РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА
На основу члана 34. Закона о избору народних посланика
(„Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон,
18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 –
одлука УС и 36/11),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној __. октобра
2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ОБУКА
ВЕЗАНИХ ЗА РАД У БИРАЧКОМ ОДБОРУ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин организовања и спровођења
обука везаних за рад у бирачком одбору на спровођењу избора за
народне посланике Народне скупштине.
Обуке из става 1. овог члана односе се и на рад у бирачком
одбору у случају да бирачки одбор истовремено спроводи изборе за
народне посланике са изборима за посланике скупштине Аутономне
покрајине Војводине и одборнике скупштина јединица локалних
самоуправа.
Члан 2.
Циљ обуке за рад у бирачком одбору је да се кроз теоретску и
практично обучавање успостави, односно унапреди ниво знања и
вештина неопходних за рад у бирачком одбору, а све у циљу
унапређења рада бирачких одбора и целокупног изборног процеса.
Члан 3.
Републичка изборна комисија организује и спроводи обуку лица
која су потенцијални чланови бирачких одбора у сталном саставу које
предложе посланичке групе у Народној скупштини.
Републичка изборна комисија учествује у обуци лица која су
потенцијални чланови бирачких одбора, а које предложе политичке
странке које немају народне посланике у Народној скупштини (у даљем
тексту: ванпарламентарне политичке странке), када обуку организују и
спроводе удружења која се баве изборним процесом.
II. ОБУКА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ
ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 4.
Обуку лица која су потенцијални чланови бирачких одбора у
сталном саставу које предложе посланичке групе у Народној скупштини
(у даљем тексту: обука потенцијалних чланова бирачких одбора)
спроводе лица која су претходно успешно завршила обуку за
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инструкторе потенцијалних чланова бирачких одбора (у даљем тексту:
инструктори).
Члан 5.
Обуку за инструкторе потенцијалних чланова бирачких одбора
(у даљем тексту: обука за инструкторе) спроводи Радно тело за обуке
Републичке изборне комисије (у даљем тексту: Радно тело).
Радно тело има 14 чланова, од којих су осам из редова чланова
Републичке изборне комисије, два из Службе Народне скупштине који
обављају стручне послове за потребе Републичке изборне комисије, два
из реда запослених у Републичком заводу за статистику и два из стручне
академске заједнице који се баве изборним правом и изборним
поступком.
Приликом избора чланова Радног тела из редова чланова и
заменика чланова Републичке изборне комисије води се рачуна о
критеријуму избора чланова Републичке изборне комисије у сталном
саставу у смислу члана 33. Закона о избору народних посланика.
Члан 6.
Кандидате за инструкторе предлажу Радном телу општинске,
односно градске изборне комисије и изборне комисије градских општина
града Београда (у даљем тексту: изборне комисије).
Ако нека изборна комисија не достави свој предлог кандидата
за инструкторе, Републичка изборна комисија ће одредити кандидате у
складу са критеријумом из члана 7. ове одлуке.
Члан 7.
Кандидат за инструктора мора бити дипломирани правник из
реда запослених у општинској, односно градској управи са искуством у
раду органа за спровођење избора (члан или заменик члана Републичке
изборне комисије, члан, заменик члана, секретар или заменик секретара
изборне комисије или члан или заменик члана бирачког одбора у
сталном или проширеном саставу приликом спровођења избора за
народне посланике, односно за одборнике у скупштинама јединица
локалне самоуправе).
Члан 8.
Изборна комисија предлаже Радном телу кандидате за
инструкторе зависно од броја бирачких места на територији те општине,
односно града, тако што предлаже:
- до 50 бирачких места, два кандидата,
- до 100 бирачких места, четири кандидата,
- преко 100 бирачких места, шест кандидата.
Члан 9.
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Радно тело ће, на основу предлога изборних комисија
направити листу кандидата који испуњавају услове из тачке 7. ове
одлуке.
Члан 10.
Обука за инструкторе спроводи се у Београду, у седишту
Републичке изборне комисије.
Члан 11.
Радно тело спроводи обуку за инструкторе у два модула, у
складу са Програмом обуке за инструктажу потенцијалних чланова
бирачких одбора, који је саставни део ове одлуке.
Обукама, у својству посматрача, могу да присуствују
представници удружења која се баве изборним процесом у
континутитету од најмање три године и представници међународних
организација које се баве изборима.
Члан 12.
Након спроведене обуке за инструкторе, врши се провера
стеченог знања, путем писменог теста за сваки модул. Услов за проверу
знања на писменом тесту за Модул 2 је да је кандидат за инструктора
успешно вреднован на писменом тесту за Модул 1.
Члан 13.
Кандидату за инструктора који је вреднован као успешан на
писменом тесту за оба модула, издаје се потврда о учешћу на обуци за
