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На пснпву шлана 15. Закпна п лпкалним избприма („Службени гласник РС”, брпј
129/2007, 34/2010 – пдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Опщтинска избпрна кпмисија, на седници
пдржанпј 11. маjа 2020. гпдине, дпнела је
УПУТСТВП
ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА ЗА ПДБПРНИКЕ СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ ВЛАСПТИНЦЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГПДИНЕ
I УВПДНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим упутствпм ближе се уређује ппступак спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце, расписаних за 21. јун 2020. гпдине.
II ПРГАНИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА
Члан 2.
Органи за спрпвпђеое избпра су Опщтинска избпрна кпмисија и бирашки пдбпри.
Органи за спрпвпђеое избпра раде у сталнпм и прпщиренпм саставу.
Чланпве пргана за спрпвпђеое избпра у прпщиренпм саставу, кпји су пдређени у
складу са Закпнпм п лпкалним избприма, утврђује Опщтинска избпрна кпмисија на пснпву
пбавещтеоа ппднпсилаца прпглащених избпрних листа.
Чланпви пргана за спрпвпђеое избпра и оихпви заменици мпгу бити самп грађани
кпји имају избпрнп правп, кап и пребивалищте на теритприји Опщтине Власптинце.
Чланпвима и заменицима шланпва Опщтинске избпрне кпмисије и бирашких пдбпра
престаје функција у пвим прганима кад прихвате кандидатуру за пдбпрника.
Опщтинска избпрна кпмисија
Члан 3.
Опщтинска избпрна кпмисија ппступа у складу са Закпнпм п лпкалним избприма,
Закпнпм п избпру нарпдних ппсланика, Закпнпм п јединственпм бирашкпм списку и пвим
упутствпм.
Опщтинска избпрна кпмисија ради у сталнпм саставу (именпвани шланпви) и у
прпщиренпм саставу (ппунпмпћени шланпви).
Опщтинска избпрна кпмисија ради у седницама. Јавнпст рада Опщтинске избпрне
кпмисије пбезбеђује се у складу са Ппслпвникпм Опщтинске избпрне кпмисије.
Прпщирени састав Опщтинске избпрне кпмисије
Члан 4.
Правп на шлана и заменика шлана Опщтинске избпрне кпмисије у прпщиренпм саставу
има пнај ппднпсилац прпглащене избпрне листе за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине
Власптинце кпме је рещеоем Опщтинске избпрне кпмисије утврђенп да испуоава услпве за
пдређиваое ппунпмпћенпг представника у прпщирени састав Опщтинске избпрне кпмисије.
За шлана и заменика шлана Опщтинске избпрне кпмисије у прпщиренпм саставу мпже
да буде пдређенп самп пнп лице кпје има избпрнп правп и пребивалищте на теритприји
Опщтине Власптинце.
У пбавещтеоу ппднпсипца избпрне листе п пдређиваоу свпг ппунпмпћенпг представника у прпщирени састав Опщтинске избпрне кпмисије, треба да се наведе име и
презиме лица, јединствени матишни брпј грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), пребивалищте и
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адреса станпваоа, брпј мпбилнпг телефпна за кпнтакт и адреса за пријем електрпнске
ппщте.
Опщтинска избпрна кпмисија утврђује прпщирени састав у рпку пд 24 шаса пд пријема
пбавещтеоа п лицима кпја улазе у прпщирени састав.
Акп ппднпсилац избпрне листе не пдреди ппунпмпћенпг представника у Опщтинскпј
избпрнпј кпмисији најкасније пет дана пре дана пдређенпг за пдржаваое избпра,
Опщтинска избпрна кпмисија наставља да ради и да пунпважнп пдлушује без представника
ппднпсипца избпрне листе.
Бирашки пдбпри
Члан 5.
Бирашке пдбпре пбразује Опщтинска избпрна кпмисија у складу са Закпнпм п
лпкалним избприма и Закпнпм п избпру нарпдних ппсланика.
У слушају заједнишкпг спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце и избпра за нарпдне ппсланике Нарпдне Скупщтине Републике Србије бирашке
пдбпре пбразује Републишка избпрна кпмисија у складу са Упутствпм за пбједиоенп
спрпвпђеое избпра.
Бирашки пдбпри пбразпвани за спрпвпђеое избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце пбављају ппслпве кпји су пдређени Закпнпм п лпкалним избприма, Закпнпм п
избпру нарпдних ппсланика, пвим упутствпм и Правилима п раду бирашких пдбпра.
Стални састав бирашкпг пдбпра
Члан 6.
Бирашки пдбпр у сталнпм саставу шине председник, шетири шлана и оихпви заменици.
Председнике, шланпве и заменике шланпва бирашких пдбпра у сталнпм саставу
именује Опщтинска избпрна кпмисија.
Рещеое п именпваоу бирашких пдбпра у сталнпм саставу Опщтинска избпрна
кпмисија дпнпси у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику за врщеое избпрних радои у
ппступку спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце, расписаних за
21. јун 2020. гпдине (у даљем тексту: Рпкпвник).
Члан 7.
Председници бирашких пдбпра, заменици председника, шланпви и заменици шланпва
бирашких пдбпра у сталнпм саставу именују се на предлпг пдбпрнишких група у Скупщтини
ппщтине Власптинце.
Брпј места председника, заменика председника, шланпва и заменика шланпва
бирашких пдбпра у сталнпм саставу свих бирашких пдбпра на теритприји Опщтине
Власптинце кпји припада свакпј пдбпрнишкпј групи мпра да буде сразмеран
оенпј заступљенпсти у Скупщтини ппщтине Власптинце на дан расписиваоа избпра.
Члан 8.
Предлпзи за именпваое председника, заменика председника, шланпва и заменика
шланпва бирашких пдбпра сашиоавају се у складу са нумеришким приказпм мерила за
именпваое шланпва бирашких пдбпра, кпји утврђује Опщтинска избпрна кпмисија и
благпвременп дпставља пдбпрнишким групама у Скупщтини ппщтине Власптинце.
Члан 9.
Предлпге за именпваое лица у бирашке пдбпре у сталнпм саставу, пдбпрнишке групе
дпстављају председнику Опщтинске избпрне кпмисије.

Пречишћен текст

Ниједна пплитишка странка или странашка кпалиција не мпже имати вище пд
пплпвине шланпва у сталнпм саставу бирашкпг пдбпра.
Предлпг за именпваое лица у бирашке пдбпре у сталнпм саставу ппднпси председник
пдбпрнишке групе или лице кпје пн за тп пвласти.
Члан 10.
Предлпзи из шлана 7. пвпг упутства, дпстављају се председнику Опщтинске избпрне
кпмисије у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику. На свакпм предлпгу за именпваое
лица у бирашке пдбпре се приликпм пријема евидентира датум и време пријема.
У предлпгу за именпваое председника и шланпва бирашких пдбпра и оихпвих
заменика навпде се следећи ппдаци п предлпженим шланпвима сталнпг састава бирашких
пдбпра: име и презиме лица, ЈМБГ, пребивалищте и адреса станпваоа и брпј мпбилнпг
телефпна за кпнтакт.
Председник ппщтинске избпрне кпмисије пбједиоују све примљене предлпге за
именпваое председника и шланпва бирашких пдбпра и оихпвих заменика, искљушивп у
пбрасцу кпји дпставља Опщтинска избпрна кпмисија. Пппуоену табелу дпставља Опщтинскпј
избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику ради дпнпщеоа рещеоа п
именпваоу сталнпг састава бирашкпг пдбпра.
У рещеоу п именпваоу сталнпг састава бирашкпг пдбпра се навпде следећи ппдаци п
представнику: име и презиме, адреса пребивалищта и пплитишка припаднпст или назив
странке, пднпснп странашке кпалиције или групе грађана на шији предлпг је именпван.
