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Изборна комисија Града Врања 
188. 
              На основу члана 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично 
тумачење, и 68/20),члана 100. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. 
Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила 
(„Службени гласник РС“, број 65/20),  Изборна 
комисија Града Врања, на седници одржаној 11. 
маја 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА, 
РАСПИСАНИХ 4.МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 
 

 1.Наставља се спровођење изборних радњи у 
поступку избора за одборнике Скупштине Града 
Врања, расписаних 4.марта  2020. године, почев од 
дана доношења овог решења. 
            2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће 
се 21. јуна 2020. године. 
 3. Настављају да теку сви рокови за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора из 
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним 
изборима, Законом о избору народних посланика, 
Законом о jединственом бирачком списку, 
Упутством за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку, Упутством за спровођење избора 

за народне посланике Народне скупштине и 
Упутством за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Града Врања, расписаних за 26.април 
2020.године („Службени гласник Града Врања“, 
број 3/20 и 4/20). 
 4. Градска изборна комисија  ће посебним 
актима дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења у складу са новим датумом одржавања 
избора из тачке 2. овог решења. 
 5. Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Председник Народне скупштине је 4. марта 
2020. године донео одлуку којом је расписао изборе 
за одборнике Скупштине Града Врања за 26. април 
2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). 
У складу том одлуком, Изборна комисија Града 
Врања је спроводила изборне радње прописане 
законом. 
 Одлуком о проглашењу ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 29/20), коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник 
Републике, председник Народне скупштине и 
председник Владе, проглашено је ванредно стање на 
територији Републике Србије. 
 Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава 
Републике Србије, уз супотпис председника 
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о 
мерама за време ванредног стања („Службени 
гласник РС“, број 31/20). Уредба је ступила на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, 16. марта 2020. године. 
 У складу са наведеним, Изборна комисија 
Града Врања је, 16. марта 2020. године, донела 

ГОДИНА XXVII 
БРОЈ 13/1 

 

В Р А Њ Е 
Понедељак,11.мај.2020.године. 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 



494-Страна -Број -13/1-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,11.мај.2020.године. 
  

 

Решење о прекиду свих изборних радњи у 
спровођењу избора за одборнике Скупштине Града 
Врања, расписаних за 26. април 2020. године 
(„Службени гласник Града Врања“, број 7/20) док 
важи Одлука о проглашењу ванредног стања. 
             Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, 
донела Одлуку о укидању ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 65/20). 
 Истога дана, Народна скупштина је донела и 
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила. 
Чланом 4. наведеног законa прописано је да ће 
надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године 
донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова. Истим чланом, надлежне 
изборне комисије су задужене да утврде нове 
рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи. 
 Председник Народне скупштине је 10. маја 
2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о 
расписивању избора за одборнике скупштина 
градова и скупштина општина у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“, број 68/20), која је истог 
дана ступила на снагу, објављивањем у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. Овом одлуком, као 
датум одржавања избора за одборнике скупштина 
градова и скупштина општина у Републици Србији 
одређен је 21. јун 2020. године. 
 
 На основу напред наведеног, Изборна  
комисија Града Врања, као орган надлежан за 
спровођење поступка избора за одборнике 
Скупштине Града Врања, донела је решење како је 
наведено у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се поднети приговор Изборној 
комисији Града Врања у року од 24 часа од часа 
доношења Решења. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА, дана 
11.мај 2020.године, број:013-31/20-10 

                                                                             
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                   

Стојан Илић,с.р. 
 

189. 
На основу чл. 15. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 
34/10-одлука УС, 54/11 и 12/20 16/20- аутентично 
тумачење, и 68/20), чл. 4. Закона о важењу уредаба 

које је Влада уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС“, 
број 65/20 и чл. 6. ст. 1. тач. 5) Пословника Изборне 
комисије Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 2/20), Изборна комисија Града Врања, 
на седници одржаној 11.маја 2020.године, донела је 

 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА  ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ВРАЊА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 
2020.ГОДИНЕ 

 
 

1. Рокови за извршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине града Врања  утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина  у Републици Србији („Службени гласник 
РС“, број 19/20);  

- Одлуком о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина  у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“, број 68/20); 

-Законом о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010- одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, и и 
68/20); 

-Законом о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 35/00, 57/03- одлука 
УС, 72/03-др. закон, 18/04, 85/05- др.закон, 101/05- 
др.закон, 104/09- др.закон, 28/11- одлука УС ,36/11, 
12/20 и 68/20); 

-Законом о јединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11); 

 -Упутством за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку („Службени гласник 
РС“, број 15/12,  88/18 и 67/20). 

-Упутством за спровођење избора за народне 
посланике Народне скупштине 

Упутством за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Врања; 

-Решењем о прекиду свих изборних радњи у 
спровођењу избора за одборнике Скупштине Града 
Врања, расписаних за 26.април 2020.године, број 
013-29/2020 од 16.марта 2020.године („Службени 
гласник Града Врања“, број 7/20); 

- Законом о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време 
ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20); 
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-Решењем о наставку спровођења изборних 
радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
Града Врања који су расписани за 21.јун 
2020.године, број: 013-31/2020 од 11.маја 
2020.године („Службени гласник Града Врања“, 
број 13-1/20). 

2.Одлука о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина  у Републици Србији ступила је 

на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику РС“, 10.маја 2020.године. 

Одлуком је одређено да ће се избори за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина  у Републици Србији одржати 21.јуна 
2020.године. 
 

3.Према прописима из тачке 1.овог 
роковника, рокови су следећи: 
 

 
 
Редни 
број 

                           Радња              Рок 

 
 

I  ОБРАСЦИ И ЈЕДИНСТВЕНИ СТАНДАРДИ 
1. Усклађивање прописаних образаца за потпис бирача који 

подржавају изборну листу и стављање на располагање 
учесницима (чл. 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила и чл. 63 
Упутства о спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Града Врања који су расписани за 21.јуна 2020.године) 

11. 5. 

2. Усклађивање јединствених стандарда за изборни материјал и 
прописаних образаца и правила за спровођење изборних 
радњи и стављање на располагање учесницима у изборима 
(чл. 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног стања и 
које је Народна скупштина потврдила потврдила и чл. 63. 
Упутства о спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Града Врања који су расписани за 21. јун 2020.године) 

11.5. 

 
II ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВРАЊА 

3. Излагање дела бирачког списка за подручје Града Врања  и 
обавештавање грађана да од Градске управе Града Врања 
могу до закључења бирачког списка захтевати доношење 
решења на којима се заснивају промене у бирачком списку 
(чл. 14.ст. 1. Закона о јединственом бирачком списку и тач. 
10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком 
списку) 

од 5.марта 

4. Захтев Градској управи Града Врања за упис бирача у 
бирачки списак, односно промене у бирачком списку, до 
закључења бирачког списка (чл. 5.ст.1. и чл. 10. ст. 1. Закона 
о јединственом бирачком списку) 

 до 5.6. у 24 часа 

5.  Захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе 
за упис бирача у бирачки списак, односно промене у 
бирачком списку, од закључења бирачког списка ( чл. 5.ст.1. 
и чл. 10. ст. 1. Закона о јединственом бирачком списку) 

од 6.6. до 17.6.  у 24 часа  

6.  Право увида и подношење захтева за промену у бирачком 
списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он 
овласти (чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 9. ст. 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

од проглашења изборне листе до 
17.6. у 24 часа 
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бирачком списку) 
7. Подношење захтева Градској управи Града Врања да се у 

бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим 
изборима гласати према месту боравишта у земљи/ако је 
место боравишта на подручју града Врања ( чл. 15. Закона о 
јединственом бирачком списку)- за изборе за народне 
посланике 

најкасније пет дана пре дана 
закључења бирачког списка, 
односно најкасније до 30.5. у 24 
часа 

8. Закључење бирачког списка (чл. 17. ст. 1. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

15 дана пре дана избора, односно 
5.6. у 24 часа 

9. Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној 
комисији Града Врања (чл. 17.ст.2. Закона о јединственом 
бирачком списку) 

најкасније у року од 24 часа од 
часа доношења решења, односно 
најкасније 6.6. у 24 часа 

10. Објављивање укупног броја бирача у „Службеном гласнику 
Града Врања“ (чл. 18. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка 

11. Достављање Изборној комисији Града Врања овереног 
извода из бирачког списка  (чл. 19. ст. 1. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

у року од 48 часова 
од доношења решења о 
закључењу бирачког списка, 
односно најкасније 7.6. у 24 часа 

12. Пријем у Изборној комисији Града Врања решења 
Министарства државне управе и локалне самоуправе на 
којима се заснивају промене у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка (чл. 20.ст.2. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

најкасније 18.6. у 24 часа 
 
 
 
 
 
 

13. Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику града 
Врања“ коначног броја бирача (чл. 20.ст.2. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

одмах по  уносу у изводе из 
бирачког списка решења о упису 
бирача у бирачки списак или 
решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког 
списка 
 

 
III. БИРАЧКА МЕСТА 

14.  
 

