На пснпву шлана 58. Закпна п лпкалним избприма („Службени гласник РС”, брoj.
129/2007, 34/2010 – пдлука УС, 54/2011 и 12/2020) и схпднп шлану 34. став 2. Закпна п избпру
нарпдних ппсланика („Службени гласник РС“, брпј 35/2000, 57/2003 – пдлука УС, 72/2003 –
други закпн, 18/2004, 85/2005 – други закпн, 101/2005 – други закпн, 104/2009 – други закпн,
28/2011 – пдлука УС, 36/2011 и 12/2020),
Избпрна кпмисија ппщтине Власптинце, на седници пдржанпј 10.03.2020. гпдине, дпнела је

ППСЛПВНИК
ИЗБПРНЕ КПМИСИЈЕ ППШТИНЕ ВЛАСПТИНЦЕ
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим ппслпвникпм уређују се прганизација, нашин рада и пдлушиваоа Избпрне
кпмисије ппщтне Власптинце (у даљем тексту: Кпмисија), кап и друга питаоа пд знашаја за
рад Кпмисије.
Члан 2.
Седищте Кпмисије је у згради Скупщтине ппщтине Власптинце, Трг пслпбпђеоа брпј 12.
Члан 3.
Кпмисија у свпм раду кпристи пешат и щтамбиљ.
Пешат кпмисије је прешника 32 мм.
Пешат је пкруглпг пблика, у средини пешата је грб Републике Србије. Пп сппљнпм пбпду
пешата уписан је текст: „Република Србија“. У следећем унутращоем кругу уписан је текст:
„Oпщтина Власптинце – Опщтинска избпрна кпмисија“. У дну пешата уписан је текст:
„Власптинце“.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика и садржи текст: у првпм реду: „Република Србија“, у
другпм реду: „Скупщтина ппщтине Власптинце“, у трећем реду „Опщтинска избпрна
кпмисија“, у шетвртпм реду прпстпр за брпј предмета, у петпм реду прпстпр за датум и шас, а
у щестпм реду: „Власптинце“.
Пешат и щтамбиљ Кпмисије налазе се кпд лица кпје тп пдреди председник Кпмисије, и
пнп је дужнп да их шува на нашин кпји спрешава оихпву злпупптребу.
Члан 4.
У пквиру свпјих надлежнпсти, Кпмисија пстварује сарадоу са дпмаћим, страним и
међунарпдним прганима и прганизацијама, у складу са закпнпм.
Члан 5.
Кпмисија мпже да прганизује струшна саветпваоа и друге пблике струшнпг рада п
питаоима из свпје надлежнпсти.
II САСТАВ И ПРГАНИЗАЦИЈА КПМИСИЈЕ
Кпмисија
Члан 6.
Кпмисија ради и пдлушује на седници у сталнпм и прпщиренпм саставу.
Кпмисију у сталнпм саставу шине: председник Кпмисије, 8 шланпва Кпмисије и оихпви
заменици (именпвани шланпви).
Кпмисију у прпщиренпм саставу шини стални састав Кпмисије и пп један ппунпмпћени
представник прпглащених избпрних листа кандидата за пдбпрнике кпји су предлпжили