Акп нека пдбпрнишка група благпвременп не дпстави предлпг за именпваое шлана
сталнпг састава бирашкпг пдбпра, Опщтинска избпрна кпмисија у стални састав бирашкпг
пдбпра именује лице пдгпварајуће за врщеое пве дужнпсти.
Прпщирени састав бирашкпг пдбпра
Члан 11.
Прпщирени састав бирашкпг пдбпра шине ппунпмпћени представници ппднпсилаца
прпглащених избпрних листа кандидата за пдбпрнике кпји су испунили услпве за
пдређиваое свпјих представника у прпщирени састав бирашких пдбпра.
Предлпг за именпваое лица у бирашке пдбпре у прпщиренпм саставу ппднпси
ппднпсилац избпрне листе или лице кпје пн за тп пвласти.
Члан 12.
Сваки ппднпсилац прпглащене избпрне листе мпже да предлпжи самп једнпг шлана и
једнпг заменика у прпщирени састав бирашкпг пдбпра.
Члан 13.
Накпн прпглащеоа избпрне листе, Опщтинска избпрна кпмисија дпнпси рещеое п
испуоеоу или неиспуоеоу услпва да ппднпсилац избпрне листе предлпжи свпје
представнике у прпщирени састав бирашких пдбпра и дпставља га ппднпсипцу избпрне листе
у рпку пд 24 шаса пд дпнпщеоа.
Члан 14.
Предлпзи за именпваое представника у прпщирени састав бирашких пдбпра,
дпстављају се председнику Опщтинске избпрне кпмисије у складу са рпкпм прпписаним у
Рпкпвнику. На свакпм предлпгу за именпваое лица у прпщирени састав бирашких пдбпра се
приликпм пријема евидентира датум и време пријема.
У предлпгу за именпваое председника и шланпва бирашких пдбпра и оихпвих
заменика у прпщиренпм саставу навпде се следећи ппдаци: име и презиме лица, ЈМБГ,
пребивалищте и адреса станпваоа и брпј мпбилнпг телефпна за кпнтакт.
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Председник ппщтинске избпрне кпмисије пбједиоује све примљене предлпге за
именпваое шланпва бирашких пдбпра и оихпвих заменика, у пбрасцу табеле кпју дпставља
Опщтинска избпрна кпмисија и дпставља Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм
прпписаним у Рпкпвнику ради дпнпщеоа рещеоа п именпваоу прпщиренпг састава
бирашкпг пдбпра.
У рещеоу п именпваоу прпщиренпг састава бирашкпг пдбпра се навпде следећи
ппдаци п представнику: име и презиме, адреса пребивалищта и пплитишка припаднпст или
назив странке, пднпснп странашке кпалиције или групе грађана на шији предлпг је именпван.
Избпрна кпмисија именује шланпве и заменике шланпва бирашких пдбпра у
прпщиренпм саставу у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Акп ппднпсилац избпрне листе не предлпжи представника у прпщирени састав
бирашких пдбпра у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику, бирашки пдбпр ради и
пунпважнп пдлушује без представника тпг ппднпсипца избпрне листе.
Прпвера избпрнпг права за шланпве бирашких пдбпра
Члан 15.
У бирашки пдбпр именују се лица кпја имају избпрнп правп.
Приликпм ппднпщеоа предлпга за именпваое шланпва и заменика шланпва бирашких
пдбпра пд стране пвлащћених предлагаша, Опщтинска управа ппщтине Власптинце врщи
прпверу избпрнпг права за свакп предлпженп лице, такп щтп на писани збирни предлпг за
именпваое лица у бирашке пдбпре стављају пешат кпјим пптврђују да предлпжена лица
имају избпрнп правп. Акп некп лице кпје је предлпженп у састав бирашкпг пдбпра нема
избпрнп правп, ппщтинска управа п тпме пбавещтавају предлагаше.
Замена шлана бирашкпг пдбпра
Члан 16.
Замену шлана бирашкпг пдбпра у сталнпм и прпщиренпм саставу врщи Опщтинска
избпрна кпмисија на захтев пвлащћенпг предлагаша, кпји се ппднпси председнику
Опщтинске избпрне кпмисије у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Ппсле предаје избпрнпг материјала бирашким пдбприма, Опщтинска избпрна
кпмисија мпже да на захтев пвлащћенпг предлагаша замени шлана или заменика шлана
бирашкпг пдбпра у сталнпм и прпщиренпм саставу акп је шлан или заменик шлана бирашкпг
пдбпра спрешен, пдсутан или ппстпје закпнска пгранишеоа за оегпвп именпваое, у складу са
рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Закпнска пгранишеоа
Члан 17.
Истп лице не мпже истпвременп да буде шлан два бирашка пдбпра.
Приликпм именпваоа и замене шланпва бирашкпг пдбпра, Опщтинска избпрна
кпмисија ће пп службенпј дужнпсти пазити на закпнска пгранишеоа из шлана 29. став 4. и
шлана 30. став 2. Закпна п избпру нарпдних ппсланика.
Акп ппстпји пднпс из кпјег прпистише забрана приликпм именпваоа или замене
шланпва бирашких пдбпра, лице кпје не мпже да буде у саставу бирашкпг пдбпра пдређује се
применпм следећих критеријума:
1. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између председника бирашкпг пдбпра и
другпг шлана или заменика шлана бирашкпг пдбпра, у састав бирашкпг пдбпра биће
именпванп лице кпје је предлпженп за председника бирашкпг пдбпра;
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2. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између лица у сталнпм саставу бирашкпг
пдбпра, у састав бирашкпг пдбпра биће именпван представник пнпг предлагаша шији је
предлпг за именпваое раније ппднет;
3. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између шлана у сталнпм саставу и шлана
у прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде шлан у
прпщиренпм саставу;
4. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између шлана у сталнпм саставу и
заменика шлана у прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде
заменик шлана у прпщиренпм саставу;
5. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између заменика шлана у сталнпм
саставу и заменика шлана у прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже
да буде заменик шлана у прпщиренпм саставу;
6. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између заменика шлана у сталнпм
саставу и шлана у прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде
шлан у прпщиренпм саставу;
7. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између шлана и заменика шлана у
прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде заменик шлана у
прпщиренпм саставу;
8. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између два шлана у прпщиренпм
саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде шлан у прпщиренпм саставу кпји
је касније предлпжен у прпщирени састав бирашкпг пдбпра;
9. акп пднпс из кпјег прпистише забрана ппстпји између два заменика шлана у
прпщиренпм саставу, у саставу бирашкпг пдбпра не мпже да буде заменик шлана у
прпщиренпм саставу кпји је касније предлпжен у прпщирени састав бирашкпг пдбпра.
Кап тренутак предлагаоа шланпва бирашкпг пдбпра у сталнпм и прпщиренпм саставу
узима се тренутак када је председик Опщтинске избпрне кпмисије примип предлпг
пдбпрнишке групе пднпснп ппднпсипца избпрне листе, за бирашкп местп на кпјем се ппјавип
пднпс из кпјег прпистише забрана.
Опщтинска избпрна кпмисија разрещава шлана у бирашкпм пдбпру кпји, применпм
критеријума из пвпг шлана, не мпже да буде у бирашкпм пдбпру. Aкп пвлащћени предлагаш
није благпвременп предлпжип оегпву замену и акп су истекли рпкпви из шлана 16. пвпг
упутства за замену лица у бирашкпм пдбпру, Опщтинска избпрна кпмисија разрещава шлана
бирашкпг пдбпра у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
III ППДНПШЕОЕ ИЗБПРНЕ ЛИСТЕ
Кп мпже да ппднесе избпрну листу
Члан 18.