Разврставање бирача на бирачка места за Град Врање од 
стране Градске управе 

до закључења бирачког списка, 
односно до 5.6. у 24 часа 

15. Разврставање бирача на бирачка места за Град Врање од 
стране Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу 

по закључењу бирачког списка, 
односно од 6.6. 

16.  
 

Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места у 
„Службеном гласнику Града Врања“ (чл. 15. ст. 1. тач. 2) и 
чл. 34. ст. 1. тач. 7) Закона о избору народних посланика 

најкасније 20 дана пре дана  
избора, односно најкасније 
31.5. у 24 часа 

 
IV. БИРАЧКИ ОДБОРИ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

17.  Именовање бирачких одбора у сталном саставу (чл. 36.ст. 3. 
Закона о избору народних посланика) 

најкасније 10 дана пре дана 
избора, односно најкасније до 
10.6. у 24 часа 

 
V. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

18. Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе 
испуњава услове за одређивање опуномоћених представника 
у проширени састав органа за спровођење избора (чл. 14.ст.6. 
и чл. 16. ст. 3. Закона о локалним изборима) 

истовремено са даном 
проглашења изборне листе 
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19. Достављање решења о испуњавању или неиспуњавању 
услова за одређивање опуномоћених представника 
подносиоца проглашене изборне листе у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14.ст.7. и чл. 16. ст. 3. 
Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од дана 
доношења решења 

20. Одређивање опуномоћених представника подносиоца 
проглашене изборне листе у проширени састав органа за 
спровођење избора (чл. 14.ст.9 и 10 и чл. 16. ст. 3. Закона о 
локалним изборима) 

најкасније пет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора, 
односно најкасније 15.6. у 24 
часа 

21. Доношење решења о именовању опуномођених 
представника подносиоца проглашене изборне листе у 
проширени састав органа за спровођење избора (чл. 14.ст.9. и 
10 и чл. 16. ст. 3 Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која улазе 
у проширени састав, а најкасније  
15.6. у 24 часа  

 
VI ИЗБОРНА ЛИСТА 

22. Подношење изборне листе кандидата за одборнике (чл. 19. 
ст. 1. Закона о локалним изборима) 

најкасније 15 дана пре дана 
избора, односно најкасније 5.6. у 
24 часа 

23. Проглашење изборне листе ( чл. 24. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

најкасније у року од 24 часа од 
пријема изборне листе 

24. Повлачење изборне листе (чл. 21. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

најкасније до дана утврђивања 
збирне изборне листе, односно до 
9.6. у 24 часа 

25. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (чл. 26. ст. 
1. и 3. Закона о локалним изборима) 

најкасније 10 дана пре дана 
одржавања избора, односно 
најкасније  
10.6. у 24 часа 

26. Увид овлашћеног лица подносиоца изборне листе у све 
поднете изборне листе и документацију изборних листа (чл. 
26. ст. 4. Закона о локалним изборима) 

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе 

27. Достављање РИК-у проглашених изборних листи за избор 
одборника  

одмах по проглашењу изборних 
листи 

28. Достављање РИКУ-у збирне изборне листе за избор 
одборника-према Упутству РИК-а 

одмах по проглашењу збирне 
изборне листе, а најкасније 11.6. 

 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

29. Достављање обавештења бирачима о дану и времену 
одржавања избора ( чл. 54. ст. 1. Закона о избору народних 
посланика) 

најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора 
15.6. у 24 часа 

30. Предаја изборног материјала бирачким одборима (чл. 29.ст.1. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније 24 часа пре дана 
избора, односно 19.6. у 24 часа 

31. „Предизборна тишина“-забрана изборне пропаганде преко 
средстава јавног информисања и јавних скупова и 
објављивање процене резулатата избора (чл. 5. ст. 3. Закона о 
избору народних посланика) 

48 часова пре дана одржавања 
избора и на дан одржавања 
избора до затварања бирачких 
места, односно од 18.6.  у 24 часа 
до 21.6. у 20 часова 

32. Отварање бирачких места и гласање ( чл. 56. ст. 1. Закона о 
избору народних посланика) 

на дан избора од 7 до 20 часова 

33. Пријављивање бирача за гласање ван бирачког места ( чл. 
72а ст. 1. Закона о избору народних посланика) 

на дан избора до 11  часова 

 
VIII ПОСМАТРАЧИ 

34. Подношење пријаве за праћење рада Градске изборне 
комисије – домаћи посматрачи 

према упутству РИК-а 
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35. Подношење пријаве за праћење рада Градске изборне 
комисије – домаћи посматрачи 

према упутству РИК-а 

 
IX УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

36. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала Изборној комисији Града 
Врања ( чл. 38. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од осам часова 
од затварања бирачких места , 
односно 22.6. у 4 часа 

37. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији Града 
Врања ( чл. 39. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, 
односно 22.6. у 20 часова 

38. Расподела одборничких мандата ( чл. 41. ст. 4. Закона о 
локалним изборима9 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 
22.6. у 20.00 

39. Објављивање резултата избора (чл. 44. Закона о локалним 
изборима) 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 
22.6. у 20 часова 

40. Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата 
за одборнике у изборни материјал ( чл. 32. Закона о 
локалним изборима) 

у року од пет дана од дана 
одржавања избора, односно 26.6. 
у 24 часа 
 

41. Поновни избори на бирачким местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу са законом ( чл. 50. ст. 3. 
Закона о локалним изборима) 

у року од седам дана од дана 
утврђивања неправилности у 
изборном поступку 

 
X ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

42. Подношење приговора Изборној комисији Града Врања због 
повреде изборног права или изборног поступка (чл. 52.ст.2. 
Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од дана када је 
донета одлуке, извршена радња 
или учињен пропуст 

43. Доношење и достављање решења по приговору (чл. 53.ст.1. 
Закона о локалним изборима) 

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора 

44. Жалба против решења Изборне комисије Града Врања 
Управном суду (чл. 54. ст. 1. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од часа 
достављања решења 

45. Достављање жалбе са списима Управном суду (чл. 54.ст.2. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 12 часа од 
пријема жалбе 

46. Доношење одлуке по жалби (чл. 54.ст.4. закона о локалним 
изборима) 

најкасније у року од 48 часова од 
пријема жалбе са списима 

 
XI ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКЕ  

47. Додељивање мандата кандидатима за одборнике ( чл. 43. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 10 дана од 
дана објављивања укупних 
резултата избора 
 

48. Издавање уверења о избору за одборника одмах по додели мандата 
 

XII ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА СКУПШТИНИ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА 
49. Подношење извештаја Скупштини Града о спроведеним 

изборима (чл.15.ст.1.тач.10. Закона о локалним изборима) 
 по додели мандата 

50. Достављање Министарству државне управе и локалне 
самоуправе и републичком органу надлежном за послове 
статистике податке о спровођењу и резултатима избора за 
одборнике (чл.15.ст.1.тач.11. Закона о локалним изборима) 

непосредно по завршетку избора 
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 XIII  ОБЈАВЉИВАЊЕ РОКОВНИКА 
 

 Роковник објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на званичној интернет презентацији 
Града Врања. 
 Објављивањем Роковника престаје да важи 
Роковник за извршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине Града 
Врања, расписаних за 26.април 2020.године, број: 
013-4/2020-10 од 4.марта 2020.године („Службени 
гласник Града Врања“, број 3/20).  
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА, дана 
11.мај 2020. године, број:013-32/20-10 

                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                   

Стојан Илић,с.р. 
 

190. 
 На основу чл. 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 
34/10-одлука УС, 54/11,12/20 16/20- аутентично 
тумачење, и 68/20), чл. 4.  Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС“, 
број 65/20), чл. 6. ст. 1. тач. 5) и чл. 34. Пословника 
Изборне комисије Града Врања („Службени гласник 
Града Врања“, број 2/20), Изборна комисија Града 
Врања, на седници одржаној 11.маја 2020.године, 
донела је 

 
У  П  У  Т  С  Т  В  О 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21.ЈУН 
2020.ГОДИНЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим упутством ближе се уређује поступак 
спровођења избора за одборнике Скупштине Града 
Врања, који су расписани за 21.јун  2020.године. 

 
Члан 2. 

 За Скупштину Града Врања, према Статуту 
Града Врања („Службени гласник Града Врања“, 
број 37/18) бира се 65 одборника. 
 
II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
Члан 3. 

 Органи за спровођење избора су Изборна 
комисија Града Врања ( у даљем тексту Градска 
изборна комисија) и бирачки одбори. 

 Органи за спровођење избора раде у сталном 
и проширеном саставу. 
 За члана и заменика члана органа за 
спровођење избора може да буде предложено лице 
које није кандидат за одборника, заступник 
подносиоца изборне листе или овлашћено лице за 
подношење изборне листе. 
 Члановима органа за спровођење избора и 
њиховим заменицима престаје функција у овим 
органима кад прихвате кандидатуру за одборнике. 

