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На основу члана15.и члана 58.Закона о локалним изборима( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 34.став 2. Закона оизбору 
Народних посланика ( "Сл. гласник РС", br. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - 
испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011, 104/2009 - 
др. закон, 12/2020 i 68/2020), Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 01.09.2021. 
године, донела је 
 

 
ПОСЛОВНИК 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

                                       ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 

Овим пословником уређују се организација, начина рада и одлучивање Изборне комисије 
општине Неготин ( у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 
Члан 2. 

 
Седиште Комисије је у Неготину, у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца, број 1. 

Члан 3. 
 

Изборна комисија у свом раду користи пет печата и један штамбиљ. 
Печати су пречника 32 мм, округлог су облика, у средини печата је грб Републике Србије. По 

спољном ободу печата уписан је текст: „Република Србија“.У другом унутрашњем кругу уписан је текст: 
„Изборна комисија општине Неготин“. У дну печата уписан је текст: „Неготин“. 

Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 48 мм х 18 мм. У првом реду исписане су речи 
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, у другом реду: „Изборна комисија општине Неготин“, у трећем реду: „број“ са 
остављеним простором за број предмета, у четвртом реду простор за датум и час, након тога исписан је 
број „201“ са остављеним простором да се дода крајња година и након тога пише „год.“, и у петом реду 
„Н Е Г О Т И Н“. 

Текст печата и штамбиља исписан је на српском језику ћириличким писмом. 
За руковање и чување печата и штамбиља задужен је секретар Комисије.  
 

II 
 

САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ 
 

Комисија 
 

Члан 4.  
 

Комисија ради одлучује на седници у сталном и проширеном саставу. 
Комисију у сталном саставу чине председник Комисије и 10 чланова Комисије и њихови 

заменици.  
Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опуномоћени 

представник подносилаца изборних листи кандидата за одборнике који су предложили најмање две 
трећина кандидата од укупног броја одборника који се бира (опуномоћени чланови). Опуномоћени члан 
има заменика. 

 
Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица који постају 

опуномоћени чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави 
резултате избора. 

 
Секретар Комисије и заменик секретара Комисије 

 
Члан 5.  

 
Комисија има секретара и заменика секретара, који учествују у раду Комисије без права 

одлучивања.  
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III 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Председник  Комисије 
 

Члан 6. 
 

Председник Комисије: 
- представља Комисију, 
- сазива седнице Комисије, 
- потписује акта Комисије, 
- стара се о томе да Комисија своје послве обавља у складу са прописима и 

благовремено, 
- стара се о примени овог пословника, 
- обавља друге послове утврђене законом и овим пословником.  
 

Заменик председника Комисије 
 

Члан 7.  
 

Заменик председника Комисије обавља дужност председника Комисије у случају његове 
одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га председник 
Комисије овласти. 

 
Чланови Комисије 

 
Члан 8.  

 
Чланови Комисије имају право и обавезу: 

- да редовно присуствују седницама Комисије, 
- да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седница Комисије и 

гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници, 
- да обављају све дужности и задатке које одреди Комисија. 

 
Секретар Комисије 

 
Члан 9. 

 
Секретар Комисије 

- припрема седнице Комисије 
- координира рад члановима и заменика чланова Комисије, 
- помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности, 
- стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у 

складу са законом, овим пословником и налозима председника Комисије.  
IV 

 
НАЧИН РАДА 

 
Члан 10. 

 
Седнице Комисије одржавају се у њеном седишту. 
 

Сазивање седнице Комисије 
 

Члан 11.  
 

Седницу Комисије сазива председник Комисије. 
Председник Комисије је дужан да седницу сазове у што краћем року, када сазивање затражи 

најмање трећина чланова Комисије. 
Седница се сазива, по правилу писменим путем, а може и телефонским путем или на други 

одговарајући начин, најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице. 
У случају потребе, седнице могу бити сазиване и у року краћем од рока из става 3. овог члана. 
Сазив седнице садржи дан и време одржавања седнице Комисије и предлог дневног реда. 
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Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије, осим у случају сазивања седнице 
на захтев најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред предлаже у захтеву за сазивање седнице. 

 
 

Отварање седнице и учешће на седници 
 

Члан 12.  
 
Седница може бити одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова, односно 

заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу. 
Седницом председава председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик председника 

Комисије. 
У случају да председник Комисије мора да напусти седницу, председавање преузима заменик 

председника, односно, у случају да је заменик председника одсутан, најстарији члан Комисије. 
Отварајући седницу, председавајући констатује број присутних чланова Комисије. 
У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар 

Комисије и њихови заменици.  
 

Ток седнице 
 

Члан 13.  
 

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је 
сачињен и благовремено достављен члановима и заменицима чланова Комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, односно заменик члана. 
О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнете у расправи. 
Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући констатује да је записник усвојен у 

предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама. 
Председавајући потписује записник. 
 

Члан 14. 
 

Дневни ред седнице утврђује Комисија. 
Право да предложи измену или допуну дневног реда има сваки члан Комисије, односно заменик 

члана. 
О предлозима за измену или допуну дневног реда одлучује се без расправе, редом којим су 

изнети на седници.  
Након изјашњења о предлозима за измену, односно допуну дневног реда Комисија гласа о 

усвајању дневног реда у целини. 
На предлог председавајућег или члана Комисије, односно заменика члана, Комисија може да 

одлучи да се време за расправу сваког од учесника по одређеној тачки дневног реда, ограничи на пет 
минута.  

 
Одржавање реда на седници 

 
Члан 15. 

 
Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова 

Комисије пријављеним за учешће у расправи. 
Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.  
 

Одлучивање 
 

Члан 16.  
 

Након што утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 
расправу о тачки дневног реда, након чега се прелази на одлучивање. 

Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно 
проширеном саставу. 

Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици чланова само у случају одсуства члана 
кога замењују. 

Комисија увек гласа за усвајање предлога. 
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог 

одбијен. 
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Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија 
 

Члан 17.  
 