Избпрну листу кандидата за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце (у даљем
тексту: избпрна листа) мпгу да ппднесу регистрпване пплитишке странке, кпалиције
регистрпваних пплитишких странака и групе грађана, шије избпрне листе свпјим пптписима
ппдржи најмаое 30 бираша пп свакпм кандидату на листи кпја мпра да има најмаое једну
трећину пд укупнпг брпја кандидата избпрне листе. (у даљем тексту: ппднпсилац избпрне
листе).
Ппднпсилац избпрне листе не мпже бити кпалиција кпју шине регистрпвана пплитишка
странка и група грађана.

Пречишћен текст

Члан 19.
Избпрну листу кандидата за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце у име регистрпване пплитишке странке мпже ппднети самп лице кпје је пплитишка странка пвластила.
Овлащћеое за ппднпщеое избпрне листе кандидата за пдбпрнике Скупщтине
ппщтине Власптинце у име пплитишке странке ппднпси се на прпписанпм пбрасцу.
Члан 20.
Кпалицију регистрпваних пплитишких странака (у даљем тексту: странашка кпалиција)
пбразују најмаое две регистрпване пплитишке странке писаним сппразумпм (у даљем
тексту: кпалиципни сппразум) кпји се пверава у складу са Закпнпм п пвераваоу пптписа,
рукпписа и преписа.
Кпалиципни сппразум пбавезнп садржи назив странашке кпалиције, навпђеое да се
пбразује ради ппднпщеоа избпрне листе кандидата за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце и ппдатке п лицу кпје се пвлащћује за ппднпщеое избпрне листе (име и
презиме, ЈМБГ и пребивалищте и адреса станпваоа, наведени према ппдацима из лишне
карте).
Кпалиципни сппразум мпра да буде пверен пре ппшетка прикупљаоа пптписа
ппдрщке бираша кпји ппдржавају избпрну листу кандидата за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце.
Избпрну листу кандидата за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце у име
странашке кпалиције ппднпсе највище два пвлащћена лица.
Предлпг избпрне листе у име странашке кпалиције мпже да ппднесе самп лице кпје је
за тп пвлащћенп у кпалиципнпм сппразуму и пнп не мпра да има ппсебнп пвлащћеое.
Члан 21.
Групу грађана пбразује најмаое десет бираша писаним сппразумпм кпји се пверава у
складу са Закпнпм п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа.
Сппразум п пбразпваоу групе грађана пбавезнп садржи назив групе грађана,
навпђеое да се пбразује ради ппднпщеоа избпрне листе за избпр пдбпрника Скупщтине
ппщтине Власптинце, ппдатке п лицима кпја су је пбразпвала (име и презиме, ЈМБГ,
пребивалищте и адреса станпваоа, наведени према ппдацима из лишне карте) и ппдатке п
лицу кпје је пвлащћенп за ппднпщеое избпрне листе за избпр пдбпрника Скупщтине
ппщтине Власптинце (име и презиме, ЈМБГ, пребивалищте и адреса станпваоа, наведени
према ппдацима из лишне карте).
Сппразум п пбразпваоу групе грађана мпра да буде пверен пре ппшетка прикупљаоа
пптписа ппдрщке бираша кпји ппдржавају избпрну листу.
Предлпг избпрне листе у име групе грађана мпже да ппднесе самп лице кпје је за тп
пвлащћенп у сппразуму п пбразпваоу групе грађана и пнп не мпра да има ппсебнп
пвлащћеое.
Члан 22.
Лице кпје је пвлащћенп за ппднпщеое избпрне листе, пвлащћенп је у име
ппднпсипца избпрне листе да врщи и све друге радое у ппступку спрпвпђеоа избпра за
пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце, псим акп ппднпсилац избпрне листе друкшије не
пдреди.
Ппднпщеое избпрне листе
Члан 23.
Избпрне листе ппднпсе се Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у згради Опщтине
Власптинце, Трг пслпбпђеоа брпј 12, у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику, на
прпписанпм пбрасцу у писанпм и електрпнскпм пблику.
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Садржина избпрне листе
Члан 24.
Избпрна листа садржи:
1. назив ппднпсипца избпрне листе;
2. назив избпрне листе;
3. име и презиме нпсипца избпрне листе акп је пдређен;
4. ппдатке п свим кандидатима за пдбпрнике (редни брпј на избпрнпј листи, име и
презиме, гпдина рпђеоа, занимаое, пребивалищте и адреса станпваоа);
5. име и презиме и пптпис лица кпје је пвлащћенп да ппднесе избпрну листу.
Акп избпрну листу ппднпси странашка кпалиција, у избпрнпј листи се навпди
странашка припаднпст свакпг кандидата са листе.
На избпрнпј листи међу свака пет кандидата пп редпследу на избпрнпј листи (прва
пет места, друга пет места и такп дп краја листе) мпра бити најмаое пп два кандидата –
припадника пнпг ппла кпји је маое заступљен на листи.
Садржина избпрне листе у писанпм пблику и избпрне листе у електрпнскпм пблику
мпра бити истпветна.
Име и презиме кандидата за пдбпрника кпји је припадник наципналне маоине
уписује се у складу са правилима српскпг језика и ћирилишкпг писма, а мпже бити уписанп и
у складу са правилима језика и писма припадника наципналне маоине.
Назив ппднпсипца избпрне листе
Члан 25.
Акп избпрну листу ппднпси пплитишка странка, дужна је да у избпрнпј листи свпј
назив кап ппднпсипца избпрне листе наведе према називу из акта п регистрацији пплитишке
странке.
Акп избпрну листу ппднпси странашка кпалиција, дужна је да у избпрнпј листи кап
назив ппднпсипца наведе назив странашке кпалиције из сппразума п пбразпваоу странашке
кпалиције, при шему назив ппднпсипца мпра да на ппшетку садржи реш Кпалиција.
Акп избпрну листу ппднпси група грађана, назив ппднпсипца мпра да на ппшетку
назива садржи пзнаку Група грађана. Група грађана дужна је да у избпрнпј листи кап назив
ппднпсипца, ппсле пзнаке Група грађана, наведе свпј назив из сппразума п пбразпваоу
групе грађана. Назив групе грађана не мпже да садржи реш „странка” ни у једнпм падежу,
нити назив или скраћени назив регистрпване пплитишке странке.
Назив избпрне листе
Члан 26.
Акп избпрну листу ппднпси пплитишка странка, назив избпрне листе мпра да садржи
назив пплитишке странке из акта п регистрацији. У назив избпрне листе мпже се укљушити и
име и презиме лица кпје пплитишка странка пдреди кап нпсипца избпрне листе.
Акп избпрну листу ппднпси странашка кпалиција, назив избпрне листе садржи назив
утврђен сппразумпм п пбразпваоу странашке кпалиције. У назив избпрне листе мпгу се
укљушити и имена највище два нпсипца избпрне листе.
Акп избпрну листу ппднпси група грађана, назив избпрне листе садржи назив утврђен
сппразумпм п пбразпваоу групе грађана. У назив избпрне листе мпже се укљушити име и
презиме лица кпје група грађана пдреди кап нпсипца избпрне листе. Назив избпрне листе
групе грађана не мпже да садржи реш „странка” ни у једнпм падежу, нити назив или
скраћени назив регистрпване пплитишке странке.
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Дпкументација кпја се дпставља уз избпрну листу
Члан 27.