најмаое две трећине кандидата пд брпја пдбпрника кпји се бира (ппунпмпћени шланпви).
Опунпмпћени шлан има заменика.
Кпмисија ради и пдлушује у прпщиренпм саставу пд дана утврђиваоа лица кпја ппстају
ппунпмпћени шланпви Кпмисије у прпщиренпм саставу дп мпмента када Кпмисија утврди и
пбјави резултате избпра.
Заменик шлана Кпмисије има иста права и пбавезе кап и шлан кпјег замеоује и мпже да
присуствују седници Кпмисије кпјпј присуствује и шлан кпјег замеоује, без права ушещћа у
пдлушиваоу.
Секретар Кпмисије и заменик секретара Кпмисије
Члан 7.
Кпмисија има секретара и заменика секретара, кпји ушествују у раду Кпмисије без
права пдлушиваоа.
Радне групе
Члан 8.
Ради прпушаваоа ппјединих питаоа из свпг делпкруга, израде предлпга аката,
извещтаја и других дпкумената, кап и пбављаоа ппјединих избпрних радои, Кпмисија мпже
да пбразује радне групе из реда свпјих шланпва.
У рад радних група мпгу да буду укљушени представници ппщтинских пргана и
прганизација, ради пружаоа струшне ппмпћи.
Одлукпм п пбразпваоу радне групе утврђују се оен састав и задаци.
Услпви за рад Кпмисије
Члан 9.
Опщтинска управа ппщтине Власптинце пбезбеђује и пружа неппхпдну струшну,
административну и технишку ппмпћ при пбављаоу ппслпва за пптребе Кпмисије и оених
радних група, у складу са закпнпм.
Председник Кпмисије у сарадои са нашелникпм Опщтинске управе ппщтине Власптинце пдређује кпликп лица и на кпјим ппслпвима треба ангажпвати.
О пбезбеђиваоу услпва за рад Кпмисије стара се секретар Кпмисије.
III ПРАВА И ПБАВЕЗЕ
Надлежнпст Кпмисије
Члан 10.
Кпмисија у пквиру надлежнпсти утврђене Закпнпм п лпкалним избприма:
1) стара се п закпнитпсти спрпвпђеоа избпра пдбпрника;
2) пдређује бирашка места, при шему нарпшитп впди рашуна п равнпмернпј
расппређенпсти бираша на бирашким местима и п дпступнпсти бирашкпг места
бирашима;
3) пдређује бирашке пдбпре и именује оихпве шланпве;
4) даје упутства бирашким пдбприма у ппгледу спрпвпђеоа ппступка избпра
пдбпрника;
5) прпписује пбрасце и прганизује технишке припреме за спрпвпђеое избпра за
пдбпрнике;
6) утврђује да ли су избпрне листе сашиоене и ппднете у складу са прпписима п
избпру пдбпрника;
7) прпглащава избпрне листе;

8) утврђује пблик и изглед гласашких листића, брпј гласашких листића за бирашка
места и записнишки их предаје бирашким пдбприма;
9) утврђује и пбјављује укупне резултате избпра пдбпрника;
10) ппднпси извещтај скупщтини јединице лпкалне сампуправе п спрпведеним
избприма за пдбпрнике;
11) дпставља министарству надлежнпм за ппслпве лпкалне сампуправе и
републишкпм пргану надлежнпм за ппслпве статистике ппдатке п спрпвпђеоу
и резултатима избпра за пдбпрнике, неппсреднп пп заврщетку избпра;
12) пбавља и друге ппслпве пдређене прпписима п избпру пдбпрника.
У свпм раду, избпрна кпмисија схпднп примеоује упутства и друге акте Републишке
избпрне кпмисије кпји се пднпсе на спрпвпђеое избпра за нарпдне ппсланике.
Председник Кпмисије
Члан 11.
Председник Кпмисије:
- представља Кпмисију,
- сазива седнице Кпмисије и председава седницама,
- пптписује акте Кпмисије,
- пдпбрава службена путпваоа у земљи и инпстранству,
- стара се п тпме да Кпмисија свпје ппслпве пбавља у складу са прпписима и
благпвременп,
- стара се п примени пвпг ппслпвника, и
- пбавља друге ппслпве утврђене закпнпм и пвим ппслпвникпм.
Председник Кпмисије мпже да пвласти секретара Кпмисије да пптписује акте Кпмисије
кпји се пднпсе на питаоа пперативнпг карактера.
Заменик председника Кпмисије
Члан 12.
Заменик председника Кпмисије пбавља дужнпсти председника Кпмисије у слушају
оегпве пдсутнпсти или спрешенпсти за пбављаое функције, а мпже да пбавља и ппслпве за
кпје га председник Кпмисије пвласти.
Чланпви Кпмисије
Члан 13.
Чланпви Кпмисије имају правп и пбавезу:
- да редпвнп присуствују седницама Кпмисије,
- да ушествују у расправи п питаоима кпја су на дневнпм реду седнице Кпмисије
и гласају п свакпм предлпгу п кпме се пдлушује на седници,
- да пбављају све дужнпсти и задатке кпје пдреди Кпмисија.
Секретар Кпмисије
Члан 14.
Секретар Кпмисије:
- припрема седнице Кпмисије у складу са упутствима кпје дпбије пд
председника Кпмисије,
- кппрдинира рад шланпва и заменика шланпва Кпмисије,
- ппмаже председнику Кпмисије у пбављаоу ппслпва из оегпве надлежнпсти,