Уколико су у току расправе изнети предлози за брисање, односно измене аката, председавајући 
на гласање прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се обавља према редоследу по ком су 
изнети предлози за брисање односно измену, при чему председавајући на гласање ставља прво предлог за 
брисање, а потом предлог за измену. 

Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога акта у 
целини. 

 
Одлучивање по приговорима 

 
Члан 18.  

 
Уколико је у току расправе изнет предлог за одбацивање приговора, председавајући ставља на 

гласање прво тај предлог. 
Уколико је изнето више предлога за одбацивање приговора, о предлозима се гласа редом којим су 

изнети у дискусији. Ако неки предлог буде усвојен, о осталим се не гласа. 
Уколико у току дискусије не буде изнет предлог за одбацивање приговора, односно ниједан од 

изнетих предлога не буде усвојен, Комисија се изјашњава о усвајању приговора. 
Председавајући увек ставља на гласање предлог да се приговор усвоји. 
Ако предлог да се приговор усвоји не добије потребну већину, сматраће се да је приговор 

одбијен. 
 

Члан 19. 
 

Записник 
 

О раду на седници Комисије сачињава се записник. 
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се 

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

Након усвајања записник потписују председавајући и секретар Комисије. 
 
 

Изворници и преписи аката комисије 
 

Члан 20. 
 

Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Комисије, сачињен у прописаном 
облику, потписан од председавајућег и оверен печатом Комисије. 

О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије. 
Ради достављања странкама, сачињава се препис изворника који у свему мора да буде истоветан 

изворнику и који потписује секретар Комисије и оверава се печатом Комисије. 
 
 

V 
 

ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 21.  
 

Рад Комисије је јаван. 
Комисија обезбеђује јавност рада: 

- омогућавањем акредитованим представницима средстава јавног информисања да 
присуствују седницама Комисије, 

- омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међународним организацијама 
и удружењима (посматрачи) да прате рад Комисије током изборног поступка, 

- објављивањем аката Комисије у „Службеном листу општине Неготин“, у складу са 
овим пословником, 

- објављивањем аката и информација о раду Комисије на званичној интернет 
страници општине Неготин, 

- издавањем саопштења за јавност и  
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- одржвањем конференција за медије и давањем изјава за медије у складу са овим 
пословником. 

 
Посматрачи 

 
Члан 22.  

 
Заинтересоване домаће, међународне и стране организације и удружења (посматрачи) могу 

пратити активности Комисије током изборног поступка, уколико су акредитоване од стране Комисије. 
Захтев за акредитацију доставља се на обрасцу захтева који прописује Комисија. 
Захтев за акредитацију може се доставити и путем факса (019/544 -000). 
О захтеву из претходног става овог члана Комисија одлучује на првој наредној седници од 

момента пријема захтева. 
Акредитованим посматрачима издају се идентификационе картице на којима је јасно назначена 

ознака „ПОСМАТРАЧ“ име, презиме и фотографија и која је оверена печатом Комисије. 
 
 
 
 

Представници срердстава јавног информисања 
 

Члан 23. 
 

Представници средстава јавног информисања могу пратити рад и активности Комисије уклико су 
акредитовани од стране Комисије. Захтев за акредитацију доставља се на обрасцу захтева који прописује 
Комисија. 

 
Захтев за акредитацију може се доставити и путем факса (019/544 - 000). 
О захтеву из претходног става овог члана Комисија одлучује на првој наредној седници од 

момента пријема захтева. 
 
Акредитованим представницима медија издају се идентификационе картице на којима је јасно 

назначена ознака „ПРЕСС“ име, презиме и фотографија која је оверена печатом. 
 

Објављивање акта у „Службеном листу општине Неготин“ 
 

Члан 24.  
 

Општи акти Комисије објављује се у „Службеном листу општине Неготин“. Комисија може да 
одлучи да се појединачни акт објави у „Службеном листу општине Неготин“. 

О објављивање аката стара се секретар Комисије. 
 

Члан 25. 
 
Уколико текст акта објављеног у „Службеном листу општине Неготин“ није сагласан  изворнику 

акта, исправку даје секретар Комисије. 
Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти начин као и акт који се исправља. 

Члан 26. 
 

Комисија може да овласти секретара Комисије да утврди пречишћен текст општег акта Комисије. 
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег акта може да буде садржано у акту кјим 

се мења општи акт, или у посебном закључку који доноси Комисија. 
Пречишћен текст општег акта објаљује се у „Службеном листу општине Неготин“. 
 

Објављивање информација о раду Комисије на интернету 
 

Члан 27. 
 

Комисија на званичној интернет страници општине Неготин објављује своје опште акте, 
извештаје о резултатима избора, информације о одржаним седницама и саопштења за јавност, као и друге 
информације и документа која настају у раду или у вези са радом Комисије, а од значаја су за 
информисање јавности. 
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Конференција за медије и изјаве за медије 
 

Члан 28.  
 

О раду Комисије јавност обавештава председник Комисије или члан кога Комисија за то овласти, 
путем конференција за медије и изјаве за медије. 

О дану, времену и месту одржавања конференције за медије из става 1. овог члана, средства 
јавног информисања се обавештавају преко Службе за скупштинске и нормативно правне послове. 

 
VI 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 29. 
 

Чланови и заменици чланова Комисије и запослени у Општинској управи општине Неготин 
ангажовани на обављању послова за потребе Комисије дужни су да у свом раду поступају у складу са 
прописима којима је уређена заштита података личности.  

 
VII 

КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 30. 
 

На канцеларијско и архивско пословање Комисије примењују се прописи којима се уређују 
канцеларијско и архивско пословање.  

 
 
 

VIII 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 

 
Члан 31. 

 
Право предлагања измена и допуна Пословника имају сваки члан и заменик члана Комисије. 
Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у писемном облику. 
Предлог из става 2. овог члана председник Комисије ставља на дневни ред седнице Комисије у 

што краћем року. 
 

 
IX 

ЗАШТИТЕ ОДРЕДЕ 
 

Члан 32. 
 

Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим пословником, могу бити уређена 
посебном одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и овим пословником. 

 
Члан 33. 