Уз избпрну листу прилаже се следећа дпкументација:
1. Овлащћеое лица да ппднесе избпрну листу;
2. Писана сагласнпст нпсипца избпрне листе да пристаје да буде нпсилац избпрне листе;
3. Пптврда п избпрнпм праву за свакпг кандидата за пдбпрника, не старија пд щест
месеци;
4. Писана изјава за свакпг кандидата за пдбпрника да прихвата да буде кандидат за
пдбпрника;
5. Пптврда п пребивалищту за свакпг кандидата за пдбпрника, не старија пд щест
месеци;
6. Увереое п држављанству за свакпг кандидата за пдбпрника, не старије пд щест
месеци;
7. Списак бираша кпји ппдржавају избпрну листу у писанпј и електрпнскпј фпрми, кпји
мпра бити истпветан;
8. Изјава бираша да ппдржава избпрну листу кандидата за пдбпрнике, пверена у складу
са Закпнпм п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа. Изјаве мпрају бити слпжене пп
списку из ташке 7.;
9. Оверен сппразум п пбразпваоу странашке кпалиције или п пбразпваоу групе грађана
– акп је избпрну листу ппднела странашка кпалиција или група грађана;
10. Изјава п кприщћеоу средстава из јавних извпра за ппкриће трпщкпва избпрне
кампаое (шлан 21. Закпна п финансираоу пплитишких активнпсти);
11. Писани предлпг да се при прпглащеоу избпрне листе утврди пплпжај пплитишке
странке наципналне маоине, пднпснп кпалиције пплитишких странака наципналних
маоина, уз дпказ из пдгпварајућег регистра.
Дпкументација кпја се прилаже уз избпрну листу ппд редним брпјевима 3, 5. и 6,
мпже бити прилпжена и у пверенпј фптпкппији.
Члан 28.
Приликпм ппднпщеоа избпрне листе, ппднпсилац избпрне листе кпји намерава да за
финансираое избпрне кампаое кпристи средства из јавних извпра, Опщтинскпј избпрнпј
кпмисији предаје писану изјаву да ће кпристити средства из јавних извпра за ппкриће
трпщкпва избпрне кампаое.
Накпн прпглащеоа избпрне листе, Опщтинска избпрна кпмисија изјаву из става 1.
пвпг шлана, уз рещеое п прпглащеоу избпрне листе, без пдлагаоа дпставља Одељеоу за бучет, финансије, привреду и друщтвене делатнпсти Опщтинске управе ппщтине Власптинце.
Члан 29.
Ппднпсилац избпрне листе кпји намерава да стекне пплпжај пплитишке странке
наципналне маоине или кпалиције пплитишких странака наципналних маоина дужан је да
приликпм ппднпщеоа избпрне листе Опщтинскпј избпрнпј кпмисији прилпжи писани
предлпг да му се при прпглащеоу избпрне листе утврди пплпжај пплитишке странке
наципналне маоине, пднпснп кпалиције пплитишких странака наципналних маоина.
Странашка кпалиција мпже да стекне пплпжај кпалиције пплитишких странака
наципналних маоина акп свака пд пплитишких странака кпје су пбразпвале странашку
кпалицију испуоава услпве да јпј се утврди пплпжај пплитишке странке наципналне маоине.
Ппднпсилац избпрне листе мпже имати пплпжај пплитишке странке наципналне
маоине самп aкп према ппдацима ппследоег ппписа станпвнищтва на теритприји јединице
лпкалне сампуправе живе припадници наципналне маоине кпју репрезентује. Избпрна
кпмисија мпже затражити мищљеое надлежнпг наципналнпг савета наципналне маоине п
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тпме да ли је ппднпсилац избпрне листе пплитишка странка наципналне маоине или
кпалиција пплитишких странака наципналних маоина.
Опщтинска избпрна кпмисија при прпглащеоу избпрне листе, пдлушује да ли
ппднпсилац избпрне листе има пплпжај пплитишке странке наципналне маоине или
кпалиције пплитишких странака наципналних маоина.
Прпглащеое избпрне листе
Члан 30.
Опщтинска избпрна кпмисија дпнпси рещеое п прпглащеоу избпрне листе акп
испуоава све услпве предвиђене закпнпм и пвим упутствпм, најкасније у рпку пд 24 шаса пд
пријема избпрне листе. Избпрна листа се прпглащава ппд редним брпјем пп редпследу
прпглащеоа.
Избпрну листу кпја је ппднета неблагпвременп Опщтинска избпрна кпмисија ће
рещеоем пдбацити.
Акп избпрна листа садржи недпстатке и ппднпсилац листе их, пп закљушку Опщтинске
избпрне кпмисије, не птклпни у рпку пд 48 шаспва, Опщтинска избпрна кпмисија ће
рещеоем пдбити прпглащеое избпрне листе.
Акп ппједини кандидат на прпглащенпј избпрнпј листи правпснажнпм судскпм
пдлукпм буде лищен ппслпвне сппспбнпсти, изгуби држављанствп Републике Србије,
пдустане пд кандидатуре или акп наступи оегпва смрт, ппднпсилац избпрне листе губи
правп да предлпжи нпвпг кандидата.
Ппднпсилац избпрне листе мпже ппвући листу најкасније дп дана утврђиваоа збирне
избпрне листе, у кпм слушају престаје функција представника ппднпсипца листе у свим
прганима за спрпвпђеое избпра, кап и сва права кпја му у тпм свпјству припадају.
IV ЗБИРНА ИЗБПРНА ЛИСТА
Члан 31.
Збирна избпрна листа садржи све избпрне листе, са лишним именима свих кандидата
и ппдацима п гпдини рпђеоа, занимаоу и пребивалищту.
Редпслед избпрних листа на збирнпј избпрнпј листи утврђује се према редпследу
оихпвпг прпглащаваоа.
Опщтинска избпрна кпмисија утврђује и пбјављује збирну избпрну листу кандидата за
пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце у „Службенпм гласнику града Лескпвца“,
најкасније десет дана пре дана пдржаваоа избпра.
V БИРАЧКА МЕСТА
Надлежнпст за пдређиваое бирашких места
Члан 32.
Опщтинска избпрна кпмисија пдређује и пглащава у „Службенпм гласнику града
Лескпвца ” бирашка места на кпјима ће се гласати за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине
Власптинце, на пснпву предлпга Опщтинске управе ппщтине Власптинце.
Предлпге из става 1. пвпг шлана, Опщтинска управа ппщтине Власптинце, дпставља
Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Рещеое п пдређиваоу бирашких места на кпјима ће се гласати за избпр пдбпрника
Скупщтине ппщтине Власптинце, Опщтинска избпрна кпмисија дпнпси у складу са рпкпм
прпписаним у Рпкпвнику.
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Нашин пдређиваоа бирашких места
Члан 33.
Бирашка места пдређују се с пбзирпм на брпј бираша и прпстпрну удаљенпст, такп да
гласаое без тещкпћа траје пд 7:00 дп 20:00 шаспва.
Бирашкп местп пдређује се за гласаое највище 2.500, а најмаое 100 бираша.
Изузетнп пдређује се бирашкп местп у насељима за маое пд 100 бираша, збпг тпга щтп
би услед прпстпрне удаљенпсти станпвницима тпг места гласаое на другпм бирашкпм месту
билп знатнп птежанп, а уз сагласнпст РИК-а.
Бирашкп местп мпже да пбухвати деп насељенпг места, једнп насељенп местп или
вище насељених места.
За свакп бирашкп местп пдређује се: брпј бирашкпг места, назив бирашкпг места,
адреса бирашкпг места и ппдрушје с кпјег гласају бираши на тпм бирашкпм месту (улица, селп,
заселак, насеље и сл.).
За бирашка места се, пп правилу, пдређују прпстприје у пбјектима у јавнпј свпјини, а
самп изузетнп у пбјектима у приватнпј свпјини.
Предлпг Опщтинске управе ппщтине Власптинце да бирашкп местп буде у пбјекту у
приватнпј свпјини мпра бити пбразлпжен.
Бирашкп местп не мпже да буде у: верскпм пбјекту, пбјекту у власнищтву пплитишке
странке или кпји кпристи пплитишка странка, кап и пбјекту у власнищтву кандидата за
нарпднпг ппсланика, пднпснп пдбпрника, или шлана оегпве ппрпдице.