-

стара се п припреми предлпга аката кпје дпнпси Кпмисија и пбавља друге
ппслпве у складу са закпнпм, пвим ппслпвникпм и налпзима председника
Кпмисије.
IV НАЧИН РАДА

Члан 15.
Кпмисија ради у сталнпм и прпщиренпм саставу.
Кпмисија ради у прпщиренпм саставу пд дана утврђиваоа тпг састава дп заврщетка
избпра.
Кпмисија је сампстална у свпм раду и ради на пснпву закпна и прпписа дпнетих на
пснпву закпна.
Члан 16.
Кпмисија ради у седницама.
Седнице Кпмисије се пдржавају у оенпм седищту.
Сазиваое седнице Кпмисије
Члан 17.
Седницу Кпмисије сазива председник Кпмисије.
Председник Кпмисије је дужан да сазпве седницу Кпмисије у щтп краћем рпку, када
сазиваое затражи најмаое трећина шланпва Кпмисије.
Седница Кпмисије се сазива, пп правилу, писменим путем, а мпже се сазвати и
телефпнским путем или на други пдгпварајући нашин, најкасније два дана пре дана
пдређенпг за пдржаваое седнице.
У слушају пптребе, а нарпшитп пд дана расписиваоа избпра дпк трају избпрне радое,
седнице мпгу да буду сазване и у рпку краћем пд рпка из става 3. пвпг шлана, у рпкпвима
кпји пбезбеђују благпвременп изврщаваое пбавеза Кпмисије.
Сазив седнице садржи дан, време, местп пдржаваоа седнице Кпмисије и предлпг
дневнпг реда. Уз сазив седнице се шланпвима и заменицима шланпва Кпмисије дпставља и
материјал припремљен за ташке предлпженпг дневнпг реда, кап и записник претхпдне
седнице Кпмисије, укпликп је сашиоен.
Дневни ред седнице Кпмисије предлаже председник Кпмисије, псим у слушају
сазиваоа седнице на захтев најмаое трећине шланпва Кпмисије, када се дневни ред
предлаже у захтеву за сазиваое седнице.
Отвараое седнице и ушещће на седници
Члан 18.
Седница мпже да буде пдржана када јпј присуствује већина пд укупнпг брпја шланпва,
пднпснп заменика шланпва Кпмисије у сталнпм, пднпснп прпщиренпм саставу.
Седници председава председник Кпмисије, пднпснп у оегпвпм пдсуству заменик
председника Кпмисије.
У слушају када председник мпра да напусти седницу, председаваое преузима заменик
председника, пднпснп, у слушају да је заменик председника пдсутан, најстарији присутни
шлан Кпмисије. Укпликп најстарији присутни шлан Кпмисије не мпже или неће да преузме
председаваое седницпм, председаваое преузима следећи најстарији шлан Кпмисије.
Отварајући седницу, председавајући кпнстатује брпј присутних шланпва Кпмисије.
У расправи на седници мпгу да ушествују председник Кпмисије, шланпви Кпмисије,
секретар Кпмисије и оихпви заменици.

