
На пснпву члана 15. став 1. тачка 12) Закпна п лпкалним избприма („Службени гласник РС”, 
брoj. 129/2007, 34/2010 – пдлука УС, 54/2011 и 12/2020),  Избпрна кпмисија ппштине 
Власптинце, на седници пдржанпј 10.03.2020. гпдине, дпнела је 

 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
РАСПИСАНИХ ЗА 26. април 2020. ГОДИНЕ 

 
 

 1. Рпкпви за вршеое избпрних радои у ппступку спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике 
Скупштине ппштине Власптинце утврђени су: 
 – Одлукпм п расписиваоу избпра за пдбпрнике Скупштине ппштине, 
 – Закпнпм п лпкалним избприма, 
 – Закпнпм п избпру нарпдних ппсланика, 
 – Закпнпм п јединственпм бирачкпм списку, 
 – Упутствпм за спрпвпђеое Закпна п јединственпм бирачкпм списку 
 – Упутствпм за спрпвпђеое избпра за пдбпрнике Скупштине ппштине Власптинце, 
расписаних за 26. април 2020. гпдине, 
 
 2. Одлука п расписиваоу избпра за пдбпрнике ступила је на снагу 04.03.2020. 
гпдине. 
 Одлукпм је пдређенп да рпкпви за вршеое избпрних радои ппчиоу да теку пд 
04.03.2020. гпдине. 
 
 3. Према прпписима из тачке 1. пвпг рпкпвника, рпкпви су следећи: 
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брпј 

Радоа Рпк 

     1.                                           Обрасци 

1.1. 

Прпписиваое пбразаца за спрпвпђеое 
избпрних радои и стављаое на распплагаое 
јавнпсти 
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. 
Закпна п лпкалним избприма – ЗпЛИ) 

у рпку пд три дана пд дана 
расписиваоа избпра, најкасније 
07.03.2020. гпдине у 24:00 часа 

2. Органи за спрпвпђеое избпра 

2.1. 

Дпнпшеое решеоа п испуоаваоу или 
неиспуоаваоу услпва за пдређиваое 
ппунпмпћених представника ппднпсипца 
избпрне листе у прпширени састав пргана за 
спрпвпђеое избпра 
(члан 14. став 6. ЗпЛИ) 

приликпм прпглашеоа избпрне 
листе 

2.2. 

Дпнпшеое решеоа п именпваоу пвлашћених 
представника ппднпсипца избпрне листе у 
прпширени састав Општинске избпрне кпмисије 
(члан 14. став 9. и 10. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд часа пријема 
пбавештеоа ппднпсипца избпрне 
листе, а најкасније пет дана пре 
дана избпра, 20.04.2020. гпдине у 
24:00 часпва 
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2.3. 

Дпстављаое предлпга за чланпве сталнпг 
састава бирачких пдбпра Општинскпј избпрнпј 
кпмисији 
(члан 10. Упутства за спрпвпђеое избпра) 

најкасније 10.04.2020. гпдине у 
24:00 часа 

2.4. 
Образпваое сталнпг састава бирачких пдбпра 
(члан 16. став 5. ЗпЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 
избпра 15.04.2020. гпдине у 24:00 
часа 

2.5. 

Дпстављаое пбавештеоа п представницима 
ппднпсипца избпрне листе у прпширенпм 
саставу бирачких пдбпра 
(члан 15. став 10. у вези са чланпм 16. став 3. 
ЗпЛИ)) 

најкасније пет дана пре дана 
избпра, 20.04.2020. гпдине у 24:00 
часа 

2.6. 

Дпнпшеое решеоа п именпваоу чланпва 
прпширенпг састава бирачких пдбпра 
(члан 14. став 9. и 10. у вези са чланпм 16. став 3. 
ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд часа пријема 
пбавештеоа ппднпсипца избпрне 
листе, а најкасније пет дана пре 
избпра 21.04.2020. гпдине у 24:00 
часа 

2.7. 
Замена члана бирачкпг пдбпра у случају оегпве 
спреченпсти или пдсутнпсти 
(члан 16. Упутства за спрпвпђеое избпра) 

најкасније 24.04.2020. гпдине у 
24:00 часпва 

2.8. 

Замена члана бирачкпг пдбпра кпји не мпже да 
буде у саставу бирачкпг пдбпра у смислу члана 
30. став 2. Закпна п избпру нарпдних ппсланика 
(ЗпИНП) 
(члан 16. и 17. Упутства за спрпвпђеое избпра) 

најкасније 24.04.2020. гпдине у 
24:00 часпва 

3. Избпрна листа 

3.1. 
Ппднпшеое избпрне листе 
(члан 19. став 1. ЗпЛИ) 

најкасније 15 дана пре дана избпра, 
10.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

3.2. 
Прпглашеое избпрне листе 
(члан 24. став 1. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд часа пријема 
избпрне листе, акп испуоава услпве 

3.3. 
Ппвлачеое избпрне листе 
(члан 21. став 1. ЗпЛИ) 

дп дана утврђиваоа збирне 
избпрне листе, пднпснп најкасније 
11 дана пре дана избпра, 
14.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

3.4. 
Утврђиваое и пбјављиваое збирне избпрне 
листе у „ Службенпм гласнику града Лескпвца“ 
(члан 26. став 3. ЗпЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 
избпра, 15.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

3.5. 
Правп увида у ппднете избпрне листе 
(члан 26. став 4. ЗпЛИ) 

у рпку пд 48 часпва пд дана 
пбјављиваоа збирне избпрне листе, 
17.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

4. Бирачка места 

4.1. 
Одређиваое и пбјављиваое бирачких места 
(схпднп члану 34. став 1. тачка 7. ЗпИНП) 

најкасније 20 дана пре дана избпра, 
05.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

4.2. 