Чланови и заменици чланова органа за 
спровођење избора не могу бити лица која су 
међусобно сродници по правој линији без обзира на 
степен сродства, у побочној закључно са трећим 
степеном сродства, а у тазбинском сродству 
закључно са другим степеном сродства, као ни 
брачни другови и лица која су у међусобном односу 
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 
штићеника. 

Органи за спровођење избора су самостални и 
независни у раду. 

Како се избор одборника Скупштине Града 
Врања одржавају истовремено са изборима за 
народне посланике Народне скупштине, органи за 
спровођење избора раде на основу закона којим се 
уређују локални избори, закона којим се уређују 
избори за народне посланике, акта Републичке 
изборне комисије ( у даљем тексту: РИК) којим се 
уређује координирано спровођење избора за 
народне посланике и одборнике скупштина 
јединица локалне самоуправе, упутства РИК-а 
којим се уређује спровођење избора за народне 
посланике и других упутстава РИК-а. 
 

Градска изборна комисија 
Члан 4. 

 Градска изборна комисија ради у сталном 
саставу ( именовани чланови) и у проширеном 
саставу (опуномоћени чланови). 
 Чланове Градске изборне комисије  и њихови 
заменици могу бити само грађани који имају 
изборно право, као и пребивалиште на територији 
града Врања. 
 Стални састав Градске изборне комисије 
именује се решењем Скупштине Града Врања, у 
складу са законом којим се уређују локални избори. 
 Проширени састав Градске изборне комисије 
чини стални састав и по један опуномоћени 
представник подносилаца проглашене изборне 
листе који је предложио најмање две трећине 
кандидата од укупног броја одборника који се бира, 
односно подносилац проглашене изборне листе 
политичке странке или коалиције политичких 
странака националних мањина који је предложио 
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најмање једну трећину кандидата за одборнике од 
укупног броја одборника који се бира. 
 Градска изборна комисија даном проглашења 
изборне листе, истовремено, решењем утврђује који 
подносилац изборне листе испуњава услове за 
одређивање својих представника у проширени 
састав овог органа. 
 Решење о испуњењу или неиспуњењу услова 
за одређивање опуномоћеног представника 
подносиоца изборне листе у проширени састав, 
Градска изборна комисија доставља подносиоцу 
изборне листе у року од 24 часа од доношења 
решења. 

Предлог за именовање члана и заменика 
члана у проширени састав Градске изборне 
комисије  треба да садржи име и презиме лица, 
његов јединствени матични број грађана (у даљем 
тексту:ЈМБГ), пребивалиште и адресу стана, број 
мобилног телефона за контакт и адресу за пријем 
електронске поште /е-mail/. Уз предлог се доставља  
потврда о њиховом изборном праву. 
 Градска изборна комисија утврђује 
проширени састав у року од 24 часа од пријема 
предлога у смислу ст. 7. овог члана, а најкасније пет 
дана пре дана одржавања избора, односно 
најкасније 15.јуна 2020.године године у 24 часа. 
 Ако подносилац изборне листе не одреди 
опуномоћеног представника у проширени састав 
Градске изборне комисије најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора, Градска изборна комисија 
наставља да ради и пуноважно одлучује без 
представника подносиоца изборне листе. 
 

Бирачки одбори  
Члан 5. 

 Послове бирачких одбора за изборе 
одборника Скупштине Града Врања спровешће 
бирачки одбори које именује РИК за спровођење 
избора за народне посланике Народне скупштине, у 
складу са законом којим се уређује избор народних 
посланика, упутством РИК-а којим се уређује 
спровођење избора  за народне посланике и актом 
РИК-а којим се уређује координирано спровођење 
избора за народне посланике и одборнике 
скупштина јединица локалне самоуправе. 
 Исто лице може бити члан/заменик члана 
само у једном бирачком одбору. 
 

Стални састав бирачких одбора 
Члан 6. 

 Стални састав бирачког одбора именује се 
најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора, односно најкасније 10.јуна 2020. године у 24 
часа. 
 

Проширени састав бирачких одбора 
Члан 7. 

 Право на опуномоћене представнике у 
проширени састав бирачких одбора има подносилац 
проглашене изборне листа кандидаза за одборнике 
Скупштине Града Врања који је предложио најмање 
две трећине кандидата од укупног броја одборника 
који се бира, односно подносилац проглашене 
изборне листе политичке странке или коалиције 
политичких странака националних мањина који је 
предложио најмање једну трећину кандидата за 
одборнике од укупног броја одборника који се бира, 
под условом да ти подносиоци нису поднели 
изборну листу за избор народних посланика. 

Након проглашења изборне листе кандидата 
за одборнике Скупштине Града Врања, Градска 
изборна комисија доставља РИК-у без одлагања  
решење о испуњењу или неиспуњењу услова да 
подносилац те изборне листе предложи своје 
представнике у проширени састав бирачких одбора, 
у складу са законом којим се уређују локални 
избори. 

У случају проглашења коалиционих 
изборних листа, Градска изборна комисија, уз 
решење из 2.овог члана, дужна је да РИК-у достави 
и споразум о образовању страначке коалиције. 

Градској изборној комисији се достављају 
решења РИК-а о проглашењу изборних листа за 
народне посланике, одмах по доношењу, на основу 
којих се утврђује који подносилац изборне листе 
кандидата за одборнике  испуњава услове за 
предлагање чланова и заменика чланова бирачких 
одбора у проширеном саставу, у складу са законом 
којим се уређују локални избори. 

Проширени састав бирачких одбора именује 
се најкасније пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора, односно најкасније 15.јуна 
2020.године у 24 часа. 

 
Провера изборног права за чланове бирачких 

одбора 
Члан 8. 

 У бирачки одбор може да се именује лице 
које има изборно право. 
 Пре подношења предлога за именовање 
чланова и заменика чланова бирачких одбора 
овлашћени предлагач је дужан да од Градске управе 
Града Врања ( у даљем тексту: Градска управа) 
прибави доказ  о изборном праву за свако 
предложено лице, тако што ће Градска управа на 
писани збирни предлог за именовање чланова и 
заменика чланова бирачких одбора ставити печат 
којим потврђује да предложена лица имају изборно 
право. 
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Ако неко предложено лице нема изборно 
право, Градска управа о томе обавештава 
предлагача. 
 
III ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

Подносилац изборне листе 
Члан 9. 

 Кандидате за одборнике Скупштине Града 
Врања могу предлагати регистроване политичке 
странке, коалиције регистрованих политичких 
странака, као и групе грађана чије изборне листе 
својим потписима подржи најмање 30 бирача по 
предлогу за сваког кандидата на изборној листи 
 Подносилац изборне листе не може бити 
коалиција коју чине политичка странка и група 
грађана. 
 Предлагач мора на изборној листи имати 
најмање једну трећину кандидата од укупног броја 
одборника који се бира. 
 

Члан 10. 
 У име политичке странке, листу кадитата за 
одборнике може поднети заступник политичке 
странке уписан у акт о регистрацији политичких 
странака, или лице које он за то овласти. 

 
Члан 11. 

Коалицију регистрованих политичких 
странака (у даљем тексту: страначка коалиција) 
образују најмање две регистроване политичке 
странке писаним споразумом (у даљем тексту: 
коалициони споразум) који се оверава код јавног 
бележника. 

Коалициони споразум обавезно садржи назив 
страначке коалиције, назив изборне листе и податке 
о лицу које је овлашћено за подношење изборне 
листе.  

Саставни део коалиционог споразума су 
овлашћења политичких странака које чине 
коалицију за закључење коалиционог споразума. 

У име страначке коалиције изборну листу 
подносе највише два овлашћена лица и она не 
требају да имају посебно овлашћење за подношење 
изборне листе. 

Ако су коалиционим споразумом овлашћена 
два лица за подношење изборне листе, онда се 
обавезно наводи да ли овлашћена лица изборне 
радње морају предузимати заједно или то могу 
чинити одвојено. 

Коалиционим споразумом може бити 
одређено да један од заступника политичких 
странака које чине страначку коалицију буде 
заступник страначке коалиције. 

Изборну листу у име страначке коалиције 
подноси лице које је за то овлашћено у 
коалиционом споразуму. 
 

Члан 12. 
Групу грађана образује најмање десет бирача 

писаним споразумом који се оверава код јавног 
бележника. 

Споразум о образовању групе грађана 
обавезно садржи циљ образовања групе грађана, 
назив групе грађана, ако је одређен, назив изборне 
листе, податке о лицима која су је образовала (име и 
презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, 
наведени према подацима из личне карте) и податке 
о лицу које је овлашћено за подношење изборне 
листе.  

Уз споразум о образовању групе грађана 
прилажу се потврде о изборном праву бирача који 
образују групу грађана у смислу  ст. 1.овог члана. 

Изборну листу у име групе грађана подноси 
лице које је споразумом о образовању групе грађана 
овлашћено за подношење изборне листе и оно не 
треба да има посебно овлашћење. 

 
Члан 13. 