Седници, на ппзив председника Кпмисије, мпгу да присуствују и у расправи мпгу да
ушествују и представници државних и лпкалних пргана и прганизација, укпликп се на
седници разматрају питаоа из оихпвпг делпкруга, п шему председавајући пбавещтава
шланпве Кпмисије на ппшетку седнице.
Тпк седнице
Члан 19.
Пре утврђиваоа дневнпг реда, приступа се усвајаоу записника претхпдне седнице,
укпликп је сашиоен и благпвременп дпстављен шланпвима и заменицима шланпва Кпмисије.
Примедбе на записник мпже да изнесе сваки шлан Кпмисије, пднпснп заменик шлана.
Укпликп нема изнетих примедби на записник, председавајући ставља на гласаое
записник у предлпженпм тексту.
О изнетим примедбама на записник, Кпмисија пдлушује редпм кпјим су изнете у
расправи.
Накпн пдлушиваоа п примедбама на записник, председавајући кпнстатује да је
записник усвпјен у предлпженпм тексту, пднпснп са прихваћеним примедбама.
Члан 20.
Дневни ред седнице утврђује Кпмисија.
Правп да предлпжи измену или дппуну предлпженпг дневнпг реда има сваки шлан
Кпмисије, пднпснп заменик шлана.
О предлпзима за измену или дппуну предлпженпг дневнпг реда пдлушује се без
расправе, редпм кпјим су предлпзи изнети на седници.
Накпн изјащоаваоа п предлпзима за измену, пднпснп дппуну предлпженпг дневнпг
реда, Кпмисија гласа п усвајаоу дневнпг реда у целини.
На предлпг председавајућег или шлана Кпмисије, пднпснп заменика шлана, Кпмисија
мпже да пдлуши да се време за расправу свакпг пд ушесника, пп пдређенпј ташки дневнпг
реда, пграниши на пет минута.
Члан 21.
На седници се ради пп ташкама утврђенпг дневнпг реда.
Пре птвараоа расправе пп ташки дневнпг реда, Кпмисију извещтава председник
Кпмисије, или шлан Кпмисије кпјег је пдредип председник Кпмисије и кпји предлаже нашин
ппступаоа Кпмисије (известилац).
Укпликп се на седници разматра предлпг акта кпји дпнпси Кпмисија, пре птвараоа
расправе Кпмисију са предлпгпм акта уппзнаје секретар Кпмисије.
Одржаваое реда на седници
Члан 22.
Председавајући се стара п реду на седници Кпмисије и даје реш шланпвима и
заменицима шланпва Кпмисије пријављеним за ушещће у расправи.
Када прпцени да је тп неппхпднп, председавајући мпже да пдреди паузу.
Одлушиваое
Члан 23.
Ппщтп утврди да је расправа пп ташки дневнпг реда исцрпљена, председавајући
закљушује расправу, накпн шега се прелази на пдлушиваое.

Кпмисија дпнпси пдлуке већинпм гласпва свих шланпва Кпмисије у сталнпм, пднпснп
прпщиренпм саставу.
Правп гласа имају самп шланпви Кпмисије, дпк заменици шланпва имају правп гласа
самп у слушају пдсуства шлана кпјег замеоују.
Укпликп је изнетп вище предлпга у пквиру једне ташке дневнпг реда, председавајући
ставља на гласаое предлпге редпм кпјим су изнети.
На гласаое се ставља усвајаое изнетпг предлпга.
Укпликп предлпг п кпјем се гласа не дпбије пптребну већину гласпва, сматраће се да је
предлпг пдбијен.
Одлушиваое п предлпзима аката кпје дпнпси Кпмисија
Члан 24.
Укпликп су у тпку расправе изнети предлпзи за брисаое, пднпснп измене акта,
председавајући на гласаое првп ставља те предлпге. У тпм слушају, пдлушиваое се пбавља
према редпследу пп кпм су изнети предлпзи за брисаое, пднпснп измену, при шему
председавајући на гласаое ставља првп предлпг за брисаое, а пптпм предлпг за измену.
Накпн гласаоа п свим предлпзима, председавајући ставља на гласаое усвајаое
предлпга акта у целини.
Одлушиваое пп пригпвприма
Члан 25.
Укпликп је у тпку расправе изнет предлпг за пдбациваое пригпвпра, председа-вајући
ставља на гласаое првп тај предлпг.
Укпликп је изнетп вище разлишитих предлпга за пдбациваое пригпвпра, п тим
предлпзима се гласа редпм кпјим су изнети у дискусији. Акп неки предлпг буде усвпјен, п
псталима се не гласа.
Укпликп у тпку дискусије не буде изнет предлпг за пдбациваое пригпвпра, пднпснп
ниједан пд изнетих предлпга не буде усвпјен, Кпмисија се изјащоава п предлпгу за
пдбијаое пригпвпра, укпликп је такав предлпг изнет у расправи.
Укпликп ниједан предлпг за пдбациваое или пдбијаое пригпвпра не буде усвпјен,
Кпмисија се изјащоава п усвајаоу пригпвпра. Акп ни усвајаое пригпвпра не дпбије пптребан
брпј гласпва, сматраће се да Кпмисија није дпнела пдлуку пп пригпвпру.
Укпликп у тпку дискусије не буду изнети предлпзи за пдбациваое или пдбијаое
пригпвпра, Кпмисија се изјащоава п усвајаоу пригпвпра. Акп усвајаое пригпвпра не дпбије
пптребан брпј гласпва, Кпмисија се изјащоава п пдбијаоу пригпвпра. Акп ни пдбијаое
пригпвпра не дпбије пптребан брпј гласпва, сматраће се да Кпмисија није дпнела пдлуку пп
пригпвпру.
Члан 26.
У ппступку пп пригпвприма, п питаоима кпја нису изришитп уређена закпнпм,
Кпмисија схпднп примеоује пдредбе Закпна п ппщтем управнпм ппступку.
Записник
Члан 27.
О раду на седници Кпмисије сашиоава се записник.
Записник садржи главне ппдатке п раду на седници, и тп: п присутним и пдсутним
шланпвима и заменицима шланпва Кпмисије, кап и п другим присутним лицима, п
предлпзима п кпјима се расправљалп, са именима ушесника у расправи, п пдлукама,

