови Комисије и њен секретар имају заменике. 
Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају бити 

дипломирани правници. 
Заменици председника,чланова и секретара имају иста права и одговорности као и 

чланови које замењују. 
Члан 8. 

Комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе, односно предлога кандидата, 
испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа, даном 
проглашења изборне листе, односно кандидата. 

Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника 
подносиоца изборне листе, односно предлога кандидата, Комисија доставља подносиоцу 
изборне листе, односно предлога кандидата, на адресу означену у изборној листи, односно 
предлогу кандидата, у року од 24 часа од часа доношења решења. 
 Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од истека рока за одређивање 
представника подносиоца изборне листе, односно предлагача кандидата за председника у 
проширени састав.  

Члан 9. 
Састав Комисије објављује се у "Службеном гласнику општине Лапова ". 

 
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 10. 

Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о 
избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака: 

1) стара се о законитом спровођењу избора одборника и Председника; 
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерности бирача на 
бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника, 
односно Председника; 

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике, 
односно Председника; 

6) утврђује да ли су изборне листе, односно предлози кандидата сачињене и поднете у 
складу са прописима о избору одборника, односно Председника; 

7) проглашава изборне листе, кандидата за Председника, односно листу кандидата за 
Председника; 
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8) утвђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 
записнички их предаје бирачким одборима; 

9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника, односно Председника; 
10)  подноси извештај Скупштини општине Лапово о спроведеним изборима за одборнике, 
односно Председника; 

11)  доставља републичком органу надлежном за полове статистике податке о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике, односно Председника, непосредно по завршетку избора; 

12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника, односно Председника. 
 

IV. НАЧИН РАДА 
 

Члан 11. 
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.  
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка 

избора. 
Члан 12. 

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона.  

Рад Комисије је јаван. 
Члан 13. 

Комисија ради у седницама. 
Седницу Комисије сазива председник Комисије, односно заменик председника, ако је 

председник одсутан или спречен. 
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије. Заменици 

председника, чланова и секретара учествују у раду Комисије, односно замењују председника, 
чланове и секретара само у случају њихове одсутности или спречености . 

Члан 14. 
Позив за седницу Комисије, члановима, односно њиховим заменицима, упућује  

Председник Комисије по правилу  најкасније 24 часа пре дана одређеног за одржавање 
седнице, телефоном или на други одговарајући начин. 

Члан 15. 
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова, 

односно њихових заменика. 
Комисија одлучује већином гласова чланова односно заменика у сталном, односно 

проширеном саставу. 
Члан 16. 

 Председник Комисије из реда дипломираних правника, запослених у Општинској 
управи, који имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног процеса, може да 
образује стручни тим, ради пружања стручне помоћи Комисији у обављању појединих 
изборних радњи. 

Председник Комисије поред стручног тима из става 1. овог члана, може да образује и 
тим за административно - техничке послове из реда запослених у Општинској управи који 
имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног процеса. 

Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче питања која се 
јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних 
органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да 
упознају Комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења. 
 
 

11. август  2004.                              "Службени гласник Општине Лапово"                        Број  4    - Страна  7 
 
 

Члан 17. 



Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења истицањем на огласној табли СО 
Лапово.  

Члан 18. 
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и 

страним органима и организацијама. 
 

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 
 

Члан 19. 
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, 

припремиће за потребе Комисије стручно мишљење о начину решавања приговора и на основу 
тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке. 

Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично 
стање, излагање законских одредаба на основу којих се приговор решава и предлог како га 
треба решити. 

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и 
доставља га подносиоцу приговора. 

Члан 20. 
Кад је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, 

заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Општинском суду у Баточини, 
одмах а најкасније у року од 12 часа од часа пријема жалбе. 

Члан 21. 
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о 

локалним изборима, Законом о избору народних посланика,  и Законом о финансирању 
политичких странака, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном 
поступку. 
 

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 
 

Члан 22. 
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове 

спровођења избора, обезбеђују се у буџету Општине. 
Члан 23. 

 Председник,чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на 
накнаду за рад у Комисији. 

Висину накнаде за рад у Општинској изборној комисији утврђује се посебном одлуком 
председника Комисије, на основу критеријума присутности, степена и квалитета 
ангажованости у изборном процесу. 

Радници ангажовани у стручном и административно - техничком тиму имају право на 
накнаду за ангажовање у спровођењу изборних радњи. 

Висину накнаде за ангажовање у тимовима из става 3. овог члана утврђује председника 
Комисије посебном одлуком. 

Висину трошкова за опремање бирачког места, закупнине, накнаде за рад председника, 
заменика председника, чланова, заменика чланова бирачког одбора, као и друге трошкове 
утврђује комисија посебном одлуком.  

Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана 23. ст. 1. 2. 3. 4. и 5. су 
председник и секретар Комисије. 
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VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 
 



Члан 24. 
На седници Комисије воде се  записник о раду Комисије. 
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се 

расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који 
су на седници донети, као и о резултату гласања о појединим питањима. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно. 
Записник потписују председник и секретар Комисије. 
Записник се може користити само по одобрењу председника Комисије. 

Члан 25. 
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са 

изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом. 
 Акта Комисије, која се у складу са законом објављују, објавиће се у Службеном 
гласнику општине Лапова. 

Члан 26. 
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документација (архивска грађа 

Комисије), са којом се поступа у складу са прописима. 
 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се 

уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама закона и овог пословника. 
Члан 28. 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Лапова ". 
 

Општинска изборна комисија 
Број: 013-4-4/04-03, Датум: 05. 08.  2004. године 

 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                         Зоран Добросављевић,с.р. 
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