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

 
Подношење изборне листе 

Члан 14. 
 Изборна листа подноси се Градској изборној 
комисији најкасније 15 дана пре дана одржавања 
избора, односно најкасније 5.јуна 2020. године у 24 
часа, у писаној и електронској форми (ЦД, ДВД или 
USB флеш меморија). 
 Садржина изборне листе у писаној форми и 
изборне листе у електронској форми мора да буде 
истоветна. 
 

Садржина изборне листе 
Члан 15. 

Изборна листа садржи: 
1) назив подносиоца изборне листе; 
2) назив изборне листе који може да садржи 

и име и презиме носиоца изборне листе (ако је 
одређен); 

3) податке о свим кандидатима за одборнике 
(редни број на изборној листи, име и презиме, 
ЈМБГ, годину рођења, занимање, пребивалиште и 
адреса стана кандидата према потврди о 
пребивалишту); 
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4) име и презиме и потпис лица које подноси 
изборну листу. 

Ако изборну листу подноси страначка 
коалиција, у изборној листи се за сваког кандидата 
за одборника мора навести пуни или скраћени назив 
политичке странке која га је предложила за 
кандидата за одборника. 

Ако изборна листа не испуњава садржинске 
услове утврђене ст. 1. и 2. овог члана, сматраће се 
да садржи недостатке за проглашење. 

 
Члан 16. 

 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 услове из ст. 
2.овог члана, сматраће се да садржи недостатке за 
проглашење изборне листе. 

Једно лице може бити кандидат   само на 
једној изборној листи за одборнике Скупштине 
Града Врања. 
 *Кандидат за одборника Скупштине Града 
Врања са пребивалиштем на подручју Градске 
општине Врањска Бања  може бити и кандидат за 
одборника Скупштине Градске општине Врањска 
Бања. 
 Кад по доношењу решења о проглашењу 
изборне листе кандидат за одборника буде 
правоснажном судском одлуком лишен пословне 
способности, изгуби држављанство Републике 
Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи 
његова смрт, подносилац изборне листе губи право 
да предложи новог кандидата. 
 Наступање случајева из ст. 6. овог члана не 
утиче на валидност решења о проглашењу изборне 
листе. 
 

Назив подносиоца изборне листе 
Члан 17. 

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

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

при чему назив подносиоца мора на почетку назива 
да има ознаку „Коалиција”. 

Ако изборну листу подноси група грађана, 
назив подносиоца мора на почетку назива да има 
ознаку „Група грађана”. 

Ако група грађана има назив, дужна је да у 
изборној листи као назив подносиоца, после речи 
„Група грађана”, наведе  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, укључујући и 
скраћени назив регистроване политичке странке, 
осим уколико за то добије писану сагласност 
регистроване политичке странке. 
 

Члан 18. 
Ако назив страначке коалиције или групе 

грађана садржи име и презиме неког лица, или 
назив неког правног лица, уз изборну листу се 
прилаже и оверена изјава тог лица, односно правног 
лица за коришћење имена, односно назива у називу 
подносиоца изборне листе. 

Изјава из става 1.овог члана није обавезна за 
статутарне заступнике политичких странака које 
чине коалицију, а уколико се прилаже изјава не 
мора бити оверена. 
 

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 називу 
изборне листе може се користити скраћени назив 
политичке странке уписан у Регистар политичких 
странака 

Уз назив изборне листе из става 1. овог члана 
може се укључити име и презиме носиоца изборне 
листе, уз његову писану сагласност на прописаном 
обрасцу Градске изборне комисије, испред или иза 
назива политичке странке. 

Назив изборне листе не може да садржи 
слогане. 

 
Члан 20. 

Ако изборну листу подноси страначка 
коалиција, назив изборне листе садржи назив 
утврђен споразумом о образовању те страначке 
коалиције. 

Уз назив изборне листе из става 1. овог члана 
може се укључити име и презиме највише два лица 
(носиоца изборне листе), уз њихову писану 
сагласност на прописаном обрасцу Градске изборне 
комисије. 
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Члан 21. 
Ако изборну листу подноси група грађана, 

назив изборне листе садржи назив утврђен 
споразумом о образовању те групе грађана. 

Назив изборне листе групе грађана може да 
садржи и име и презиме једног лица, као носиоца 
изборне листе, уз његову писану сагласност на 
прописаном обрасцу Градске изборне комисије. 

Назив изборне листе групе грађана не може 
да садржи реч „странка“ ни у једном падежу, нити 
назив регистроване политичке странке, укључујући 
и скраћени назив регистроване политичке странке, 
осим уколико за то добије писану сагласност 
регистроване политичке странке.  

 
Члан 22. 

Назив изборне листе не може да садржи 
имена историјских или измишљених личности. 
 

Члан 23. 
 Лице одређено као носилац изборне листе 
може бити кандидат за одборника. 

 
Документација која се доставља уз изборну листу 

Члан 24. 
 Уз изборну листу прилаже се следећа 
документација: 
1) овлашћење лица које подноси изборну листу, на 

прописаном обрасцу Градске изборне комисије; 
2) сагласност носиоца изборне листе ( ако је 

одређен) да буде носилац изборне листе, на 
прописаном обрасцу Градске изборне комисије; 

3) изјава сваког кандидата за одборника да 
прихвата да буде кандидат за одборника, на 
прописаном обрасцу Градске изборне комисије; 

4) потврда о изборном праву, не старија од шест 
месеци, за сваког кандидата за одборника, на 
обрасцу надлежног органа; 

5) потврда о пребивалишту за сваког кандидата за 
одборника, не старија од шест месеци, 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, 
на прописаном обрасцу Градске изборне 
комисије. Списак се доставља у писаном и 
електронском облику (ЦД, ДВД или USB флеш 
меморија), тако да садржај списка у оба облика 
буде истоветан; 

8) најмање 1950 оверених изјава бирача који 
подржавају изборну листу кандидата за 
одборнике Скупштине Града Врања, на 
прописаном обрасцу Градске изборне комисије; 

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, ако 
изборну листу подноси група грађана; 

 
  Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) 

овог члана достављају се у оригиналу или као 
оверена фотокопија. 
 

Члан 25. 
Приликом подношења изборне листе, 

подносилац изборне листе који намерава да за 
финансирање изборне кампање користи средства из 
јавних извора, Градској изборној комисији предаје и 
писану изјаву да ће користити средства из јавних 
извора за покриће трошкова изборне кампање. 

Достављање изјаве из става 1.овог члана није 
услов за проглашење изборне листе. 

 
Члан 26. 

 Подносилац изборне листе који намерава да 
стекне положај политичке странке националне 
мањине или коалиције политичких странака 
нациоаналних мањина, дужан је да приликом 
подношења изборне листе, Градској изборној 
комисији приложи и: 

1) писани предлог да му се при проглашењу 
изборне листе утврди положај политичке 
странке националне мањине, односно 
коалиције политичких странака националних 
мањина; 

2) фотокопију програма и статута политичке 
странке, који су оверени у складу са чл. 26.ст.5 
Закона о политичким странкама („Службени 
гласник РС“, број 36/09 и 61/15-одлука УС); 

3) друге доказе о политичком деловању на 
представљању и заступању интереса 
националне мањине и заштити и побољшању 
права припадника националне мањине. 
Страначка коалиција може да стекне положај 

коалиције политичких странака националних 
мањина ако свака од политичких странака које су 
образовале страначку коалицију испуњава услове да 
јој се утврди положај политичке странке 
националне мањине. 

О томе да ли подносилац изборне листе има 
положај политичке странке националне мањине или 
коалиције политичких странака националних 
мањина одлучује Градска изборна комисија 
посебним решењем при проглашењу изборне листе.  
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Градска изборна комисија може затражити 
мишљење надлежног националног савета 
националне мањине о томе да ли је подносилац 
изборне листе политичка странка националних 
мањина или коалиција политичких странака 
националних мањина. 

Подносилац изборне листе може имати 
положај политичке странке националне мањине 
само ако према подацима последњег пописа 
становништва на територији Града Врања живе 
припадници националних мањина коју 
репрезентују. 
   

Члан 27. 
 Бирач може својим потписом подржати само 
једну изборну листу кандидата за одборника 
Скупштине Града Врања. 

Бирач са пребивалиштем на подручју 
Градске општине Врањска Бања може својим 
потписом подржати изборну листу само једног 
подносиоца изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Врања и изборну листу само 
једног подносиоца изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања. 
 Изјаве бирача да подржавају изборну листу 
кандидата за одборнике Скупштине Града Врања 
оверавају се код јавног бележника или у Градској 
управи Града Врања. 

Градска управа Града Врања може да врши 
оверу изјаве бирача о подржавању изборне листе 
само на својој територији  и то само оних бирача 
који имају пријављено пребивалиште на територији 
Града Врања. 
 Прикупљање потиса и овера изјава бирача 
који подржавају иззборну листу страначке 
коалиције или групе грађана може да се врши 
искључиво након закључења и овере коалиционог 
споразума или споразума о образовању групе 
грађана. 
 Оверене изјаве бирача противно ставу 4. овог 
члана нису валидне и чине суштинску сметњу за 
проглашење изборне листе. 
 