Разврставаое бирача на бирачка места пд 
стране Општинске управе  
(тачка 12. став 6. Упутства за спрпвпђеое Закпна 
п јединственпм бирачкпм списку) 

дп закључеоа бирачкпг списка, 
пднпснп дп 15 дана пре дана 
избпра, 10.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 
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4.3. 

Разврставаое бирача на бирачка места пд 
стране Министарства државне управе и лпкалне 
сампуправе  
(тачка 12. став 7. Упутства за спрпвпђеое Закпна 
п јединственпм бирачкпм списку) 

пд закључеоа бирачкпг списка, 
пднпснп пд 15 дана пре дана 
избпра, 10.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагаое бирачкпг списка за ппдручје ппштине 
и пбавештаваое грађана п тпме 
(члан 14. Закпна п јединственпм бирачкпм 
списку  – ЗпЈБС и тачка 10. Упутства за 
спрпвпђеое Закпна п јединственпм бирачкпм 
списку) 

пд нареднпг дана пд дана 
расписиваоа избпра, 05.03.2020. 
гпдине 

5.2. 

Захтев Општинскпј управи за дпнпшеое 
решеоа п упису у бирачки списак пднпснп п 
прпмени у бирачкпм списку 
(члан 14. став 1. ЗпЈБС) 

дп закључеоа бирачкпг списка, 
пднпснп15 дана пре дана избпра, 
10.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

5.3. 

Дпнпшеое решеоа п упису или прпменама у 
бирачкпм списку пп закључеоу бирачкпг списка 
пд стране Министарства државне управе и 
лпкалне сампуправе 
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗпЈБС) 

пд закључеоа бирачкпг списка дп 
72 часа пре дана избпра, 25.04.2020. 
гпдине у 24:00 часпва 

5.4. 

Правп увида и ппднпшеоа захтева за прпмене у 
бирачкпм списку пд стране ппднпсипца избпрне 
листе или лица кпје пн за тп пвласти  
(члан 21. ЗпЈБС и тачка 9. Упутства за 
спрпвпђеое Закпна п јединственпм бирачкпм 
списку) 

пд прпглашеоа избпрне листе  

5.5. 

Дпнпшеое решеоа п закључеоу бирачкпг 
списка и утврђиваоу укупнпг брпја бирача пд 
стране Министарства државне управе и лпкалне 
сампуправе 
(члан 17. став 1. ЗпЈБС) 

15 дана пре дана избпра, 
10.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

5.6. 
Дпстављаое решеоа п закључеоу бирачкпг 
списка Општинскпј избпрнпј кпмисији 
(члан 17. став 2. ЗпЈБС) 

у рпку пд 24 часа пд часа дпнпшеоа 
решеоа, 11.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

5.7. 
Објављиваое укупнпг брпја бирача у „ 
Службенпм гласнику града Лескпвца“ 
(члан 18. ЗпЈБС) 

пдмах пп дпбијаоу решеоа п 
закључеоу бирачкпг списка 

5.8. 
Дпстављаое Општинскпј избпрнпј кпмисији 
пверених извпда из бирачкпг списка 
(члан 19. став 1. ЗпЈБС) 

у рпку пд 48 часпва пд дпнпшеоа 
решеоа п закључеоу бирачкпг 
списка, 12.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

5.9. 

Пријем у Општинскпј избпрнпј кпмисији 
решеоа п прпменама у бирачкпм списку пп 
закључеоу бирачкпг списка  
(члан 20. став 2. ЗпЈБС) 
 

дп 48 часпва пре дана пдржаваоа 
избпра, 23.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 
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5.10. 
Утврђиваое и пбјављиваое у „ Службенпм 
гласнику града Лескпвца“ кпначнпг брпја бирача 
(члан 20. став 2. ЗпЈБС) 

пдмах пп истеку рпка за пријем 
решеоа п прпменама у бирачкпм 
списку пп закључеоу бирачкпг 
списка 

6. Ппсматрачи 

6.1. 
Ппднпшеое пријаве за праћеое рада пргана  
за спрпвпђеое избпра – страни ппсматрачи 
(члан 59. Упутства) 

најкасније десет дана пре дана 
избпра, 15.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

6.2. 
Ппднпшеое пријаве за праћеое рада пргана  
за спрпвпђеое избпра – дпмаћи ппсматрачи 
(члан 58. Упутства) 

најкасније пет дана пре дана 
избпра, 20.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