Приликпм пдређиваоа бирашкпг места, впдити рашуна да бирашкп местп буде
приступашнп пспбама са инвалидитетпм.
За бирашка места се, где гпд је тп мпгуће, пдређују прпстприје у приземљу пбјекта у
кпјем се налази бирашкп местп.
Сви пбјекти у кпјима се налазе прпстприје пдређене кап бирашка места, без пбзира на
тп да ли су у јавнпј или приватнпј свпјини, дпк траје гласаое сматрају се пбјектима у јавнпј
упптреби, у смислу Закпна п кретаоу уз ппмпћ пса впдиша („Службени гласник РС”, брпј
29/2015).
Уређиваое бирашких места
Члан 34.
Опщтинска управа ппщтине Власптинце дужна је да благпвременп пбезбеди да
прпстпр кпји је пдређен кап бирашкп местп буде уређен на нашин кпји је прпписан Закпнпм п
избпру нарпдних ппсланика, припремљен и птвпрен за гласаое.
Прпстприја за гласаое мпра да буде уређена на нашин кпји пмпгућује тајнпст гласаоа
и несметанп спрпвпђеое гласаоа.
На бирашкпм месту виднп се истишу брпј и назив бирашкпг места, државна застава
Републике Србије, збирна избпрна листа и извпд из рещеоа п пдређиваоу бирашких места.
На бирашкпм месту и на 50 метара пд бирашкпг места забраоенп је истицаое симбпла
ппднпсилаца избпрних листа (пплитишких странака, странашких кпалиција, група грађана) и
другпг прппаганднпг материјала.
Бирашки пдбпр пбезбедиће лицима кпја прате рад бирашкпг пдбпра (ппсматрашима)
пдгпварајуће местп са кпга мпгу да прате тпк гласаоа и утврђиваое резултата гласаоа.
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VI ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис у јединствени бирашки списак
Члан 35.
У деп Јединственпг бирашкпг списка за Опщтину Власптинце (у даљем тексту: бирашки
списак) уписују се лица кпја испуне ппщте услпве за стицаое бирашкпг права, а накпн
дпнпщеоа пдлуке п расписиваоу избпра и малплетна лица кпја бирашкп правп стишу
најкасније на дан избпра.
Опщтинска управа ппщтине Власптинце врщи упис у бирашки списак пп службенпј
дужнпсти или на захтев грађана.
Упис бираша у бирашки списак пп службенпј дужнпсти и пп захтеву грађана врщи се
према месту пријављенпг пребивалищта дп оегпвпг закљушеоа, пднпснп у складу са рпкпм
прпписаним у Рпкпвнику.
Од закљушеоа бирашкпг списка, пднпснп у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику,
бираши кпји нису уписани у бирашки списак уписују се на пснпву рещеоа Министарства
државне управе и лпкалне сампуправе кпји се дпстављају Опщтинскпј управи Опщтине
Власптинце.
Прпмене у бирашкпм списку
Члан 36.
Прпмене у бирашкпм списку (упису, брисаое из бирашкпг списка или измена, дппуна
или исправка неке шиоенице п бирашу) врще се пп службенпј дужнпсти или на захтев
грађана, у складу са Закпнпм п јединственпм бирашкпм списку и Упутствпм за спрпвпђеое
Закпна п Јединственпм бирашкпм списку.
Прпмене у бирашкпм списку пп службенпј дужнпсти врщи Опщтинска управа ппщтине
Власптинце дп закљушеоа бирашкпг списка, пднпснп у складу са рпкпм прпписаним у
Рпкпвнику.
Прпмене у бирашкпм списку на пснпву захтева грађана, дп закљушеоа бирашкпг
списка врщи Опщтинска управа ппщтине Власптинце, а накпн закљушеоа бирашкпг списка,
врщи Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе у складу са рпкпм прпписаним у
Рпкпвнику.
Правп ппднпсипца избпрне листе на увид и ппднпщеое
захтева за прпмену у бирашкпм списку
Члан 37.
Од прпглащеоа избпрне листе, правп на увид и на ппднпщеое захтева за прпмену у
бирашкпм списку има и ппднпсилац избпрне листе или лице кпје пн пвласти, пп истпм
ппступку пп кпме тп правп имају и грађани, у складу са Упутствпм за спрпвпђеое Закпна п
јединственпм бирашкпм списку („Службени гласник РС”, брпј 15/2012).
Правп на увид у бирашки списак пбухвата правп ппднпсипца избпрне листе или лица
кпје пн пвласти да изврщи увид у деп или цеп бирашки списак. Правп на увид у бирашки
списак ппднпсилац избпрне листе или лице кпје пн пвласти има у складу са рпкпм
прпписаним у Рпкпвнику.
Закљушеое бирашкпг списка
Члан 38.
Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе закљушује бирашки списак 15
дана пре дана избпра, пднпснп у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику и у рещеоу
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утврђује укупан брпј бираша у ппщтини Власптинце, и на свакпм бирашкпм месту на кпјем се
спрпвпди гласаое.
Укупан брпј бираша пбухвата бираше уписане у бирашки списак према бирашким
местима утврђеним рещеоем Опщтинске избпрне кпмисије.
Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе дпставља Опщтинскпј избпрнпј
кпмисији рещеое п закљушеоу бирашкпг списка у рпку пд 24 шаса пд закљушеоа бирашкпг
списка, пднпснп у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Објављиваое укупнпг брпја бираша
Члан 39.
Ппщтп прими рещеое п закљушеоу бирашкпг списка, Опщтинска избпрна кпмисија
пдмах пбјављује у „Службенпм гласнику града Лескпвца ” укупан брпј бираша у ппщтини
Власптинце.
Дпстављаое извпда из бирашкпг списка
Члан 40.
Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе припрема и пверава щтампане
извпде из бирашкпг списка, разврстане пп бирашким местима, и дпставља их Опщтинскпј
избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Дпстављаое рещеоа п накнадним прпменама у бирашкпм списку
Члан 41.
Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе дпставља Опщтинскпј избпрнпј
кпмисији сва рещеоа на кпјима се заснивају прпмене у бирашкпм списку и кпја пбавезнп
садрже брпј и назив бирашкпг места на кпјем бираш гласа, а кпје је дпнелп пд закљушеоа
бирашкпг списка, у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Члан 42.
Опщтинска избпрна кпмисија, на пснпву рещеоа Министарства државне управе и
лпкалне сампуправе, унпси прпмене у извпде из бирашкпг списка, узимајући у пбзир самп
пна рещеоа кпја примила у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Упис прпмена у извпд из бирашкпг списка, унпси се према ппдацима из рещеоа на
кпјима се заснивају прпмене у бирашкпм списку, ппшев пд реднпг брпја 1, на крају извпда из
бирашкпг списка, на ппсебнпј страни, ппд називпм: „Накнадне прпмене”.
Утврђиваое и пбјављиваое кпнашнпг брпја бираша
Члан 43.
Опщтинска избпрна кпмисија, пдмах накпн уписа прпмена из шлана 41. пвпг упутства,
утврђује и пбјављује у „Службенпм гласнику града Лескпвца” кпнашан брпј бираша у ппщтини
Власптинце.
VII ПБАВЕШТЕОЕ П ДАНУ И ВРЕМЕНУ ПДРЖАВАОА ИЗБПРА
Члан 44.
Дпставу пбавещтеоа бирашима у ппщтини Власптинце п дану и времену пдржаваоа
избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце, са брпјем и адреспм бирашкпг места
на кпме бираш гласа и брпјем ппд кпјим је уписан у извпд из бирашкпг списка, врщи се
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најкасније пет дана пре дана пдржаваоа избпра, пднпснп у складу са рпкпм прпписаним у
Рпкпвнику.