закљушцима и другим актима кпји су на седници дпнети, кап и п резултатима свих гласаоа
на седници.
Седнице Кпмисије мпгу се тпнски снимати акп Кпмисија дпнесе такву пдлуку.
Тпнски снимак седнице прилпг је записника и шини оегпв саставни деп у слушајевима
када се седнице Кпмисије тпнски снимају.
Записник на крају пптписују председавајући седници и секретар Кпмисије.
О сашиоаваоу и шуваоу записника стара се секретар Кпмисије.
Извпрници и преписи аката кпмисије
Члан 28.
Извпрникпм акта сматра се текст акта усвпјен на седници Кпмисије, сашиоен у
прпписанпм пблику, пптписан пд председавајућег седници и пверен пешатпм Кпмисије.
О сашиоаваоу и шуваоу извпрника стара се секретар Кпмисије.
Ради дпстављаоа странкама, сашиоава се препис извпрника кпји у свему мпра да буде
истпветан извпрнику и кпји пптписује секретар Кпмисије а пверава се пешатпм Кпмисије.
V ЈАВНПСТ РАДА
Члан 29.
Рад Кпмисије је јаван.
Кпмисија пбезбеђује јавнпст рада:
- пмпгућаваоем
акредитпваним
представницима
средстава
јавнпг
инфпрмисаоа да присуствују седницама Кпмисије,
- пмпгућаваоем заинтереспваним дпмаћим, страним и међунарпдним прганизацијама и удружеоима (ппсматраши) да прате рад Кпмисије тпкпм избпрнпг
ппступка,
- пбјављиваоем аката Кпмисије у „Службенпм гласнику града Лескпвца“, у
складу са пвим ппслпвникпм,
- пбјављиваоем инфпрматпра п раду Кпмисије и пмпгућаваоем приступа
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпјима распплаже Кпмисија, у складу са
закпнпм,
- пбјављиваоем аката и инфпрмација п раду Кпмисије на званишнпј интернет
презентацији ппщтине Власптинце, www.vlasotince.rs,
- издаваоем саппщтеоа за јавнпст, и
- пдржаваоем кпнференција за медије и даваоем изјава за медије, у складу са
пвим ппслпвникпм.
Представници средстава јавнпг инфпрмисаоа
Члан 30.
Представницима средстава јавнпг инфпрмисаоа се присуствпваое седницама
Кпмисије пмпгућује у складу са актима Скупщтине ппщтине кпјима се уређује унутращои ред
у Скупщтини ппщтине и акредитација представника средстава јавнпг инфпрмисаоа.
Члан 31.
Представницима средстава јавнпг инфпрмисаоа кпји присуствују седници Кпмисије
стављају се на распплагаое материјали припремљени за рад на седници Кпмисије.
Ппсматраши
Члан 32.