 
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 
 

Број: 013 - 2/2021 - 6 
Дана, 01.09.2021.године 
Н е г о т и н 

 
ИЗВОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Председник, 
Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник,с.р. 

 
 
 



Број 15  Страна 1507                      „Службени лист општине Неготин“                         01.09.2021. 

На основу члана 15. став 1 тачка 12 Закона о локалним изборима ( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија 
општине Неготин, на седници одржаној дана 01.09.2021. године, донела је 
 
 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

РАСПИСАНИХ ЗА 17.10.2021. ГОДИНЕ 
 

 
 I УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

Овим Упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине општине 
Неготин расписаних за 17.10.2021. године. 

 

 ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 2. 

Органи за спровођење избора су Изборна комисија општине Неготин (у даљем тексту: Комисија) и 
бирачки одбори (скраћено: БО). 

Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу. 

Чланове органа за спровођење избора у проширеном саставу, који су одређени у складу са Законом 
о локалним изборима, именује Комисија на предлог подносилаца проглашених изборних листа, односно 
предлагача кандидата. 
 

Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају 
изборно право, као и пребивалиште на територији општине Неготин (члан 12. став 1. Закона о локалним 
изборима). 
 

Члановима и заменицима чланова Изборне комисије и бирачких одбора престаје функција у овим 
органима кад прихвате кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона о локалним изборима). 
 

Изборна комисија  општине Неготин 
 

Члан 3. 

Изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, сходном 
применом Закона о избору народних посланика и овим Упутством. 

Изборна комисија ради у седницама. Јавност рада Комисије обезбеђује се у складу са 
Пословником Изборне комисије општине Неготин. 

 
Члан 4. 

Број чланова сталног састава Изборне комисије решењем утврђује Скупштина  општине Неготин, 
у складу са Законом о локалним изборима. 
 Проширени састав чине опуномоћени представници (члан и заменик) подносилаца изборних листа за 
одборнике Скупштине  општине Неготин који су на потврђеној изборној листи предложили најмање две 
трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира (30) односно представници подносилаца 
изборних листа националних мањина који су на потврђеној изборној листи предложили најмање једну 
трећину кандидата за одборнике (15). 
 

Истовремено са проглашењем изборне листе за одборнике Скупштине  општине  Неготин, 
Комисија решењем утврђује да ли подносилац испуњава услове за одређивање опуномоћених 
представника у проширени састав изборне комисије и у року од 24 часа од доношења, доставља решење 
подносиоцу. 
 

Подносилац изборне листе може одредити свог опуномоћеног представника у Изборној комисији 
најкасније до 11.10.2021 године у 24 часа (члан 14. став 1. и 10. Закона о локалним изборима). 
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Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима 
која улазе у проширени састав. 
 

Бирачки одбори 

Члан 5. 

Бирачки одбори образовани за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин 
обављају послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика,  
овим Упутством и Правилима о раду бирачких одбора. 
 

Стални састав бирачког одбора 

Члан 6. 

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, четири члана и њихови заменици. 

Председнике, чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу именује  Изборна 
комисија општине Неготин. 

Изборној комисији општине Неготин достављају се предлози за чланове сталног састава бирачких 
одбора најкасније 30.09. 2021. године у 24 часа. 

Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у 
сталном саставу Изборна комисија општине Неготин, доноси најкасније 06.10.2021. године, у 24 часа. 
 

Члан 7. 
 
 Број места председника, заменика председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу 

свих бирачких одбора на територији  општине Неготин који припада свакој одборничкој групи у 
Скупштини општине Неготин мора да буде сразмеран њеној заступљености у Скупштини општине 
Неготин на дан расписивања избора. 
 
 

Проширени састав бирачког одбора 

Члан 8. 

Проширени састав бирачког одбора чине опуномоћени представници подносилаца проглашених 
изборних листа кандидата за одборнике. 

Члан 9. 

Право да предложи члана и заменика члана бирачког одбора  у проширеном саставу има 
подносилац изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата за одборнике од укупног 
броја одборника који се бира. 

Подносилац изборне листе коме је Комисија признала својство политичке странке националне 
мањине може предложити представника у проширени састав бирачких одбора ако на листи има најмање 
трећину кандидата за одборнике од укупног  броја одборника који се бира. 

Члан 10. 

Након проглашења изборне листе кандидата за одборнике, Комисија одмах доноси и, у року од 24 
часа од доношења, доставља подносиоцу решење о испуњењу или неиспуњењу услова да подносилац те 
изборне листе предложи своје представнике у проширени састав бирачких одбора. 

Члан 11. 

Предлог за именовање представника у проширени састав бирачких одбора, за сваког члана и 
заменика члана бирачког одбора, треба да садржи: име и презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ, 
пребивалиште и адресу стана и број телефона. 

Изборна комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу у 
року од 24 часа од часа пријема предлога подносиоца изборне листе, а најкасније 5 дана пре избора. 
 

У решењу о именовању проширеног састава бирачког одбора се наводе следећи подаци о 
представнику: име и презиме, име једног родитеља, адреса пребивалишта и политичка припадност или 
назив странке, односно страначке коалиције или групе грађана на чији предлог је именован. 
 

Ако подносилац изборне листе не предложи представника у проширени састав бирачких одбора 
најкасније11.10.2021. године у 24 часа, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представника тог 
подносиоца изборне листе. 



Број 15  Страна 1509                      „Службени лист општине Неготин“                         01.09.2021. 

Провера изборног права за чланове бирачких одбора 

Члан 12. 

У бирачки одбор именују се лица која имају изборно право. 

Пре подношења предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора, овлашћени 
предлагач чланова и заменика чланова бирачких одбора је дужан да од Општинске управе прибави доказ о 
изборном праву за свако предложено лице, тако што ће Општинска управа на писмени збирни предлог за 
именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора ставити печат којим потврђује да предложена 
лица имају изборно право. Ако неко лице које је предложено у састав бирачког одбора нема изборно право, 
Општинска управа о томе обавештава предлагача. 

Замена члана бирачког одбора 

Члан 13. 

Замену члана бирачког одбора врши Комисија на захтев предлагача. 