Члан 28. 
 Градска изборна комисија врши проверу 
изјаве бирача који подржавају изборну листу 
увидом у исте  и електронским путем, у седишту 
Градске изборне комисије, преко посебне 
апликације повезане са бирачким списком. 

Електронском провером издваја се посебан 
списак бирача чије изјаве нису правно ваљани за 
подржавање изборне листе. 
 

 

Повлачење изборне листе 
Члан 29. 

 Подносилац изборне листе може повући 
листу најкасније до дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно најкасније 9.јуна 
2020.године у 24. часа. 
 Повлачењем изборне листе престаје 
функција представника подносиоца листе у свим 
органима за спровођење избора, као и сва права која 
му по том својству по одредбама закона којим се 
уређују локални избори  припадају. 
 

IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 
 

Утврђивање и објављивање 
Члан 30. 

 Збирну изборну листу утврђује Градска 
изборна комисија и она садржи све проглашене 
изборне листе са личним именима свих кандидата и 
подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 
 Редослед изборних листи са именима свих 
кандидата, на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу њиховог проглашавања. 
 Градска изборна комисија објављује збирну 
изборну листу у „Службеном гласнику града 
Врања“ најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора, односно најкасније 10.јуна 2020.године  у 24 
часа. 
 Градска изборна комисија ће РИК-у 
доставити збирну изборну листу одмах по 
утврђивању. 
 Сваки подносилац изборне листе има право 
да у року од 48 часова од дана објављивања збирне 
изборне листе, преко лица које овласти, изврши 
увид у све поднете изборне листе и документацију 
поднету уз њих. 
 

V БИРАЧКА МЕСТА 
 

Члан 31. 
 Бирачка места одређује РИК у складу са 
законом којим се уређују избори народних 
посланика и упутством РИК-а којим се уређује 
спровођење избора за народне посланике, на 
предлог Градске управе. 

Приликом достављања предлога, Градска 
управа узима у обзир  правила о начину одређивања 
бирачких места, утврђена упутством  РИК-а којим 
се уређује спровођење избора за народне посланике. 
 

Члан 32. 
За бирачка места се, по правилу, одређују 

просторије у објектима у јавној својини, а само 
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изузетно и просторије у објектима у приватној 
својини. 

Предлог Градске управе да бирачко место 
буде у објекту у приватној својини мора бити 
образложен. 

За бирачко место не може бити одређена 
просторија у верском објекту, објекту у власништву 
политичке странке или објекту који користи 
политичка странка, као ни у објекту у власништву 
кандидата за одборника, односно  народног 
посланика, или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, води 
се рачуна да оно по могућности буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 

 
Уређивање бирачких места 

Члан 33. 
 Градска управа, преко надлежних органа, 
дужна је да благовремено обезбеди да, простор који 
је одређен као бирачко место, буде припремљен и 
отворен за гласање. 
 Просторија за гласање мора бити довољно 
пространа да омогући несметан рад бирачког 
одбора, односно да буде довољно пространа да би 
сви чланови бирачког одбора, у сталном и 
проширеном саставу, могли несметано и у сваком 
тренутку да имају приступ гласачкој кутији и 
изборном материјалу и увид у њих, као и да би 
могли да се поставе паравани који омогућавају 
несметано попуњавање гласачких листића и тајност 
гласања. 
 На бирачком месту видно се истичу: број и 
назив бирачког места, државна застава Републике 
Србије, збирна изборна листа, решење о 
одређивању бирачког места и решење о именовању 
бирачког одбора. 
 На бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места забрањено је да се истичу симболи 
политичких странака и други пропагандни 
материјал. 
 Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате 
рад бирачког одбора  (овлашћеним посматрачима) 
одговарајуће место са кога могу да прате ток 
гласања и утврђивање резултата гласања. 
 

Оглашавање бирачких места 
Члан 34. 

 На основу акта РИК-а о одређивању 
бирачких места, Градска изборна комисија утврђује 
посебно решење о одређеним бирачким местима на 
подручју града Врања  и објављује га објављује га у 
„Службеном гласнику града Врања, најкасније 20 
дана пре дана одржавања избора, односно 
најкасније 31.маја 2020.године у 24 часа. 
 

VI БИРАЧКИ СПИСАК 
 

Упис у бирачки списак 
Члан 35. 

 До закључења бирачког списка 5.јуна 
2020.године у 24 часа, бирачи који нису уписани у 
бирачки списак уписује Градска управа. 
 Од закључења бирачког списка, односно од 
6.јуна 2020.године до 17.јуна 2020.године у 24 часа, 
тј, 72. часа пре дана одржавања избора, бираче у 
бирачки списак уписује Министарство државне 
управе и локалне самоуправе. 
 

Промене у бирачком списку 
Члан 36. 

 Свака промена у бирачком списку мора да се 
заснива на одговарајућем решењу: о упису бирача у 
бирачки списак; о брисању бирача из бирачког 
списка; или о измени, допуни или исправци неке 
чињенице о бирачу. 
 Решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку доноси до закључења бирачког 
списка Градска управа, а од закључења бирачког 
списка па све до 72 часа пре дана избора 
Министарство државне управе и локалне 
самоуправе. 
 
Закључење бирачког списка. Укупан број бирача 

Члан 37. 
 Бирачки списак закључује Министарство 
државне управе и локалне самоуправе 15 дана пре 
дана одржавања избора, односно 5.јуна 2020.године 
у 24 часа и истим утврђује укупан број бирача у 
Републици Србији, у свакој јединици локалне 
самоуправе и на сваком бирачком месту. 
 На основу решења из ст. 1. овог члана, 
Градска изборна комисија доноси посебно решење о 
укупном броју бирача у Граду и на сваком бирачком 
месту и исто објављује у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 
 
Припрема и достављање извода из бирачког списка 

Члан 38. 
Министарство државне управе и локалне 

самоуправе припрема и оверава штампане изводе из 
бирачког списка, разврстане по бирачким местима 
на подручју града Врања и доставља их Градској 
изборној комисији, у року од 48 часова од 
доношења решења о закључењу бирачког списка. 
  

Коначан број бирача 
Члан 39. 

 Републичка изборна комисија, одмах по 
уношењу промена у изводе из бирачког списка у 
складу са законом којим се уређује јединствени 
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бирачки списак и упутством за спровођење овог 
закона, утврђује и објављује у „Службеном 
гласнику РС“ коначан број бирача у Републици 
Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на 
сваком бирачком месту. 
 На основу решења из ст. 1. овог члана, 
Градска изборна комисија доноси посебно решење о 
коначном броју бирача у Граду и на сваком 
бирачком месту и исто објављује у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
 

VII ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ И ВРЕМЕНУ 
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 
Члан 40. 

 Обавештење бирачима о дану и времену 
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме гласа и бројем под којим је уписан у 
извод из бирачког списка доставља се сваком 
бирачу најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора, 15.јуна 2020.године у 24 часа..  
 

VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 
Обезбеђивање изборног материјала- прибора 

Члан 41. 
 Градска управа се стара о уређивању 
бирачких места и припрема за сваки бирачки одбор: 

1) једну гласачку кутију; 
2) два сета паравана 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; 
9) сигурносне затворнице за затварање врећа за 

одлагање изборног материјала; 
10) остали материјал (батерије, оловке, лењир, 

маказе, свеће и др) 
 

Члан 42. 
 Градска изборна комисија благовремено 
припрема за сваки бирачки одбор: 
1) збирну  изборну листу кандидата за одборнике 

Скупштине Града Врања; 
2) решење  о одређивању бирачког места (извод); 
3) решење  о именовању бирачког одбора; 
4) оверен  извод из бирачког списка за  гласање  

на бирачком месту и посебан извод из бирачког 
списка-списак накнадних промена у бирачком 
списку;  

5) потребан  број гласачких листића,  који 
одговара броју бирача који су уписани на 
бирачком месту. Гласачки листићи за гласање  
бирача који  су уписани у посебне изводе из 
бирачког списка обезбеђују се из  обавезне  
резерве;  

6) контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије , 

7) образац  записника о раду бирачког одбора  на 
спровођењу  гласања и утврђивању  резултата 
гласања за избор одборника  Скупштине Града 
Врања (у даљем тексту: записник о раду 
бирачког одбора), у шест  примерака; 

8) контролни формулар; 
9) обрасце одговарајућих  записника о 

примопредаји изборног материјала пре гласања 
и после гласања;  

10) потребан  број образаца потврде о бирачком 
праву за гласање  ван бирачког места; 

11) образац евиденције о присуству на бирачком 
месту за чланове и заменике чланова бирачких 
одбора у проширеном саставу именованих у 
складу са законом којим се уређују локални 
избори, односно за чланове и заменике чланова 
подносиоца изборне листе за одборнике која 
није поднела изборну листу за народне 
посланике; 

12) посебне службене коверте за гласање; 
13) правила о раду бирачких одбора-које доставља 

РИК; и 
14) државну  заставу Републике Србије- коју 

доставља РИК. 
 