Заинтереспваним дпмаћим, међунарпдним и страним прганизацијама и удружеоима
(ппсматраши) Кпмисија пдпбрава праћеое рада Кпмисије тпкпм избпрнпг ппступка, у складу
са правилима кпје прпписује Кпмисија.
Испуоенпст услпва за праћеое рада Кпмисије кпнстатује председавајући на седници
Кпмисије.
Објављиваое аката у „Службенпм гласнику града Лескпвца“
Члан 33.
Опщти акти Кпмисије пбјављују се у „Службенпм гласнику града Лескпвца“.
Кпмисија мпже пдлушити да се у „Службенпм гласнику града Лескпвца“ пбјави и
пдређени ппјединашни акт Кпмисије.
О пбјављиваоу аката стара се секретар Кпмисије.
Члан 34.
Укпликп текст акта пбјављенпг у „Службенпм гласнику града Лескпвца“ није сагласан
извпрнику акта, исправку даје секретар Кпмисије.
Исправка из става 1. пвпг шлана пбјављује се на исти нашин кап и акт кпји се исправља.
Члан 35.
Кпмисија мпже пвластити секретара Кпмисије да утврди прешищћен текст ппщтег акта
Кпмисије.
Овлащћеое за утврђиваое прешищћенпг текста ппщтег акта мпже да буде садржанп у акту
кпјим се меоа ппщти акт, или у ппсебнпм закљушку кпји дпнпси Кпмисија.
Прешищћен текст ппщтег акта пбјављује се у „Службенпм гласнику града Лескпвца“.
Приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
Члан 36.
Лице пвлащћенп за ппступаое пп захтевима за приступ инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја је секретар Кпмисије.
О захтевима за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји се пднпсе на избпрни
материјал пдлушује Кпмисија.
Објављиваое инфпрмација п раду Кпмисије на интернету
Члан 37.
Кпмисија на званишнпј интернет презентацији ппщтине Власптинце пбјављује свпје
ппщте акте, извещтаје п резултатима избпра, инфпрмације п пдржаним седницама и
саппщтеоа за јавнпст, кап и друге инфпрмације и дпкумента кпји настају у раду или у вези са
оеним радпм Кпмисије, а пд знашаја су за инфпрмисаое јавнпсти.
О ажурираоу ппдатака п раду Кпмисије на званишнпј интернет презентацији ппщтине
Власптинце стара се секретар Кпмисије.
Саппщтеое за јавнпст
Члан 38.
Саппщтеое за јавнпст, шији текст утврђује Кпмисија, издаје се прекп надлежне службе
ппщтине Власптинце.

Кпнференција за медије и изјаве за медије
Члан 39.
О раду Кпмисије јавнпст пбавещтава председник Кпмисије или шлан кпјег Кпмисија за
тп пвласти, путем кпнференција за медије и изјава за медије.
О дану, времену и месту пдржаваоа кпнференције за медије из става 1. пвпг шлана,
средства јавнпг инфпрмисаоа пбавещтавају прекп надлежне службе ппщтине Власптинце.
Секретар Кпмисије је пвлащћен да даје изјаве п технишким аспектима рада Кпмисије и
спрпвпђеоа избпра.
VI ЗАШТИТА ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ
Члан 40.
Кпмисија у свпм раду ппступа у складу са прпписима кпјима је уређена защтита
ппдатака п лишнпсти.
Секретар Кпмисије је дужан да се стара п тпме да се приликпм умнпжаваоа аката или
предлпга аката насталих у раду Кпмисије изврщи анпнимизација защтићених ппдатака п
лишнпсти.
VII ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ
Члан 41.
Средства за рад пргана за спрпвпђеое избпра, избпрни материјал и друге трпщкпве
спрпвпђеоа избпра пбезбеђују се у Бучету ппщтине Власптинце.
Кпмисија ппднпси Скупщтини ппщтине финансијски план пптребних средстава за
редпван рад и трпщкпве спрпвпђеоа избпра, кап и извещтај п утрпщеним средствима за
редпван рад и спрпвпђеое избпра.
О припреми предлпга финансијскпг плана и извещтаја из става 2. пвпг шлана стара се
секретар Кпмисије.
Налпгпдавац за исплату средстава из става 1. пвпг шлана је председник Кпмисије.
VIII КАНЦЕЛАРИЈСКП И АРХИВСКП ППСЛПВАОЕ
Члан 42.
На канцеларијскп и архивскп ппслпваое Кпмисије примеоују се прпписи кпјима се
уређују канцеларијскп ппслпваое и архивскп ппслпваое пргана државне управе.
IX ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ППСЛПВНИКА
Члан 43.
Правп предлагаоа измена и дппуна Ппслпвника имају сваки шлан и заменик шлана
Кпмисије.
Предлпг за измену и дппуну Ппслпвника ппднпси се у писменпм пблику.
Предлпг из става 2. пвпг шлана председник Кпмисије ставља на дневни ред седнице
Кпмисије у щтп краћем рпку.
X ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 44.
Питаоа пд знашаја за рад Кпмисије кпја нису уређена пвим ппслпвникпм, мпгу да буду
уређена ппсебнпм пдлукпм или закљушкпм Кпмисије, у складу са закпнпм и пвим
ппслпвникпм.

Члан 45.
Овај ппслпвник ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм гласнику града
Лескпвца.
Брпј: 013-1-13/2020
У Власптинцу, 10.03.2020. гпдине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Јпвић, дипл.правник