После предаје изборног материјала бирачким одборима, председник Комисије овлашћен је да, на 
захтев предлагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора    ако је члан или заменик члана 
бирачког одбора спречен или одсутан, најкасније 16.10.2021 године у 20 часова. 

Такође, после предаје изборног материјала бирачким одборима, председник Комисије овлашћен је 
да  замени члана или заменика члана бирачког одбора у смислу члана 30. став 2 Закона о избору народних 
посланика, најкасније до 17.10. 2021. године у 7 часова. 

 
Законска ограничења 

Члан 14. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, изборна комисија ће по службеној 
дужности пазити на законска ограничења из члана 29. став 4. и члана 30. став 2 Закона о избору народних 
посланика. 

У случају постојања односа из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова 
бирачких одбора, у састав бирачког одбора биће именован представник оног предлагача чији је предлог за 
именовање раније поднет. 

 
III  КАНДИДОВАЊЕ 

 
Ко може да поднесе изборну листу 

Члан 15. 

Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине  општине Неготин, (у даљем тексту: изборна 
листа) могу да поднесу регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака и 
групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког 
кандидата на изборној листи. (у даљем тексту: подносилац изборне листе). 

Страначку коалицију образују најмање две регистроване политичке странке писменим споразумом 
овереним у складу са законом којим се уређује оверавање потписа. 

Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом овереним у складу са законом 
којим се уређује оверавање потписа. Споразум о образовању групе грађана садржи циљеве образовања 
групе грађана и податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса 
стана, наведени према подацима из личне карте). Споразумом се обавезно одређује лице које заступа групу 
грађана. 

Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у 
Регистар политичких странака, или лице које он овласти. 

Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски заступници политичких 
странака које су образовале коалицију уписани у Регистар политичких странака или лице које они заједно 
овласте. Изборну листу у име страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена лица. У споразуму 
о образовању страначке коалиције мора да буде наведено да ли овлашћена лица могу предузимати радње 
заједно или посебно. 

Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана, или лице које 
он овласти. 

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашћено је и да у име подносиоца изборне 
листе врши све друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне листе друкчије не одреди. 
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Рок за подношење изборне листе 

Члан 16. 

Изборне листе подносе се Изборној комисији у згради  општине Неготин, улица Трг Стевана 
„Mокрањца“ број 1,  најкасније до 01.10.2021. године у 24 часа, на прописаном обрасцу у писаној и 
електронској форми (ЦД или ДВД). 

Садржина изборне листе у писаној форми и изборне листе у електронској форми мора бити 
истоветна. 
 

Пријем изборне листе са потребном документацијом врши председник Изборне комисије, или 
лице које он овласти. 
 

Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној комисији у радно време Општинске управе, 
односно радним данима у времену од 07.00-15.00 часова. Подношење изборне листе и обављање других 
изборних радњи ван радног времена врши се уз претходну најаву Изборној комисији у радно време преко 
секретара Изборне комисије. 
 

Садржина изборне листе 
Члан 17. 

 
Изборна листа садржи: 

 
1. назив подносиоца изборне листе, 
2. назив изборне листе, 
3. име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен), 
4. податке о свим кандидатима за одборнике (редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање, 

пребивалиште и адреса становања кандидата наведени према подацима из уверења о пребивалишту), 
5. име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу. 

 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се наводи страначка припадност 
сваког кандидата са листе. 

Једно лице може бити кандидат за одборника само на једној изборној листи. Подносилац изборне листе 
одређује редослед кандидата на листи. 

На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на 
листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити најмање по два кандидата - 
припадника оног пола који је мање заступљен на листи. 

Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог члана, сматраће се да садржи недостатке за 
проглашење. 
 
 

Назив подносиоца изборне листе 

Члан 18. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна је да у изборној листи свој назив као 
подносиоца изборне листе наведе према називу из акта о регистрацији политичке странке. 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као назив 
подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању страначке коалиције. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку назива садржи 
ознаку ''Група грађана''. Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца, 
после ознаке ''Група грађана'', наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. Назив групе 
грађана не може да садржи реч ''странка'' ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке. 
 

Назив изборне листе 

Члан 19. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив 
политичке странке из акта о регистрацији. У назив изборне листе може се укључити и име и презиме лица 
које политичка странка одреди као носиоца изборне листе. 
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Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен 
споразумом о образовању страначке коалиције. У назив изборне листе могу се укључити и имена највише 
два носиоца изборне листе. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом 
о образовању групе грађана. У назив изборне листе може се укључити име и презиме лица које група 
грађана одреди као носиоца изборне листе. Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч 
''странка'' ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке. 
 

Документација која се доставља уз изборну листу 

Члан 20. 

Уз изборну листу, Образац ЛИ-НГ-1/21, прилаже се следећа документација: 
 

1. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин, на обрасцу 
ЛИ-НГ-2/21 

2. Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
општине Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-3/21 

3. Изјава којом се прихвата кадидатура за одборника, на обрасцу ЛИ-НГ-4/21 
4. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

општине Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-5/21 
5. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин, на 

обрасцу ЛИ-НГ-6/21 
6. Потврда о изборном праву кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин, не старија од шест 

месеци, на обрасцу надлежног органа, или на обрасцу ЛИ-НГ-7/21 
7. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу на 

обрасцу надлежног органа; 
8. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу 

надлежног органа; 
9. Оверен споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана, ако изборну листу 

подноси страначка коалиција или група грађана; 
10. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на 

обрасцу надлежног органа, или на обрасцу ЛИ-НГ-7/21, ако изборну листу подноси група грађана. 
 

Члан 21. 

Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање 
изборне кампање користи средства из јавних извора, Изборној комисији предаје писмену изјаву да ће 
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. 

Након проглашења изборне листе, Изборна комисија изјаву из става 1. овог члана, уз решење о 
проглашењу изборне листе, без одлагања доставља органу за финансије Општинске управе. 
 

Члан 22. 

Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне 
мањине или коалиције политичких странака националних мањина дужан је да приликом подношења 
изборне листе изборној комисији приложи, уз осталу документацију, и писани предлог да му се при 
проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина, као и одговарајући доказ из Регистра политичких странака. 
 