инструкторе са напоменом да је кандидат вреднован као успешан.
Члан 14.
Радно тело ће, након извршене провере знања и издавања
потврда о учешћу на обуци за инструкторе, сачинити листу успешних
кандидата који су обучени за инструкторе, која се објављује на веб
презентацији Републичке изборне комисије.
Члан 15.
Кандидат за инструктора који је вреднован као успешан у
обавези је да спроводи обуке потенцијалних чланова бирачких одбора.
III. ОБУКА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА КОЈЕ
ПРЕДЛОЖЕ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Члан 16.
Републичка изборна комисија упућује позив свим посланичким
групама у Народној скупштини да јој за сваку јединицу локалне
самоуправе, односно градску општину града Београда, доставе спискове
потенцијалних чланова бирачког одбора у сталном саставу.
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Број потенцијалних чланова бирачког одбора у сталном
саставу по посланичким групама одређује се према критеријумима за
формирање бирачких одбора у сталном саставу који су утврђени чланом
12. Упутства за спровођење избора за председника Републике,
расписаних за 2. април 2017. године („Службени гласник РС“, број 16/17),
с тим да политичке странке могу да пријаве највише двоструки број
потенцијалних чланова бирачких одбора од броја који буде утврђен
применом наведеног критеријума.
Члан 17.
На основу спискова из члана 16. став 1. ове одлуке,
Републичка изборна комисија сачињава обједињене спискове кандидата
за обуке, разврстане по јединицама локалне самоуправе, односно
градским општинама града Београда, и доставља их изборним
комисијама.
Изборне комисије, у сарадњи са Радним телом и
инструкторима за одређену општину, град, односно градску општину
града Београда и у складу са Планом обука који утврђује Радно тело,
организује обуку потенцијалних чланова бирачких одбора.
Члан 18.
Обуке потенцијалних чланова бирачких одбора спроводе се у
седишту општине, града, односно градске општине града Београда.
Члан 19.
Обука потенцијалних чланова бирачких одбора се одвија у два
модула, у складу са Програмом обуке потенцијалних чланова бирачких
одбора, који је саставни део ове одлуке, а по динамици из Плана обука
који је утврдило Радно тело.
Члан 20.
Обуку потенцијалних чланова бирачких одбора спроводе
најмање два инструктора.
Обукама, у својству посматрача. могу да присуствују
представници удружења која се баве изборним процесом у континуитету
од најамње три године и представници међународних организација које
се баве изборима.
Члан 21.
Након спроведене обуке потенцијалних чланова бирачких
одбора, врши се провера стеченог знања путем јединственог писменог
теста за оба модула.
Члан 22.
Кандидату за потенцијалног члана бирачког одбора који је
вреднован као успешан на јединственом писменом тесту за оба модула,
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издаје се потврда о учешћу на обуци за потенцијалног члана бирачког
одбора са напоменом да је кандидат вреднован као успешан.
Члан 23.
О спроведеној обуци потенцијалних чланова бирачких одбора
инструктори обавезно сачињавају извештај који достављају Радном телу.
Члан 24.
Надзор над спровођењем обука врши Радно тело.
О извршеном надзору Радно тело писмено обавештава
Републичку изборну комисију једном у месец дана.
IV. ОБУКА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА КОЈЕ
ПРЕДЛОЖЕ ВАНПАРЛАМЕНТАРНЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Члан 25.
Удружења која се баве изборним процесом у континутитету од
најмање три године и која желе да у сарадњи са Републичком изборном
комисијом организују обуку потенцијалних чланова бирачких одбора за
ванпарламентарне политичке странке (у даљем тексту: заједничка
обука), Републичкој изборној комисији подносе захтев за организовање
заједничке обуке, у којем се морају навести Програм обуке, начин
финансирања и циљеви обуке.
Члан 26.
Републичка изборна комисија и удружење из члана 25. ове
одлуке потписују меморандум о сарадњи, којим се регулишу права и
обавезе потписника меморандума, финансијске обавезе и програм и
начин спровођења обуке.
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Члан 27.
Чланови Радног тела и инструктори имају праву на накнаду за
рад на спровођењу обука, у износу који утврђује Републичка изборна
комисија.
Члан 28.
Средства за накнаде и трошкове обука обезбеђују се у буџету
Републике Србије, осим средстава за Заједничке обуке.
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Републичка изборна комисија на својој веб презентацији
објављује све информације од значаја за спровођење обука, а нарочито:
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- састав Радног тела,
- Програм обуке за инструктажу потенцијалних чланова
бирачких одбора, са динамиком одржавања,
- списак инструктора,
- Програм обуке потенцијалних чланова бирачких одбора, са
Планом обука,
- списак лица која су успешно завршила обуку потенцијалних
чланова бирачких одбора.
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује са на
веб презентацији Републичке изборне комисије.
02 Број:
У Београду, __. октобра 2019. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић

РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ИНСТРУКТАЖУ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЧЛАНОВА
БИРАЧКИХ ОДБОРА
Обука за инструктажу потенцијалних чланова бирачких одбора
спроводи се у два модула: Модул 1 - Изборно законодавство и Модул 2 Рад бирачког одбора.
МОДУЛ 1. ИЗБОРНО ЗАКОНОДАВСТВО
Опис програма и тематских целина





Упознавање са правним оквирима избора
Упознавање са правним оквирима рада органа за
спровођење избора за народне посланике, избора за
посланике АП Војводине, избора за одборнике скупштина
јединица локалне самоуправе.
Правни оквир рада бирачких одбора

Облици, методе и технике
предавање уз преглед материјала

реализације

програма:

усмено

Tрајање програма: један дан (2 сата)
Најмањи и оптималан број полазника: Од 15 до 25 полазника.
Пројекција трошкова програма по једном кориснику: накнадно
Начин вредновања: Планирана провера знања путем писаног
теста
Начин верификације учешћа: Потврда о учешћу у програму.

МОДУЛ 2. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА
Опис програма и тематских целина





Активности бирачког одбора пре избора. Преузимање и
чување изборног материјала.
Уређивање бирачког места. Расподела дужности између
чланова бирачког одбора.
Отварање бирачког места. Поступак са контролним
листићем. Печаћење гласачке кутије. Однос према домаћим
и страним акредитованим посматрачима.
Спровођење гласања на бирачком месту од момента када
бирач уђе на бирачко место па док не убаци листић у
гласачку кутију
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Поступање када на бирачко место дође бирач који није у
стању да чита и пише, гласање са помагачем, поступање
приликом радњи на бирачком месту које нису дозвољене
(уништавање изборног материјала, изношење гласачких
листића, употреба мобилних телефона)
Поступање када бирач није у стању да дође на бирачко
место
Одржавање реда на бирачком месту
Затварање бирачког места
Процедура за утврђивање резултата гласања
Логичко рачунска контрола резултата гласања
Попуњавање записника о раду бирачких одбора

Облици, методе и технике реализације програма: студије случаја,
симулација, панел дискусија
Tрајање програма: 5 дана (укупно: 10 сати)
Најмањи и оптималан број полазника Од 15 до 25 полазника.
Пројекција трошкова програма по једном кориснику: накнадно
Начин вредновања: Планирана провера знања путем писаног
теста
Начин верификације учешћа: Потврда о учешћу у програму.
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ПРОГРАМ ОБУКЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ
ОДБОРА
Обука потенцијалних чланова бирачких одбора спроводи се у два
модула: Модул 1 - Прописи који регулишу састав и рад бирачких одобра
и Модул 2 - Рад бирачког одбора.
МОДУЛ 1. ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ САСТАВ И РАД
БИРАЧКИХ ОДБОРА
Опис програма и тематских целина





Упознавање са правним оквирима рада бирачких одобра на
спровођењу избора за народне посланике, избора за
посланике АП Војводине, избора за одборнике скупштина
јединица локалне самоуправе.
Правила о раду бирачких одбора
Упознавање са методологијама исправки логичких и
рачунских грешака

Облици, методе и технике
предавање уз преглед материјала.

реализације

програма:

усмено

Tрајање програма: један дан (1 сат)
Најмањи и оптималан број полазника Од 20 до 30 полазника.
Пројекција трошкова програма по једном кориснику: накнадно
Начин вредновања: Планирана провера знања путем писаног
теста
Начин верификације учешћа: Потврда о учешћу у програму.

МОДУЛ 2. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА
Опис програма и тематских целина




Активности бирачког одбора пре избора. Преузимање и
чување изборног материјала.
Уређивање бирачког места. Расподела дужности између
чланова бирачког одбора.
Отварање бирачког места. Поступак са контролним
листићем. Печаћење гласачке кутије. Однос према домаћим
и страним акредитованим посматрачима.
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Спровођење гласања на бирачком месту од момента када
бирач уђе на бирачко место па док не убаци листић у
гласачку кутију
Поступање када на бирачко место дође бирач који није у
стању да чита и пише, гласање са помагачем, поступање
приликом радњи на бирачком месту које нису дозвољене
(уништавање изборног материјала, изношење гласачких
листића, употреба мобилних телефона)
Поступање када бирач није у стању да дође на бирачко
место
Одржавање реда на бирачком месту
Затварање бирачког места
Процедура за утврђивање резултата гласања
Логичко рачунска контрола резултата гласања
Попуњавање записника о раду бирачких одбора

Облици, методе и технике реализације програма: студије случаја,
симулација, панел дискусија
Tрајање програма: 5 дана (укупно: 10 сати)
Најмањи и оптималан број полазника Од 20 до 30 полазника.
Пројекција трошкова програма по једном кориснику: накнадно
Начин вредновања Планирана провера знања путем писаног теста
Начин верификације учешћа: Потврда о учешћу у програму.