Предаја  изборног материјала бирачким одборима 

Члан 43. 
 Градска изборна комисија изборни материјал   
предаје  представницима бирачких одбора 
најкасније 24 часа пре дана одржавања избора. 
 Примопредаја изборног материјала врши се у 
седишту Градске изборне комисије.   
 О  примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на прописаном обрасцу 
Градске изборне комисије.  
 
IX ПРЕДАЈА  ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ГРАДСКОЈ ИЗБОРНОЈ  КОМИСИЈИ ПОСЛЕ 
ГЛАСАЊА 

 
Члан 44.  

 Пошто утврди резултате гласања на 
бирачком месту, бирачки одбор без одлагања 
предаје Градској изборној комисији следећи 
изборни материјал: 

1) први примерак записника о раду бирачког 
одбора; 
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2) извод из бирачког списка и посебан извод-
списак накнадних промена; 

3) запечаћен коверат у којем је контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије; 

4) запечаћен коверат у којем су неупотребљени 
гласачки листићи; 

5) запечаћен коверат у којем су неважећи 
гласачки листићи; 

6) запечаћен коверат у којем су важећи 
гласачки листићи; 

7) запечаћен коверат у којем су потписане 
потврде о изборном праву за гласање ван 
бирачког места; 

8) попуњене обрасце евиденције чланова и 
заменика чланова бирачког одбора у 
проширеном саставу; 

9) преосталу изборну документацију. 
 

О примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на прописаном обрасцу 
Градске изборне комисије.  

 
Утврђивање  и објављивање  резултата избора 

Члан 45. 
 По пријему изборног материјала са бирачких 
места, Градска изборна комисија у року од 24 часа 
од затварања бирачких места, утврђује: укупан број 
бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који 
су гласали на бирачким местима; број бирача који 
су гласали ван бирачког места; укупан број 
примљених гласачких листића; укупан број 
неважећих гласачких листића; укупан број важећих 
гласачких листића и број гласова датих за сваку 
изборну листу. 
 Градска изборна комисија утврђује  
резултате гласања на бирачким местима најкасније 
у року од шест  часова од  достављања извештаја са 
бирачких места.  
 Градска изборна комисија објављује 
резултате избора у року од 24  часа од затварања 
бирачких места.  
 

X  РАСПОДЕЛА И ДОДЕЛА  МАНДАТА 
 

Члан 46. 
 Свакој изборној листи припада број мандата 
који је сразмеран броју добијених гласова. 
 Градска изборна комисија утврђује број 
мандата који припада свакој изборној листи. 
 У расподели мандата учествују изборне 
листе које су добиле најмање 3% гласова од укупног 
броја гласова бирача који су гласали. 
 Политичке странке националних мањина 
учествују у расподели мандата и кад су добиле 
мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су 

гласали, при чему се приликом расподеле мандата 
применом система највећег количника, количници 
свих изборних листа политичких странака 
националних мањина и коалиција политичких 
странака националних мањина увећавају за 35%. 
 Увећање количника изборних листа 
политичких странака националних мањина и 
коалиција политичких странака националних 
мањина за 35% односи се само на листе оних 
политичких странака националних мањина и 
коалиција политичких странака националних 
мањина које су добиле мање од 3%. 
 Градска  изборна комисија у року од  24 часа 
од затварања бирачког места, врши  расподелу  
одборничких мандата  сагласно одредбама закона 
којим се уређују локални иубори, о чему саставља 
посебан записник. 
 Градска изборна комисија, најкасније у року 
од 10 дана од дана објављивања укупних резултата 
избора, све добијене мандате са изборне листе 
додељује кандидатима по редоследу на изборној 
листи, почев од првог кандидата са листе. 
 Градска изборна комисија издаје одборнику 
уверење да је изабран. 
 
XI ПОНОВНИ ИЗБОРИ 

 
Члан  47. 

 Поновни избори спроводе се ако Градска 
изборна комисија   или Управни суд пониште 
изборе због неправилности у спровођењу  избора, у 
случајевима утврђеним законом.  
 Ако се избори пониште на поједином 
бирачком месту, гласање се понавља  само на том 
бирачком месту.  
 На бирачким  местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу са законом, 
избори се понављају  у року од седам дана од дана 
утврђивања  неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним за спровођење  
избора.  
 Поновне  изборе  расписује Градска изборна 
комисија.  
 Поновни избори спроводе  се по листи 
кандидата  која је утврђена за изборе који су 
поништени,  осим кад су избори поништени због  
неправилности у утврђивању изборне листе.  
 У случају понављања избора  коначни 
резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног  гласања.  
 
 

XII СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
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Гласачка кутија 
Члан 48. 

Гласачка кутија израђује се према прописаним 
стандардима, у складу са упутством којим се 
уређују облик и димензије гласачке кутије..  
 

Спреј за обележавање прста бирача 
Члан 49. 

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

 
Гласачки листићи 

Члан 50. 
Градска изборна комисија прописује текст, 

облик и изглед гласачких листића. 
 Гласачке листиће оверава Градска изборна 
комисија. 
 Градска изборна комисија утврђује укупан 
број гласачких листића, који мора бити једнак броју 
бирача уписаних у бирачки списак у Граду. 
 Градска изборна комисија решењем које се 
објављује у „Службеном гласнику Града Врања“ 
утврђује укупан број гласачких листића у смислу 
става 3.овог члана, као и број резервних гласачких 
листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног 
броја гласачких листића. 
 Гласачки листићи  штампају се у штампарији 
коју  одреди Градска изборна комисија.  
 Гласачки листићи штампају  се искључиво на  
хартији која је заштићена  воденим  жигом.  

Боја гласачких листића по којима ће се 
гласати на изборима за одборнике Скупштине Града 
Врања и боја контролних листова за проверу 
исправности гласачке кутије које ће се користити на 
тим изборима морају да се разликују од боја 
утврђених аодлуком РИК-а о одређивању боје 
гласачког листића и боје контролног листа за 
проверу исправности гласачке кутије, за гласање на 
изборима за народне посланике Народне скупштине 
. 

Припрема штампања и штампање  гласачког  
листића 
Члан 51. 

 Након доношења одлуке о тексту и изгледу 
гласачких листића, Градска изборна комисија 
сачињава узорак гласачког листића који оверава 
председник Градске изборне комисије својим 
потписом и печатом Градске изборне комисије. 
 На основу овереног узорка гласачког 
листића, штампарија врши штампање на начин 
прописан упутством РИК-а којим се уређује 
спровођење избора за народне посланике. 

 Штампање гласачких листића надзире 
Градска изборна комисија, преко својих чланова 
које овласти председник Градске изборне комисије. 
  Градска изборна комисија је дужна да 
омогући јавност штампања гласачких листића. 

Представници подносилаца изборних листа 
имају право да присуствују штампању, бројању и 
паковању гласачких листића и достављању 
гласачких листића Градској изборној комисији. 

Градскаа изборна комисија је дужна да 
благовремено обавести подносиоце изборних листа 
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. 

Овлашћено лице подносиоца изборне листе 
доставља Градској изборној комисији у писменом 
облику обавештење о лицима која ће присуствовати 
штампању, бројању и паковању гласачких листића, 
у којем се за свако то лице наводи име и презиме, 
његов ЈМБГ и број мобилног телефона. 
 Представници подносилаца изборних листа 
који присуствују предаји гласачких листића 
Градској изборној комисији,  морају да имају 
овлашћење за присуствовање наведеним радњама, 
које садржи име и презиме представника, његов 
ЈМБГ и број мобилног телефона. 

 
XIII УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА 

 
Члан 52. 

 Текст  гласачког листића и преосталог 
материјала за спровођење  избора  штампа се на  
српском језику, ћириличним писмом. 
 
XIV СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

 
Члан 53.  

 Статистичу обраду података о резултатима 
избора за одборнике Скупштине Града Врања  
обезбеђује Градска изборна комисија, преко 
овлашћених лица Градске управе. 
   На основу записника о раду бирачких 
одбора, овлашћено лице из става 1.овог члана врши 
логистичко- рачунарску контролу података у 
записницима о раду бирачких одбора и припрема 
податке о привременим резултатима избора, 
користећи  апликативни софтвер у  Градској  
изборној комисији.  
 Од завршетка гласања до  објављивања  
резултата избора, Градска изборна комисија  
објављује привремене податке о резултатима 
избора.  
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Подносиоци изборних листа имају право да 
присуствују статистичкој обради података о 
резултатима избора.  

 Овлашћено лице подносиоца изборне листе 
доставља Градској изборној комисији у писменом 
облику обавештење о лицима која ће присуствовати 
статистичкој обради података о резултатима избора, 
са подацима о лицима која ће присуствовати 
обради, и то: именом и презименом, пребивалиштем 
и адресом стана и ЈМБГ. 
 