Члан 23. 
Изборна комисија доноси решење о проглашењу изборне листе ако испуњава све услове 

предвиђене законом и овим Упутством, најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе. Изборна 
листа се проглашава под редним бројем по редоследу проглашења. 
 

Изборну листу која је поднета неблаговремено Изборна комисија ће решењем одбацити. 
 

Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац листе их, по закључку Изборне комисије, не 
отклони у року од 48 часова, Изборна комисија ће решењем одбити проглашење изборне листе. 
 

Ако поједини кандидат на проглашеној изборној листи правоснажном судском одлуком буде лишен 
пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи 
његова смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи новог кандидата (члан 20. став 6. Закона о 
локалним изборима). 
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Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне 
листе, у ком случају престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење 
избора, као и сва права која му у том својству припадају (члан 21. став 1. и 2. Закона о локалним изборима). 
 
 

IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 
 

Члан 24. 

Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну листу кандидата за одборнике у 
''Службеном листу општине Неготин'', најкасније 06.10.2021. године, до 24 часова. 
 

V БИРАЧКА МЕСТА 
 

Надлежност за одређивање бирачких места 

Члан 25. 

 Изборна комисија одређује решењем и оглашава у ''Службеном листу општинe Неготин'' бирачка 
места на којима ће се гласати за избор одборника, најкасније 26.09.2021. године у 24 часа. 

 

Начин одређивања бирачких места 

Члан 26. 

Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без 
тешкоћа траје од 7 до 20 часова. 

Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача. 

У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због 
просторне удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом 
бирачком месту било знатно отежано. 

Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених 
места. 

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког 
места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.). 

Бирачко место не може да буде у: верском објекту, објекту у власништву политичке странке или 
који користи политичка странка, као и објекту у власништву кандидата за одборника, или члана његове 
породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 

Уређивање бирачких места 

Члан 27. 

Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко 
место буде припремљен и отворен за гласање. 

Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење 
гласања. 

На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Државна застава Републике 
Србије, збирна изборна листа кандидата за одборнике и извод из решења о одређивању бирачких места. 

На бирачком месту и на 50 м од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца 
изборних листа (политичких странака, коалиција политичких странака, група грађана) и другог 
пропагандног материјала. 

Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима) одговарајуће 
место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања. 
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VI ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК 
 

Упис у бирачки списак 

Члан 28. 

Општинска управа општине Неготин, овлашћена за ажурирање дела јединственог бирачког списка 
(у даљем тексту: бирачки списак), уписује бираче који нису уписани у бирачки списак све до његовог 
закључења, односно до 01.10.2021 године у 24 часа. 

Од закључења бирачког списка, односно од 02.10.2021. године, па до 13.10.2021. године у 24 часа, 
односно до 72 часа пре дана одржавања  избора, бираче који нису уписани у бирачки списак уписује 
Министарство државне управе и локалне самоуправе. 

 

Промене у бирачком списку 

Члан 29. 

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (решење о упису у бирачки списак, о 
брисању из бирачког списка или решење о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу) доноси 
Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 01.10.2021. године у 24 часа. 

Након закључења бирачког списка, односно од 02.10.2021. године, решења из става 1. овог члана 
доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе. 

 
Право подносиоца изборне листе, односно предлагача кандидата на увид и подношење захтева за 

промену у бирачком списку 

 

Члан 30. 

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком 
списку има и подносилац изборне листе, односно предлагач кандидата или лице које он овласти, по истом 
поступку по коме то право имају и грађани, у складу са Упутством за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12). 

Право на увид у бирачки списак обухвата право подносиоца изборне листе, односно предлагача 
кандидата или лица које он овласти да изврши увид у део или цео бирачки списак. Право на увид у 
бирачки списак подносилац изборне листе, односно предлагач кандидата или лице које он овласти има до 
13.10. 2021. године до 24 часа. 
 

Закључење бирачког списка 

Члан 31. 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак и у 
решењу утврђује укупан број бирача у  општини Неготин и на сваком бирачком месту. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља Изборној комисији решење о 
закључењу бирачког списка у року од 24 часа од часа његовог доношења. 
 

Објављивање укупног броја бирача 
Члан 32. 

Пошто прими решење о закључењу бирачког списка, Изборна комисија одмах објављује у 
''Службеном листу општине Неготин'' укупан број бирача у  општини Неготин. 
 

Достављање извода из бирачког списка 

Члан 33. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе припрема и оверава штампане изводе из 
бирачког списка разврстане по бирачким местима. 
 

Достава решења о накнадним променама у бирачком списку 

Члан 34. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља Изборној комисији сва решења на 
којима се заснивају промене у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирачког места на којем 
бирач гласа, које је донело од закључења бирачког списка, тј. Од 01.10. 2021. године у 24 часa. 
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Члан 35. 
Изборна комисија, на основу решења Министарство државне управе и локалне самоуправе из 

члана 34. овог упутства, уноси измене у изводе из бирачког списка, узимајући у обзир само она решења 
која је примила најкасније 14.10. 2021. године до 24 часа. 

Упис промена у извод из бирачког списка, уноси се према подацима из решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку, почев од редног броја 1, на крају извода из бирачког списка, на 
посебној страни, под називом: "Накнадне промене". 
 

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 36. 

Изборна комисија, одмах након уноса измена из члана 35. овог упутства,  утврђује и објављује у 
''Службеном листу општине Неготи'' коначан број бирача у општини Неготин и на сваком бирачком месту. 

 
VII ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 
Члан 37. 

Достава обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора за одборнике са бројем и 
адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка врши 
се најкасније пет дана пре дана одржавања избора тј.до 11.10.2021. године. 

 

VIII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 
 

Обезбеђивање изборног материјала 
Члан 38. 

Изборни материјал за спровођење избора за одборнике Скупштине  општине Неготин обезбеђује 
Изборна комисија. 