VIII ПРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ПДБПРИМА ПРЕ ГЛАСАОА
Обезбеђиваое избпрнпг материјала
Члан 45.
Избпрни материјал за спрпвпђеое избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце пбезбеђује Опщтинска избпрна кпмисија.
Опщтинска избпрна кпмисија за сваки бирашки пдбпр, благпвременп пбезбеђује:
1. гласашку кутију;
2. два сета паравана за пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа;
3. два спреја за пбележаваое прста бираша;
4. две УВ лампе;
5. врећу за пдлагаое избпрнпг материјала, сигурнпсне затвпрнице за пешаћеое вреће и
налепницу за пбележаваое вреће за пдлагаое избпрнпг материјала;
6. прибпр за писаое;
7. прибпр за пешаћеое гласашких кутија и другпг избпрнпг материјала (пешатни впсак и
јемственик);
8. кпверте за пдлагаое гласашких листића и пптврда п избпрнпм праву за гласаое ван
бирашкпг места;
9. пстали материјал (батерије, маказе, леоир, лепљиву траку и др.).
Опщтинска управа ппщтине Власптинце дужна је да благпвременп пбезбеди прпстпр
за безбеднп шуваое избпрнпг материјала.
Члан 46.
Опщтинска избпрна кпмисија за сваки бирашки пдбпр пбезбеђује следећи избпрни
материјал:
1. Збирна избпрна листа у два примерка;
2. Рещеое п пдређиваоу бирашкпг места (извпд);
3. Рещеое п именпваоу бирашкпг пдбпра у сталнпм саставу;
4. Рещеое п именпваоу бирашкпг пдбпра у прпщиренпм саставу;
5. Извпд из бирашкпг списка за гласаое на бирашкпм месту;
6. Пптребан брпј гласашких листића кпји пдгпвара брпју бираша кпји су уписани у извпде
из ташке 5. става 1. пвпг шлана;
7. Кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке кутије;
8. Образац пптврде п избпрнпм праву за гласаое ван бирашкпг места;
9. Образац записника п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и утврђиваоу
резултата гласаоа за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине Власптинце (у даљем
тексту: Записник п раду бирашкпг пдбпра), у щест примерака;
10. Образац евиденције п присуству шланпва и заменика шланпва бирашкпг пдбпра у
сталнпм саставу на бирашкпм месту у два примерка;
11. Образац евиденције п присуству шланпва и заменика шланпва бирашкпг пдбпра у
прпщиренпм саставу на бирашкпм месту у два примерка;
12. Овлащћеоа ппсматраша за праћеое рада бирашких пдбпра;
13. Правила п раду бирашких пдбпра;
14. Државну заставу Републике Србије.
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Предаја избпрнпг материјала
Члан 47.
Штампани избпрни материјал Опщтинска избпрна кпмисија преузима пд надлежне
щтампарије у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Избпрни материјал из шлана 46. пвпг упутства, Опщтинска избпрна кпмисија, у
сарадои са ангажпваним лицима из Опщтинске управе ппщтине Власптинце, разврставају пп
бирашким местима у седищту Опщтинске избпрне кпмисије.
Опщтинска избпрна кпмисија разврстани избпрни материјал, заједнп с псталим
материјалпм кпји је пбезбедила Опщтинска избпрна кпмисија (гласашке кутије, паравани за
пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа, прибпр за писаое, прибпр за пешаћеое гласашких кутија и
другпг избпрнпг материјала, спреј, УВ лампе и кпверте за пдлагаое гласашких листића),
предају бирашким пдбприма, у седищту Опщтинске избпрне кпмисије. О пбављенпј
примппредаји избпрнпг материјала сашиоава се записник на прпписанпм пбрасцу.
Накпн предаје избпрнпг материјала бирашким пдбприма, избпрни материјал се
ставља у врећу за пдлагаое избпрнпг материјала, кпја се у присуству шланпва Опщтинске
избпрне кпмисије и бирашкпг пдбпра пешати сигурнпснпм затвпрницпм, шији се серијски брпј
уписује у записник п примппредаји. Бирашки пдбпр је дужан да пренесе избпрни материјал
на бирашкп местп. Врећа са избпрним материјалпм не сме се птварати пре негп щтп се
бирашки пдбпр на дан гласаоа пкупи на бирашкпм месту.
Опщтинска избпрна кпмисија је дужна да п времену, месту и расппреду примппредаје
избпрнпг материјала бирашким пдбприма пбавести лица пвлащћена за предлагаое лица у
бирашке пдбпре у сталнпм и прпщиренпм саставу.
IX ПРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА ГРАДСКПЈ ИЗБПРНПЈ КПМИСИЈИ ППСЛЕ ГЛАСАОА
Предаја избпрнпг материјала Опщтинскпј избпрнпј кпмисији
Члан 48.
Ппщтп утврди резултате гласаоа на бирашкпм месту, бирашки пдбпр без пдлагаоа
предаје Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у оенпм седищту следећи избпрни материјал:
1. први примерак Записника п раду бирашкпг пдбпра;
2. извпд из бирашкпг списка пп кпјем се гласалп на бирашкпм месту;
3. запешаћени кпверат у кпјем је кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласашке кутије;
4. запешаћени кпверат у кпји су стављени неупптребљени гласашки листићи;
5. запешаћени кпверат у кпји су стављени неважећи гласашки листићи;
6. запешаћени кпверат у кпји су стављени важећи гласашки листићи;
7. запешаћени кпверат у кпји су стављене пптписане пптврде п избпрнпм праву за
гласаое ван бирашкпг места;
8. сигурнпсну затвпрница кпја је кприщћена за пешаћеое вреће са избпрним
материјалпм приликпм примппредаје избпрнпг материјала између Опщтинске
избпрне кпмисије и бирашких пдбпра.
О примппредаји из става 1. пвпг шлана саставља се записник на прпписанпм пбрасцу.
Опщтинска управа ппщтине Власптинце дужна је да благпвременп пбезбеди прпстпр
за пријем избпрнпг материјала и врщеое лпгишкп-рашунске кпнтрпле резултата гласаоа.
Ппщтп се пбави примппредаја материјала из става 1. пвпг шлана, материјал из става 1,
ташака 3–6. се ставља у врећу за пдлагаое избпрнпг материјала кпја се у присуству шланпва
Опщтинске избпрне кпмисије и шланпва бирашкпг пдбпра кпји су предали материјал пешати
сигурнпснпм затвпрницпм, шији се серијски брпј уписује у записник п примппредаји из става
2. пвпг шлана.
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Записник п раду бирашкпг пдбпра, извпд из бирашкпг списка и кпверат са пптврдама п
избпрнпм праву за гласаое ван бирашкпг места, шланпви Опщтинске избпрне кпмисије не
стављају у вреће са псталим избпрним материјалпм, већ их пакују пдвпјенп пд псталпг
избпрнпг материјала. Наведени избпрни материјал шланпви Опщтинске избпрне кпмисије
предају председнику или заменику председника, кпји дпстављају Записнике п раду бирашкпг
пдбпра на статистишку пбраду струшнпј служби Опщтинске управе ппщтине Власптинце кпју
је Опщтинска избпрна кпмисија ангажпвала за статистишку пбраду ппдатака.
X СТАНДАРДИ ЗА ИЗБПРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласашки листићи
Члан 49.
Гласашки листићи за избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине Власптинце щтампаће се у
надлежнпј щтампарији кпју ће у ппступку јавне набавке изабрати накпн спрпведенпг
ппступка пд стране службе кпја пбавља ппслпве јавних набавки у Опщтинскпј управи
ппщтине Власптинце.
Гласашки листићи щтампаће се на хартији защтићенпј впденим жигпм.
Брпј гласашких листића кпји се щтампају мпра да буде једнак брпју бираша кпји су
уписани у бирашки списак.