Члан 54 
Ако у Записнику о раду бирачког одбора 

постоје логичко-рачунске грешке које су последица 
очигледне омашке у попуњавању Записника, а које 
не утичу на утврђивање резултата избора, Градска 
изборна комисија одлучује о начину исправљања 
тих омашки, ако у Записнику о раду бирачког 
одбора: 

1) није уписан број укупно уписаних бирача 
или се уписани број разликује од коначног броја 
бирача утврђеног решењем Комисије о утврђивању 
коначног броја бирача; 

2) није уписан број важећих гласачких 
листића, а збир броја неважећих гласачких листића 
и броја гласова које је појединачно добила свака 
изборна листа је једнак броју гласачких листића 
који се налазе у гласачкој кутији;  

3) није уписан број неважећих гласачких 
листића, а збир броја гласова које је појединачно 
добила свака изборна листа је једнак или мањи од 
броја гласачких листића који се налазе у гласачкој 
кутији; 

4) није уписан број примљених гласачких 
листића или уписани број примљених гласачких 
листића није једнак збиру неупотребљених 
гласачких листића и броја бирача који су гласали, а 
сви остали резултати гласања су логичко-рачунски 
исправни. 

Члан 55. 
Ако Градска изборна комисија не добије 

записник о раду бирачког одбора, ако достављени 
записник није потписан ни од једног члана бирачког 
одбора, или ако, на основу записника о раду 
бирачког одбора, утврди да резултати гласања нису 
логичко-рачунски исправни тако да се не могу 
утврдити резултати гласања на том бирачком месту, 
Комисија ће донети решење којим се констатује да 
се на том бирачком месту не могу утврдити 
резултати гласања и налаже поновно гласање за које 
се, посебним решењем, образује нови бирачки 
одбор. 
 
XV ПРАЋЕЊЕ  РАДА ОРГАНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА 

Домаћи посматрачи 
Члан 56. 

Заинтересована регистрована удружења чији 
се циљеви остварују у области избора, којa желе да 
прате рад Градске изборне комисије за спровођење 
избора за одборнике Скупштине Града Врања, 
подносе пријаву Градској изборној комисији, у 
складу са упутством којим се уређује спровођење 
избора за народне посланике. 
  Уз пријаву  прилаже се извод из Регистра 
удружења и списак лица која се пријављују за 
посматраче рада Градске изборне комисије (домаћи 
посматрачи). 

 Удружење може за посматрача да пријави 
само пунолетног држављанина Републике Србије, 
који није кандидат за одборника или члан бирачког 
одбора. 
  За праћење рада Градске изборне комисије, 
удружење може да пријави највише два посматрача. 
 По констатацији о испуњености услова, 
Градска изборна комисија издаје одговарајуће 
овлашћење. 

Градска изборна комисија  дужна је да у 
записницима о свом раду констатују присуство 
посматрача. 
  Посматрачи рада Градске  изборне комисије 
у седишту Градске изборне комисије дужни су да се 
крећу у оквиру овлашћења која су добили од 
Градске изборне комисије. 
   

Страни посматрачи 
Члан 57. 

Заинтересоване међународне и стране 
организације и удружења која желе да прате рад 
Градске изборне комисије подносе пријаву  
Градској изборној  комисији, у складу са упутством 
којим се уређује спровођење избора за народне 
посланике.  

Уз пријаву се прилаже и списак лица која се 
пријављују за посматраче (страни посматрачи), као 
и списак преводилаца који ће бити у пратњи 
пријављених посматрача. 

 Пријаву и списак посматрача, Градска 
изборна комисија без одлагања доставља 
Министарству спољних послова, које је дужно да 
своје мишљење о пријави достави Градској изборној 
комисији у року од три дана од дана када је пријаву 
примило. 

 Испуњеност услова да страни посматрачи 
прате рад Градске изборне комисије констатује 
председавајући на седници Градске изборне 
комисије. 
 По констатацији о испуњености услова, 
Градска изборна комисија издаје страним 
посматрачима и преводиоцима одговарајуће 
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акредитације у које се уписују неопходни подаци из 
списка предложеног у пријави. 
 

Положај посматрача 
Члан 58. 

 Посматрачи су дужни да се понашају у 
оквиру својих овлашћења. 
 На положај посматрача сходно се примењују 
одредбе упутства којим се уређују избори за 
народне посланике. 
  
XVI СРЕДСТАВА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
Члан 59. 

 Средства  за спровођење  избора обезбеђена   
у буџету Града Врања, према финансијском плану 
укупних трошкова које је утврдила Градска изборна 
комисија, могу се користити за: 

1) набавку и штампање изборног 
материјала; 

- накнаду за рад чланова и заменика 
чланова Градске изборне комисије у 
сталном и проширеном саставу; 

- накнаду за рад запослених у Градској 
управи и других лица ангажованих да за 
Градску изборну комисију обављају 
стручне и друге послове у вези са 
спровођењем избора; 

- накнада за рад чланова и заменика 
чланова бирачких одбора у  проширеном 
саставу, који су именовани на предлог 
подносилаца  изборних листа за 
одборнике Скупштине  града Врања, који 
нису поднели изборне листе за народне 
посланике; 

- набавку  канцеларијског и осталог 
потрошног материјала;  

- статистичку обраду  изборних података;  
- превозничке, ПТТ,  угоститељске и друге  

услуге.  
Налогодавац  за  располагање  средстава је 

председник Градске изборне комисије.  
 Градска  изборна комисија подноси 
Скупштини Града извештај о утрошеним 
средствима.  
 
XVII ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ 

КАМПАЊЕ 
 

Члан 60. 
 За финансирање трошкова избрне кампање за 
избор одборника Скупштине града Врања, учесник 
на изборима (политичка странка, коалиција 
политичких странака, група грађана) може  да 
користи средства  из јавних извора, у складу са 

законом којим се уређује финансирање политичких 
активности. 
 Право на покриће трошкова изборне кампање 
из јавних извора остварује: 
 1.Подносилац изборне листе који је 
приликом подношења изборне листе предао 
Градској изборној комисији  писану  изјаву да ће 
користити средства из јавних извора за покриће 
трошкова изборне кампање. 
 Изборна комисија прикупља изјаве и предаје 
их организационој јединици Градске управе 
надлежној за послове буџета, чиме се исцрпљије 
улога Градске изборне комисије у погледу закона 
којим се уређује финансирање политичких 
активности. 
 2. Подносилац изборне листе  који положи 
изборно јемство у висини средстава која треба да му 
буду исплаћена из буџета Града. 
 Изборно јемство се полаже код 
организационе јединице Градске управе надлежне 
за послове буџета у року од три дана од дана 
проглашења свих изборних листа, односно 
утврђивања збирне изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине града Врања. Изборно 
јемство састоји се у полагању готовог новца, 
банкарске гаранције, државних хартија од 
вредности или у стављању хипотеке за износ 
јемства на непоретној имовини лица које је дало 
јемство. 
 3. Подносилац изборне листе отвори посебан 
рачун, који се не може користити у друге сврхе.  

Политички субјекат, који не поседује рачун, 
дужан је да га отвори након расписивања избора, а 
пре проглашења изборне листе. Отварање рачуна за 
коалицију, односно групу грађана, уређује се 
споразумом о образовању тих политичких 
субјеката. 
 Након одржаних избора, учесник на 
изборима је дужан: 
 -да сва неутрошена средства из јавних извора 
(буџета) врати врати у буџет Града; 
 - да сва средства добијена из буџета Града 
врати у буџет ако на изборима не освоји најмање 
1% важећих гласова, односно 0,2% важећих гласова 
ако на изборима за избор одборника Скупштине 
Града има статус политичке странке, односно 
коалиције политичких странака националних 
мањина, у року од 30 дана од дана објављивања 
коначних резултата избора; 
 - да Агенцији за борбу против корупције, у 
року од 30 дана од дана објављивања коначних 
резултата избора, поднесе извештај о трошковима 
изборне кампање, односно о пореклу, висини и 
структури прикупљених и утрошених средстава из 
јавних и приватних извора. 
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XVIII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 
Члан 61. 

Поједине радње при спровођењу избора за 
одборнике Скупштине Града Врања вршиће се 
према обрасцима који су саставни део овог 
упутства: 

1) изборна листа кандидата за одборнике 
Скупштине Града Врања (Образац ); 

2) овлашћење да се у име политичке странке, 
страначке коалиције или групе грађана поднесе 
изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
Града Врања (Образац ); 

3) сагласност носиоца изборне листе да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Врања (Образац ОСГ ); 

4) изјава којом се прихвата кандидатура за 
одборника Скупштине Града Врања (Образац  ); 

5) списак бирача који својим потписима 
подржавају изборну листу кандидата за одборнике 
Скупштине Града Врања (Образац  ); 

6) изјава бирача да подржава изборну листу 
кандидата за одборнике Скупштине Града Врања 
(Образац  ); 

7) изјава о коришћењу средстава из јавних 
извора за покриће трошкова изборне кампање 
(Образац) 

8) решење о утврђивању збирне изборне 
листе кандидата за одборнике Скупштине Града 
Врања (Образац ); 

9) гласачки листић за избор одборника 
Скупштине Града Врања (Образац ); 

10) контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије (Образац ); 

11) потврда о изборном праву за гласање ван 
бирачког места (Образац ); 

12) записник о примопредаји изборног 
материјала пре гласања између Градске изборне 
комисије и бирачког одбора (Образац ); 

13)   записник о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор одборника Скупштине Града 
Врања (Образац ); 

14) контролни форулар за логичко-рачунско 
слагање резултата гласања на бирачком месту 
(Образац ) 

15) записник о примопредаји изборног 
материјала после гласања између бирачког одбора и 
Градске изборне комисије (Образац ); 

16) записник о раду Градске изборне 
комисије на утврђивању резултата избора за 
одборнике Скупштине Града Врања (Образац ОСГ); 

17) uверење о избору за одборника 
Скупштине Града Врања (Образац). 