Општинска управа, за сваки бирачки одбор, благовремено обезбеђује: 
 

1. гласачке кутије; 
2. параване за обезбеђивање тајности гласања; 
3. два спреја за обележавање прста бирача; 
4. две УВ лампе; 
5. врећу за одлагање изборног материјала; 
6. прибор за писање; 
7. прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни восак); 
8. коверте за одлагање гласачких листића. 

Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди простор за безбедно чување изборног 
материјала и да се стара о томе да простор који је одређен као бирачко место буде уређен на начин који је 
прописан Законом и отворен за гласање. 
 

Члан 39. 

Изборна комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује изборни материјал за изборе за одборнике 
Скупштине  општине Неготин. 

Изборни материјал, у смислу става 1. овог члана, чини: 
 

1. Збирна изборна листа; 
2. Решење о одређивању бирачког места (извод); 
3. Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу; 
4. Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу; 
5. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
6. Потребан број гласачких листића за избор одборника који одговара броју бирача који су уписани у извод из 

тач. 5 овог става; 
7. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за изборе за одборнике; 
8. Образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места ; 
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9. Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 
избор одборника Скупштине  општине Неготин у шест примерака ; 

10. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком месту; 
11. Овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора; 
12. Правила о раду бирачких одбора; 
13. Државна застава Републике Србије. 

 

Предаја изборног материјала 

Члан 40. 

Штампани изборни материјал овлашћени представнци изборне комисије преузимју дана 
13.10.2021. године. 

Изборни материјал из става 1 овог члана, овлашћени представнци изборне комисије предају 
Изборној комисији истога дана, у просторијама Изборне комисије, уз одговарајући записник. 

Изборна комисија примљени материјал, заједно с материјалом који је обезбедила Општинска 
управа (гласачке кутије, паравани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање, прибор за 
печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала, спреј, УВ лампе и коверте за одлагање гласачких 
листића), предаје бирачким одборима, у седишту Изборне комисије, најкасније 15.10.2021. године у 24 
часа. О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу. 

Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко место. 
 

 
IX ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 

ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

 
Члан 41. 

Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања предаје Изборној 
комисији у њеном седишту следећи изборни материјал: 

1. први примерак Записника о раду бирачког одбора, 
2. извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту, 
3. запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 
4. запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, 
5. запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи, 
6. запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи, 
7. запечаћени коверат у који су стављене потписане потврде о изборном праву за 

             гласање ван бирачког места. 

О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном обрасцу . 

Изборна комисија записник о раду бирачког одбора, извод из бирачког списка и потврде о 
бирачком праву за гласање ван бирачког места пакује одвојено од осталог изборног материјала. 
 
 

X СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Гласачки листићи 
Члан 42. 

Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у 
бирачки списак. 

Изборна комисија решењем, које се објављује у ''Службеном листу општине Неготин'', утврђује 
број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића, који не може да буде већи 
од 0.3% од укупног броја бирача. 

Изборна комисија посебним одлукама прописује боју, текст, облик и изглед гласачких листића. 
 

Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на 
српском језику, ћирилицом. 
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Штампање гласачких листића 

Члан 43. 

Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких листића, Изборна комисија сачињава узорак 
гласачког листића који оверава председник Изборне комисије својим потписом и печатом Изборне 
комисије. 

На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује гласачке листиће у присуству 
овлашћених представника Изборне комисије и представника подносилаца изборних листа, који имају 
право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића 
Изборној комисији и бирачким одборима. 

Изборна комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа, односно 
предлагаче кандидата о томе да њихови представници имају право да присуствују штампању, бројању, 
паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње. 
 
 

Гласачка кутија 

Члан 44. 

За гласање се користе гласачке кутије израђене према Упутству о облику и димензијама гласачке 
кутије (''Службени гласник РС'', број 42/00). 
 

Спреј за обележавање прста бирача 

Члан 45. 

Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао врши се спрејом од специјалног 
нерастворљивог УВ мастила, видљивог под посебном светлошћу УВ лампе. 
 

XI СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 
 

Члан 46. 

Статистичку обраду података при спровођењу избора за одборнике Скупштине  општине Неготин 
обавља Општинска управа, уз учешће представника Градског завода за статистику, на основу записника о 
раду бирачких одбора које им доставља Изборна комисија. 
 

Начелник Општинске управе одређује лице које ће, по завршетку гласања, присуствовати 
примопредаји изборног материјала од бирачких одбора изборној комисији, вршити логичко-рачунску 
контролу података у записницима о раду бирачких одбора и припремати податке о привременим 
резултатима избора. 
 

XII ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Домаћи посматрачи 

Члан 47. 

Домаће организације које су регистроване за праћење избора и које желе да прате рад органа за 
спровођење избора (домаћи посматрачи), подносе пријаву Изборној комисији, 10 дана пре дана одржавања 
избора. 
 

Пријава садржи: назив организације, број посматрача, име и презиме посматрача, ЈМБГ, 
фотографију посматрача и подручје праћења рада органа за спровођење избора. 

Уз пријаву се подноси и акт о регистрацији организације код надлежног органа. 
 

Изборна комисија издаје службена овлашћења домаћим посматрачима, на основу којих они могу 
да прате рад органа за спровођење избора. 
 

Не може се за посматрача пријавити кандидат за одборника или члан органа и тела ангажованих на 
спровођењу избора. 
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Страни посматрачи 
 

Члан 48. 
Заинтересовани представници страних држава, међународних организација и невладиних 

организација, који желе да прате рад органа за спровођење избора (страни посматрачи), подносе пријаву 
Изборној комисији, 10 дана пре дана одржавања избора. 
 

Пријава садржи: назив државе, односно организације из које посматрач долази, име и презиме 
страног посматрача, број путне исправе страног посматрача, његову фотографију и време његовог боравка 
у Републици Србији. 
 

Изборна комисија издаје службена овлашћења страним посматрачима, на основу којих они могу да 
прате рад органа за спровођење избора. 

 
Члан 49. 

Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе државе и организације чији 
посматрачи прате изборе. 
 

Положај посматрача 
 

Члан 50. 
Изборна комисија и бирачки одбор дужни су да посматрачима омогуће несметано праћење сваке 

изборне радње, а у записницима о свом раду констатују њихово присуство. 
 

Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одржавању реда на  бирачком месту. 
Изборна комисија или бирачки одбор могу да одузму посматрачу овлашћење ако 

се посматрач не придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, посебно ако на бирачком месту 
користи пејџер, мобилни телефон и друга средства веза и комуникација. 

Посматрачи рада изборне комисије у седишту изборне комисије дужни су да се крећу у оквиру 
овлашћења која су добили од изборне комисије. 
 

XIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 51. 

Средства за спровођење избора обезбеђена су у буџету  општине Неготин. 
Налогодавци за располагање средствима су председник Изборне комисије и секретар Изборне 

комисије. 

 

XIV ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

Члан 52. 

Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине  општине Неготин вршиће се 
према обрасцима који се утврђују посебном одлуком Изборне комисије. 
 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 53. 
Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Неготин''. 

 

      ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 

Број: 013-2/2021-7   
У Неготину, 01..09.2021. године 
 

                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                         Јасна Лазић Радосављевић,дипл.правник,с.р. 
                                                          

                                                       __________________________________ 
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         На основу члана 15. став 1. Закона о локалним изборима ( "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Изборна 
комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 01.09.2021. године, донела је 
  
                                                     

О Д Л У К У 
о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021.године 
 
            

 Члан 1. 
 Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који ће се користити за 
вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 
општине Неготин, расписаних за 17.10.2021.године. 
             
 
 

Члан 2. 
  
  За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове одлуке користиће се следећи 
обрасци, који су саставни део ове одлуке: 
 

-  Изборна листа, на обрасцу ЛИ-НГ-1/21, 
- Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине 

Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-2/21 
- Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике 

Скупштине општине Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-3/21 
- Изјава којом се прихвата кадидатура за одборника, на обрасцу ЛИ-НГ-4/21 
- Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за 

одборнике Скупштине општине Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-5/21 
- Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине 

Неготин, на обрасцу ЛИ-НГ-6/21 
- Потврда о изборном праву кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин, не 

старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа, или на обрасцу ЛИ-НГ-7/21 
- Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода на обрасцу 

ЛИ-НГ-8/21 
- Изјава о коришћењу средстава из јавних прихода на обрасцу ЛИ-НГ-9/21.  

 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Неготин“ и 
исту објавити на званичној интернет страници општине Неготин. 
 
У Неготину, дана 01.09.2021.године 
Број: 013-2 /2021-9 
    
 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

Јасна Лазић Радосављевић,дипл.правник, с.р. 
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Образац ЛИ-НГ-1/21 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 
 

подноси Изборној комисији општине Неготин  
 

                                     Изборну листу     
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин, расписане за 17.10.2021. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 
Редни 
број Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса 

стана1 Страначка припадност2 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

                                     
1Према подацима из уверења о пребивалишту. 
2Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција. 
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      
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29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

                                                                                                                                                                                       Лице које подноси изборну листу 
 
  
 (потпис) 

                                                                                                                                                                                                   
 (име и презиме) 
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Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу ЛИ-НГ-2/21, 
2. Писана сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу ЛИ-НГ-3/21, 
3. Писана изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу ЛИ-НГ-4/21, 
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, или на обрасцу ЛИ-НГ-7/21 
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писaној и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу ЛИ-НГ-5/21, са изјавом 
сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу ЛИ-НГ-6/21. Списак у електронском облику треба да буде израђен у 
програму Excel у табели објављеној на интернет страници www.negotin.rs, 
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана, 
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана или на 
обрасцу ЛИ-НГ-7/21 
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја 
листе) мора бити најмање по два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на листи.  
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом 
подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 6. Закона о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу са 
чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/09 и 61/15-одлука УС) и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању 
интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине. 
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Образац ЛИ-НГ-2 /21 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Овлашћује се  
 (име и презиме) 
     

 
 (занимање) 

 
 

 (ЈМБГ) 
 
 
    (пребивалиште и адреса стана) 

да, у име   
 

 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе 

грађана) 

 
 
поднесе  Изборној комисији општине Неготин, Изборну листу 

 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин,  
 
расписане за 17.10.2021. године. 

 
 
 
У                                                        ,        
                        (место)                                                    (датум) 

 
 
 
 
 
 
  
                            М. П.                                                                                      (потпис) 
 
  
 (име и презиме заступника политичке странке) 
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Образац  ЛИ-НГ-3/21 

С А Г Л А С Н О С Т 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 
 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе 

 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин,  

расписане за 17.10.2021. године, подноси 

 
 
                                                                                                                                                            

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе 
грађана) 

 
 
 
 
У           
                              (место)                                              (датум) 
 
 
 
 
 Носилац изборне листе 
 
  
  (потпис) 
 
                                                                                                                                                    
   
 (име и презиме)  
 
 
  
 (ЈМБГ) 
 
 

  
 (пребивалиште и адреса стана) 
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Образац ЛИ-НГ-4/21 

И З Ј А В А 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА 
 
 
 

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин 

расписане за ________________ 2021. године, подноси 

________________________________________________________________________________. 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе 

грађана) 
 
 
 
 
У Неготину, ________________ 
                       
 
 
 
 КАНДИДАТ  
 

 ____________________________ 
 (потпис)  
 
 ____________________________ 
 (име и презиме)  
 
 ____________________________ 
 (занимање)  
 
  ____________________________ 
 (ЈМБГ )  
 
 _______________________________ 
 (пребивалиште и адреса стана) 
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   Образац ЛИ-НГ-5/21 

С П И С А К 

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
Изборну листу  

 
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен) 

 
коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин,  расписане за 17.10.2021. године поднела 
 

 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 

 
 
подржавају бирачи, и то: 
 

Редни 
 број Презиме и име  ЈМБГ Пребивалиште и адреса стана 
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(навести све бираче који подржавају изборну листу, по азбучном реду презимена, 
према одредницама из ове табеле) 

 
 
У Неготину, 
   (место)  (датум) 
 
 
                                 Лице које подноси изборну листу 
 
    
                                                                                                                                                     (потпис) 
 