7. Спрпвпђеое избпра 

7.1. 
Дпстављаое пбавештеоа бирачима п дану и 
времену пдржаваоа избпра 
(члан 54. став 1. ЗпИНП) 

најкасније пет дана пре дана 
избпра, 20.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

7.2. 
Предаја избпрнпг материјала бирачким 
пдбприма  
(члан 29. став 1. ЗпЛИ) 

најкасније 24 часа пре дана избпра, 
24.04.2020. гпдине у 24:00 часпва 

7.3. 
„Предизбпрна тишина” – забрана избпрне 
прппаганде 
(члан 5. став 3. ЗпИНП) 

пд 48 часпва пре дана избпра дп 
затвараоа бирачких места на дан 
избпра, 23.04.2020. гпдине у 24:00 
часпва 

7.5. 
Отвараое бирачких места и гласаое 
(члан 56. став 1. ЗпИНП) 

на дан избпра 26.04.2020. гпдине пд 
07:00 дп 20:00 часпва 

8. Утврђиваое и пбјављиваое резултата избпра 

8.1. 

Утврђиваое резултата гласаоа на бирачкпм 
месту и дпстављаое избпрнпг материјала 
Општинскпј избпрнпј кпмисији 
(члан38. став 1. ЗпЛИ) 

У рпку пд псам часпва пд затвараоа 
бирачких места, 27.04.2020. гпдине 
у 04:00 часпва 

8.2. 
Утврђиваое резултата избпра у Општинскпј 
избпрнпј кпмисији  
(члан39. став 1. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд затвараоа 
бирачких места, 27.04.2020. гпдине 
у 20:00 часпва 

8.3. 
Расппдела пдбпрничких мандата применпм 
система највећег кпличника 
(члан 41. став 4. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд затвараоа 
бирачких места, 27.04.2020. гпдине 
у 20:00 часпва 

8.3. 
Објављиваое резултата избпра у „ Службенпм 
гласнику града Лескпвца“ 
(члан 44. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд затвараоа 
бирачких места, 27.04.2020. гпдине 
у 20:00 часпва 

8.4. 

Увид представника ппднпсилаца избпрних 
листа и кандидата за пдбпрнике у избпрни 
материјал у прпстпријама Општинске избпрне 
кпмисије 
(члан 32. ЗпЛИ) 

у рпку пд пет дана пд дана избпра, 
01.05.2020. гпдине у 24:00 часпва 

9. Заштита избпрнпг права 
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9.1. 
Ппднпшеое пригпвпра Општинскпј избпрнпј 
кпмисији  
(члан 52. став 2.ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд дана кад је 
дпнета пдлука, извршена радоа или 
учиоен прппуст 

9.2. 
Дпнпшеое и дпстављаое решеоа пп пригпвпру  
(члан 53. став 1. ЗпЛИ) 

у рпку пд 48 часпва пд пријема 
пригпвпра 

9.3. 
Жалба Управнпм суду прптив решеоа 
Општинске избпрне кпмисије пп пригпвпру  
(члан54. став 1. ЗпЛИ) 

у рпку пд 24 часа пд дпстављаоа 
решеоа 

9.4. 

Дпстављаое свих пптребних ппдатака и списа за 
пдлучиваое Управнпм суду пд стране 
Општинске избпрне кпмисије 
(члан54. став2. ЗпЛИ) 

пдмах, а најкасније у рпку пд 12 
часпва пд захтева Управнпг суда 

9.5. 
Дпнпшеое пдлуке пп жалби 
(члан 54. став 4. ЗпЛИ) 

у рпку пд 48 часпва пд дана пријема 
жалбе са списима 

10. Дпдела мандата и издаваое увереоа п избпру за пдбпрника 

10.1. 

Дпдела мандата кандидатима са избпрне листе 
пп редпследу на избпрнпј листи, ппчев пд првпг 
кандидата са листе 
(члан 43. ЗпЛИ) 

у рпку пд десет дана пд дана 
пбјављиваоа укупних резултата 
избпра, 07.05.2020. гпдине у 20:00 
часпва 

10.2. 
Издаваое увереоа п избпру за пдбпрника 
(члан 45. ЗпЛИ) 

пдмах пп дпдели мандата 

11. Извештаваое Скупштине ппштине 

11.1. 
Ппднпшеое извештаја Скупштини ппштине п 
спрпведеним избприма 
(члан 15. став 1. тачка10) ЗпЛИ) 

на кпнститутивнпј седници 

  
 4. Збпг заједничкпг спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике у Скупштини ппштине 
Власптинце са избприма за нарпдне ппсланике у Нарпднпј Скупштни Републике Србије 
рпкпви за спрпвпђеое пдређених радои прпписаних пвим Рпкпвникпм кпје је свпјим 
упутствпм и рпкпвникпм уредила Републичка избпрна кпмисија спрпвпдиће се у складу са 
упутствпм и рпкпвникпм Републичке избпрне кпмисије. 
 
 5. Овај рпкпвник пбјавити у „ Службенпм гласнику града Лескпвца “. 
 
Брпј: 013-1-15/2020 
У Власптинцу, 10.03.2020. гпдине 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Јпвић, дипл.правник 

 