Опщтинска избпрна кпмисија рещеоем, кпје се пбјављује у „Службенпм гласнику
града Лескпвца ”, утврђује брпј гласашких листића кпји се щтампа, кап и брпј резервних
гласашких листића, кпји не мпже да буде већи пд 0,5% пд укупнпг брпја бираша.
Опщтинска избпрна кпмисија прпписује текст, пблик и изглед гласашких листића.
Упптреба језика и писама
Члан 50.
Текст гласашкпг листића и псталпг избпрнпг материјала за спрпвпђеое избпра щтампа
се на српскпм језику, ћирилишким писмпм.
Припрема за щтампаое гласашких листића
Члан 51.
Накпн дпнпщеоа пдлуке п тексту, пблику и изгледу гласашких листића, Опщтинска
избпрна кпмисија сашиоава узпрак гласашкпг листића кпји пверава председник Опщтинске
избпрне кпмисије свпјим пптписпм и пешатпм Опщтинске избпрне кпмисије.
На пснпву пверенпг узпрка гласашкпг листића, щтампарија израђује графишке плпше.
Прпцес щтампаоа заппшиое стављаоем графишких плпша у мащине за щтампаое, у
присуству шланпва и заменика шланпва Опщтинске избпрне кпмисије и пвлащћених
представника ппднпсилаца избпрних листа.

Унищтаваое графишких плпша
Члан 52.
Одмах пп заврщетку щтампаоа, кпмисија кпју шине представници Опщтинске избпрне
кпмисије, ппднпсилаца избпрних листа и щтампарије, унищтава кпмпјутерску припрему за
израду графишких плпша и графишке плпше.
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Надзпр над щтампаоем и примппредајпм гласашких листића
Члан 53.
Штампаое гласашких листића надзире Опщтинска избпрна кпмисија.
Опщтинска избпрна кпмисија је дужна да пмпгући јавнпст щтампаоа гласашких
листића.
Представници ппднпсилаца избпрних листа имају правп да присуствују щтампаоу,
брпјаоу и пакпваоу гласашких листића и оихпвпм дпстављаоу Опщтинскпј избпрнпј
кпмисији и бирашким пдбприма.
Опщтинска избпрна кпмисија је дужна да благпвременп пбавести ппднпсипце
избпрних листа п тпме да оихпви представници имају правп да присуствују щтампаоу,
брпјаоу, пакпваоу и дпстављаоу гласашких листића, кап и п тпме где се пдвијају и кад
ппшиоу те радое.
Овлащћенп лице ппднпсипца избпрне листе дпставља Опщтинскпј избпрнпј кпмисији
у писанпм пблику пбавещтеое п лицима кпја ће присуствпвати щтампаоу, брпјаоу и
пакпваоу гласашких листића, у кпјем се за свакп тп лице навпди име и презиме, брпј лишне
карте и брпј мпбилнпг телефпна.
Представници ппднпсилаца избпрних листа кпји присуствују предаји гласашких
листића шланпвима Опщтинске избпрне кпмисије и примппредаји гласашких листића
бирашким пдбприма, мпрају да имају пвлащћеое за присуствпваое наведеним радоама,
кпје садржи име и презиме представника, брпј лишне карте и брпј мпбилнпг телефпна.
Гласашка кутија
Члан 54.
За гласаое на избприма за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце кпристи се
гласашка кутија израђена према Упутству п пблику и димензијама гласашке кутије („Службени
гласник РС”, брпј 42/2000).
Спреј за пбележаваое прста бираша
Члан 55.
Обележаваое прста бираша кап знак да је бираш гласап врщи се спрејпм пд
специјалнпг нераствпрљивпг УВ мастила, видљивпг ппд ппсебнпм светлпщћу УВ лампе.
XI СТАТИСТИЧКА ПБРАДА ППДАТАКА
Члан 56.
Струшна служба Опщтинске управе ппщтине Власптинце кпја је пд Опщтинске избпрне
кпмисије задужена за статистишку пбраду ппдатака, пдређује лице кпје ће пп заврщетку
гласаоа, присуствпвати примппредаји избпрнпг материјала између бирашких пдбпра и
шланпва Опщтинске избпрне кпмисије и изврщити лпгишкп-рашунску кпнтрплу ппдатака у
записницима п раду бирашких пдбпра, кап и припремити ппдатке п привременим
резултатима избпра.
Струшна служба из става 1. пвпг шлана, на пснпву записника п раду бирашких пдбпра
кпје јпј дпставља председник или заменик председника Опщтинске избпрне кпмисије
пбавља статистишку пбраду ппдатака п резултатима избпра.
Статистишка пбрада ппдатака п резултатима избпра пбавља се у седищту Опщтинске
избпрне кпмисије, у Власптинцеу, Трг пслпбпђеоа брпј 12.
Ппднпсипци избпрних листа имају правп да предлпже пп једнп лице кпје ће
присуствпвати статистишкпј пбради ппдатака п резултатима избпра.
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Овлащћенп лице ппднпсилаца избпрних листа дпстављају Опщтинскпј избпрнпј
кпмисији у писанпм пблику пбавещтеое п лицима кпја ће присуствпвати статистишкпј
пбради ппдатака п резултатима избпра, са ппдацима п лицима кпја ће присуствпвати
пбради, и тп: именпм и презименпм, пребивалищтем и адреспм станпваоа и брпјем лишне
карте.
Члан 57.
Акп се приликпм примппредаје избпрнпг материјала између шланпва бирашкпг
пдбпра и Опщтинске избпрне кпмисије утврди да у записнику п раду бирашкпг пдбпра
ппстпје лпгишкп-рашунске грещке кпје су ппследица пшигледне пмащке у пппуоаваоу
записника, а кпје не утишу на утврђиваое резултата избпра, председник Опщтинске избпрне
кпмисије ће такве записнике пдвпјити и са тим ппсебнп уппзнати пстале шланпве Опщтинске
избпрне кпмисије на првпј нареднпј седници.
XII ПРАЋЕОЕ РАДА ПРГАНА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА
Дпмаћи ппсматраши
Члан 58.
Заинтереспвана регистрпвана удружеоа шији се циљеви пстварују у пбласти избпра
кпјa желе да прате рад пргана за спрпвпђеое избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине
Власптинце ппднпсе пријаву Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм прпписаним у
Рпкпвнику.
Уз пријаву за праћеое рада пргана за спрпвпђеое избпра прилаже се извпд из
Регистра удружеоа и списак лица кпја се пријављују за ппсматраше (дпмаћи ппсматраши).
Удружеое мпже за ппсматраша да пријави самп пунплетнпг држављанина Републике
Србије.
Удружеое не мпже за ппсматраша да пријави шлана пргана ангажпванпг на
спрпвпђеоу избпра, кап ни кандидата на избприма.
Седници Опщтинске избпрне кпмисије мпже да присуствује један ппсматраш испред
истпг удружеоа.
Рад ппјединпг бирашкпг пдбпра мпже пратити један ппсматраш испред истпг
удружеоа.
Испуоенпст услпва за праћеое рада пргана на спрпвпђеоу избпра кпнстатује
председавајући на седници Опщтинске избпрне кпмисије.
Страни ппсматраши
Члан 59.
Заинтереспване међунарпдне и стране прганизације и удружеоа кпја желе да прате
рад пргана за спрпвпђеое избпра за пдбпрнике Скупщтине ппщтине Власптинце ппднпсе
пријаву Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Уз пријаву се прилаже и списак лица кпја се пријављују за ппсматраше (страни
ппсматраши), кап и списак евентуалних превпдилаца кпји ће бити у пратои пријављених
ппсматраша.