   
                                                                                                                                                       (име и презиме) 
 
НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писаном и у електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак у 
електронском облику треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници www.negotin.rs. 
НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају изборну листу. Све оверене изјаве морају да буду сложене по 
азбучном реду презимена бирача. 
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Образац ЛИ-НГ-6/21 
И З Ј А В А 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
 
 
 

(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе) 
 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Неготин, расписане за 17.10.2021. године, Изборној 
комисији општине Неготин подноси 

 
 

 
 

(назив подносиоца изборне листе) 

  

                                                                   БИРАЧ 
    _______________________________________________________________ 
                                                                 (потпис) 
         
    _______________________________________________________________ 
                                                           (презиме и име) 

             
                        (ЈМБГ) 

     
_______________________________________________________________ 

 
  
    _______________________________________________________________                              
                                       (пребивалиште и адреса становања) 

 
Потврђује се да је ову изјаву ____________________________________________________ својеручно потписао. 
                                                                                           (презиме и име) 
 

Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша бр. ________________________________________. 

 

Ов. бр. ___________________  У Неготину, ____________________ 2021. Године    у  ________________ часова. 

                                                        (место)                   ( датум) 

 
Оверу извршио _________________________________________________________. 
                                               ( општинска управа, јавни бележник) 
 

                          М.П.                                                                                                                           
                                                                                                                            ОВЕРИО 
 

                                                                                                                                             _________________________ 
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена 
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сам умножава овај образац у потребан број примерака 
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Образац ЛИ–НГ-7/21 

П О Т В Р Д А 
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА  

 СКУПШТИНE ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 
 
Потврђује се да је ____________________________, рођен-а__________________,                                                                                                       
                 (име и презиме)           (датум рођења) 
 
ЈМБГ___________________са пребивалиштем у ______________________________             
                                                                                 (пребивалиште и адреса становања)   
 
по занимању________________ уписан у Јединствени бирачки списак – део бирачког списка за подручје 
општине Неготин и   ИМА ИЗБОРНО  ПРАВО.                                                         
 
 

 

Број: _________________ 
 
 
У Неготину, _____________ 2021. године 
      
 
        ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
        _____________________ 
      М.П.           (име и презиме) 
 
        _____________________ 
                     (потпис) 
 
 

 

 

Напомена: Важеће су и потврде издате на обрасцу Општинске управе 
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Образац ЛИ-НГ-8/21 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

Овлашћује се      

 

_________________________________ 

(име и презиме) 

 

 

__________________________________ 

(ЈМБГ) 

 

___________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 

 

да у име  

 

___________________________________________________________________________________________ 
 (назив регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких странакa  - групе грађана) 
 

 

поднесе Изборној комисији  изјаву о коришћењу средстава из јавних извора ( прилаже се уколико 

политички субјекат користи средства из јавних извора сходно члану 21. став 1. Закона о финансирању 

политичких активности). 

 

 

 

                                                                                                            Давалац овлашћења 

 

_______________________                                                   ______________________________ 

              (место)                                                                (име и презиме лица овлашћеног статутом 

                                                                                           политичке странке, односно коалиционим 

                                                                                          споразумом, односно споразумом групе грађана) 

 

______________________                                                   _______________________________ 

             (датум)                                                                                              ( потпис)                                                                                                                    
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Образац ЛИ-НГ-9/21 

 
На основу члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 
43/2011 и 123/2014, 88/20019), 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
                                            ( име и презиме овлашћеног лица подносиоца листе ) 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца листе: регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких 
странакa  - групе грађана) 

 

И З Ј А В А  

 

На изборима за одборнике Скупштине општине Неготин 17. октобра 2021. године 

 

 

______________________________________________________________________________              

 (назив подносиоца листе: регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких 
странакa  - групе грађана) 

 

 

ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање,  

 

број посебног рачуна подносиоца листе________________________________________ 

 

код Пословне банке___________________________________________________________ 

(сагласно члану 24. Закона о финансирању политичких активности). 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                      Овлашћено лице 

 

_______________________                                                           __________________________ 

              (место)                                                                                      (име и презиме лица) 

 

______________________                                                             __________________________ 

             (датум)                                                                                                (потпис)
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  На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Изборна 
комисија општине Неготин на седници одржаној 01.09.2021. године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ  

О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ СПОРАЗУМ О ОБРАЗОВАЊУ 
ГРУПЕ ГРАЂАНА У ЦИЉУ ПОДНОШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ 17. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 
  Група грађана која се образује у циљу подношења изборне листе за избор одборника у 
Скупштини општине Неготин образује се писменим споразумом најмање 10 грађана који имају изборно 
право и уписани су у јединствени бирачки списак – део бирачког списка за подручје општине Неготин. 
  Потписи лица на споразуму којим се образује група грађана морају бити оверени код јавног 
бележника. 

Члан 2. 
 

  Споразум о образовању групе грађана обавезно мора садржати: 
  1. циљ ради кога је основана група грађана (да се оснива ради учешћа на изборима за одборнике 
Скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021. године). 
  2. податке о лицима која чине групу грађана (име, презиме, јмбг и адреса пребивалишта) 
  3. назив групе грађана 
  4. назив изборне листе коју подноси група грађана 
  5. податке о лицу које је овлашћено да у име групе грађана поднесе изборну листу и предузима 
изборне радње. 
 

Члан 3. 
 
  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“. 
 
 
Број: 013 – 2 /2021 - 10 
У Неготину, 01.09.2021. године 

 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Председник, 

Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник,с.р. 
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САДРЖАЈ: 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 

1. Пословник о раду изборне комисије општине Неготин                                                                                 1501 
2. Упутство за спровођење избора за одборнике скупштине општине Неготин  

расписаних за 17.10.2021. године                                                                                                                      1507 
3. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике  

скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021. године                                                                  1518 
4. Одлука о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за  

одборнике скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021.године                                               1526 
- Изборна листа кандидата за одборнике скупштинe општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-1/21)                 1527 
- Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике скупштине општине  
Неготин (ОбразацЛИ-НГ-2/21)                                                                                                                          1531 
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