Пријаву и списак ппсматраша, Опщтинска избпрна кпмисија без пдлагаоа дпставља
Министарству сппљних ппслпва, кпје је дужнп да свпје мищљеое п пријави дпстави
Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана када је пријаву примилп.
Акп је мищљеое Министарства сппљних ппслпва ппзитивнп, Опщтинска избпрна
кпмисија ппднеће извещтај на свпјпј седници.
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Испуоенпст услпва да страни ппсматраши прате рад пргана на спрпвпђеоу избпра
кпнстатује председавајући на седници Опщтинске избпрне кпмисије.
Члан 60.
Заинтереспвани представници страних држава кпји желе да прате рад бирашких
пдбпра ппднпсе пријаву Опщтинскпј избпрнпј кпмисији прекп Министарства сппљних
ппслпва, у складу са рпкпм прпписаним у Рпкпвнику.
Уз пријаву се прилаже и списак лица кпја се пријављују за ппсматраше (страни
ппсматраши), кап и списак евентуалних превпдилаца кпји ће бити у пратои пријављених
ппсматраша.
Министарствп сппљних ппслпва прпслеђује пријаву и списак страних ппсматраша са
мищљеоем Опщтинскпј избпрнпј кпмисији у рпку пд три дана пд дана када је пријаву
примилп.
Акп је мищљеое Министарства сппљних ппслпва ппзитивнп, Опщтинска избпрна
кпмисија ппднеће извещтај на свпјпј седници.
Испуоенпст услпва да страни ппсматраши прате рад пргана на спрпвпђеоу избпра
кпнстатује председавајући на седници Опщтинске избпрне кпмисије.
Овлащћеое и акредитације
Члан 61.
Пп кпнстатацији п испуоенпсти услпва за праћеое рада пргана на спрпвпђеоу
избпра, Опщтинскаизбпрна кпмисија ппднпсипцу пријаве издаје пдгпварајуће пвлащћеое, а
дпмаћим и страним ппсматрашима и превпдипцима пдгпварајуће акредитације у кпје се
уписују неппхпдни ппдаци из списка прилпженпг уз пријаву.
Трпщкпве праћеоа рада пргана за спрпвпђеое избпра снпсе ппднпсипци пријаве шији
ппсматраши прате избпре.
Пплпжај ппсматраша
Члан 62.
Ппсматраши, кап и превпдипци у оихпвпј пратои, дужни су да акредитације нпсе на
виднпм месту.
Органи за спрпвпђеое избпра дужни су да ппсматрашима и превпдипцима у оихпвпј
пратои пмпгуће несметанп праћеое сваке избпрне радое.
Превпдилац нема правп да на бирашкпм месту бправи без ппсматраша у шијпј је
пратои.
Опщтинска избпрна кпмисија и бирашки пдбпри су дужни да у записницима п свпм
раду кпнстатују присуствп ппсматраша.
Члан 63.
Ппсматраши рада Опщтинске избпрне кпмисије у седищту кпмисије дужни су да се
крећу у пквиру пвлащћеоа кпја су дпбили пд исте.
Ппсматраши рада бирашкпг пдбпра дужни су да ппступају пп правилима п пдржаваоу
реда на бирашкпм месту.
Бирашки пдбпр мпже да удаљи ппсматраша с бирашкпг места акп се ппсматраш не
придржава правила п пдржаваоу реда на бирашкпм месту, акп на бирашкпм месту кпристи
мпбилни телефпн или друга средства веза и кпмуникација, а ппсебнп акп се на билп кпји
нашин меща у рад бирашкпг пдбпра.
Бирашки пдбпр је дужан да п удаљеоу ппсматраша и разлпзима за удаљеое пдмах
пбавести Опщтинску избпрну кпмисију.
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Опщтинска избпрна кпмисија мпже да ппсматрашу пдузме акредитацију акп се
ппсматраш не ппнаща у пквиру свпјих пвлащћеоа.
XIII ПБРАСЦИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППЈЕДИНИХ ИЗБПРНИХ РАДОИ
Члан 64.
За спрпвпђеое ппјединих избпрних радои у ппступку избпра пдбпрника, кпристиће
се следећи пбрасци:
1. Избпрна листа кандидата за пдбпрнике у Скупщтини ппщтине Власптинце –
Образац СО-01/2020;
2. Овлащћеое за ппднпщеое избпрне листе – Образац СО-02/2020;
3. Сагласнпст нпсипца избпрне листе кандидата за пдбпрнике у Скупщтини ппщтине
Власптинце – Образац СО-03/2020;
4. Изјава п прихватаоу кандидатуре за пдбпрника у Скупщтини ппщтине Власптинце
– Образац СО-04/2020;
5. Списак бираша кпји ппдржавају избпрну листу кандидата за пдбпрнике у
Скупщтини ппщтине Власптинце – Образац СО-05/2020;
6. Изјава бираша да ппдржава избпрну листу кандидата за пдбпрнике у Скупщтини
ппщтине Власптинце – Образац СО-06/2020;
7. Кпнтрплни лист за прпверу гласашке кутије за избпр пдбпрника у Скупщтини
ппщтине Власптинце – Образац СО-07/2020;
8. Пптврда п избпрнпм праву за гласаое ван бирашкпг места – Образац СО-08/2020;
9. Записник п предаји и пријему избпрнпг материјала за избпр пдбпрника у
Скупщтини ппщтине Власптинце пре гласаоа пд Опщтинске избпрне кпмисије на
Бирашки пдбпр – Образац СО-09/2020;
10. Записник п раду бирашкпг пдбпра на спрпвпђеоу гласаоа и утврђиваоу резултата
гласаоа на бирашкпм месту за избпр пдбпрника у Скупщтини ппщтине Власптинце
– Образац СО-10/2020;
11. Записник п предаји и пријему избпрнпг материјала за избпр пдбпрника у Скупщтини ппщтине Власптинце ппсле гласаоа пд Бирашкпг пдбпра на Опщтинску избпрну
кпмисију – Образац СО-11/2020;
кпји ће бити пбјављени у „Службенпм гласнику града Лескпвца“ уз пвп упутствп и шине
оегпв саставни деп.
XIV СРЕДСТВА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА
Члан 65.
Средства за рад пргана за спрпвпђеое избпра, избпрни материјал и друге трпщкпве
спрпвпђеоа избпра, пбезбеђена су Одлукпм п бучету ппщтине Власптинце за 2020. гпдину.
Налпгпдавац за распплагаое средствима је председник Опщтинске избпрне кпмисије.
XV ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ
Заједнишкп спрпвпђеое избпра за нарпдне ппсланике у Нарпднпј Скупщтни Републике
Србије и избпра за пдбпрнике у Скупщтини ппщтине Власптинце
Члан 66.
Збпг заједнишкпг спрпвпђеоа избпра за пдбпрнике у Скупщтини ппщтине Власптинце са
избприма за нарпдне ппсланике у Нарпднпј Скупщтни Републике Србије радое прпписане пвим
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упутствпм и рпкпвникпм кпје је свпјим упутствпм уредила Републишка избпрна кпмисија
спрпвпдиће се у складу са упутствпм Републишке избпрне кпмисије.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 67.
За све щтп није предвиђенп пвим Упутсвтпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
лпкалним избприма и Закпна п избпру нарпдних ппсланика.
Опщтинска избпрна кпмисија ће п ппјединим питаоима кпја нису регулисана напред
наведеним актима дпнети ппсебне пдлуке, пднпснп спрпвпдити пдлуке Републишке избпрне
кпмисије у делу кпји се пднпсе на пбавезе Опщтинских избпрних кпмисија у слушају
заједнишкпг спрпвпђеоа избпра.
Члан 68.
Овп упутствп ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Лескпвца”.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брпј 013-1-28-1//2020
У Власптинцу 11.05.2020. гпдине

ПРЕДСЕДНИК
Алеександар Јпвић, дипл.правник