Градска изборна комисија може утврдити и 
друге обрасце за поједине изборне радње. 

 
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 62.  

 На питања која нису регулисана овим 
упутством непосредно се примењују одредбе закона 
којим се уређују локални избори, закона којим се 
уређују избори народних посланика Народне 
скупштине, упутства РИК-а којим се уређује 
спровођење закона о избору народних посланика, 
акта РИК-а којим се уређује координирано 
спровођење избора за народне посланике и 
одборнике скупштина јединице локалне самоуправе 
и посебних упутстава РИК-а. 
 

Члан  63. 
 Ступањем на снагу овог упутства престаје да 
важио Упутсво за спровођење  избора за  одборнике 
Скупштине Града Врања расписаних за 26.април 
2020.године („Службени гласник Града Врања“, 
број 3/20 и 4/20), осим  чл. 25.  и чл. 34,  према 
којим остају на снази радње предузете у роковима 
прописаним тим одредбама, а које се односе на 
прописивање облика и садржаја образаца за потпис 
бирача који подржавају изборну листу, на 
утврђивање јединствених стандарда за изборни 
материјал и прописивање образаца и правила за 
спровођење изборних радњи и на излагање дела 
јединственог бирачког списка за подручје Града 
Врања. 

Градска изборна комисија ускладиће облик и 
садржај прописаних образаца за потпис бирача који 
подржавају изборну листу и образаца и правила за 
спровођење изборних радњи, у складу са  Решењем 
о наставку спровођења изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Града Врања који 
су расписани зa 21.јун 2020.године и овим 
упутством и исте ставити на располагање 
учесницима у изборима 11.маја 2020.године. 

 
Члан  64. 

 Ово упутство ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА, дана 
11.мај 2020. године, број:013-33/20-10 

        
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,        
Стојан Илић,с.р. 
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Изборна комисија Градске општине Врањска 
Бања 
191. 
           На основу чл. 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Закона о 
изменама закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 
54/2011, 12/2020 и 68/2020), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење),  
члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време 
ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20) и 
Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања („Сл Града Врања 13/2020), Изборна комисија 
Градске општине Врањска Бања, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ 

РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 
 1.Наставља се спровођење изборних радњи у 
поступку избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Врањска Бања, расписаних 4.марта  2020. 
године, почев од дана доношења овог решења. 
 2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће 
се 21. јуна 2020. године. 
 3. Настављају да теку сви рокови за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора из 
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним 
изборима, Закона о изменама закона о локалним 
изборима, Законом о избору народних посланика, 
Законом о jединственом бирачком списку, 
Упутством за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку, Упутством за спровођење избора 
за народне посланике Народне скупштине и 
Упутством за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања, 
расписаних за 26.април 2020.године и Упутства о 
изменама и допунама упутства за спровођење 
избора за одборнике скупштине Градске општине 
Врањска Бања(„Службени гласник Града Врања“, 
број  4/20) .  
 4.Изборна комисија Градске општине 
Врањска Бања ће посебним актима дефинисати 
истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са 
новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог 
решења. 

 5. Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Председник Народне скупштине је 4. 
марта 2020. године донео одлуку којом је расписао 
изборе за одборнике Скупштине Градске општине 
Врањска Бања Града Врања за 26. април 2020. 
године („Службени гласник РС“, број 19/20). 
Скупштина града Врања донела је одлуку о 
расписивању избора за одборнике Скупштине 
Грдасек општине Врањска Бања (Сл. Грасник 
бр.3/2020). У складу том одлуком, Изборна 
комисија Градске општине Врањска Бања је 
спроводила изборне радње прописане законом. 
 Одлуком о проглашењу ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 29/20), коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник 
Републике, председник Народне скупштине и 
председник Владе, проглашено је ванредно стање на 
територији Републике Србије. 
 Влада је, на основу члана 200. став 6. 
Устава Републике Србије, уз супотпис председника 
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о 
мерама за време ванредног стања („Службени 
гласник РС“, број 31/20). Уредба је ступила на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, 16. марта 2020. године. 
 У складу са наведеним, Изборна комисија 
Градске општине Врањска Бања је, 16. марта 2020. 
године, донела Решење о прекиду свих изборних 
радњи у спровођењу избора за одборнике 
Скупштине Града Врања, расписаних за 26. април 
2020. године („Службени гласник Града Врања“, 
број 7/20) док важи Одлука о проглашењу 
ванредног стања. 
 Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, 
донела Одлуку о укидању ванредног стања 
(„Службени гласник РС“, број 65/20). 
 Истога дана, Народна скупштина је донела 
и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила. 
Чланом 4. наведеног законa прописано је да ће 
надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године 
донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова. Истим чланом, надлежне 
изборне комисије су задужене да утврде нове 
рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи. 
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 Председник Народне скупштине је 10. 
маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о 
расписивању избора за одборнике скупштина 
градова и скупштина општина у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“, број 68/20), која је истог 
дана ступила на снагу, објављивањем у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. Сходно томе 
Скупштина града Врања донела је Одлуку о 
изменама Одлуке о расписивању избора за 
одборнике Градске општине Врањска Бања 
(Сл.Гласник бр.13/2020). Овом одлуком, као датум 
одржавања избора за одборнике скупштине Градске 
општине Врањска Бања одређен је дан, 21. јун 2020. 
године. 
 На основу напред наведеног, Изборна  
комисија Градске општине Врањска Бања, као орган 
надлежан за спровођење поступка избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања, донела је решење како је наведено у 
диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се поднети приговор Изборној 
комисији Града Врања у року од 24 часа од часа 
доношења Решења. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА,дана 11.мај 2020.године, број: 
013-12/2020-01 

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

                    Данијела Јаћимовић,с.р. 
 
192. 

На основу чл. 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Закона о 
изменама закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 
54/2011, 12/2020 и 68/2020), чл. 4. Закона о важењу 
уредаба које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања и које 
је Народна скупштина потврдила („Службени 
гласник РС“, број 65/20 и чл. 6.) Пословника 
Изборне комисије Градске општине Врањска Бања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 2/20), 
Изборна комисија Градске општине Врањска Бања, 
на седници одржаној 11.маја 2020.године, донела је 

 
Р О К О В Н И К 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

ЗА  ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 
2020.ГОДИНЕ 

 

1. Рокови за извршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања   
утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина  у Републици Србији („Службени гласник 
РС“, број 19/20);  

- Одлуком о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина  у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“, број 68/20); 

- Одлуком о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштине Градске општине 
Врањска Бања  („Службени гласник града Врања 
30/2020); 

-Законом о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010- одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, и и 
68/20); 

-Законом о избору народних посланика 
(„Службени гласник РС“, број 35/00, 57/03- одлука 
УС, 72/03-др. закон, 18/04, 85/05- др.закон, 101/05- 
др.закон, 104/09- др.закон, 28/11- одлука УС ,36/11, 
12/20 и 68/20); 

-Законом о јединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11); 

 -Упутством за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку („Службени гласник 
РС“, број 15/12,  88/18 и 67/20). 

-Упутством за спровођење избора за народне 
посланике Народне скупштине 

Упутством за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Врања; 

-Решењем о прекиду свих изборних радњи у 
спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања, расписаних за 
26.април 2020.године, број 013-11/2020 од 16.марта 
2020.године („Службени гласник Града Врања“, 
број 7/20); 

- Законом о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време 
ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20); 

- Решењем о наставку спровођења изборних 
радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања  који су расписани 
за 21.јун 2020.године, број: 013-12/2020 од 11.маја 
2020.године („Службени гласник Града Врања“, 
број 13-1/20). 

2. Одлука о расписивању избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања,(Сл.Гласник града Врања 13/20). 

   - Одлуком о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике Градске општине Врањска 
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Бања (Сл. Гласник града Врања 13/2020)  одређено 
је да ће се избори за одборнике скупштина Градске 
општине Врањска Бања одржати 21.јуна 
2020.године. 

3. Према прописима из тачке 1.овог 
роковника, рокови су следећи: 
 

 
Редни 
број 

                           Радња              Рок 

 
I  ОБРАСЦИ И ЈЕДИНСТВЕНИ СТАНДАРДИ 

1. Усклађивање прописаних образаца за потпис бирача који 
подржавају изборну листу и стављање на располагање 
учесницима (чл. 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила и чл. 64 
Упутства о спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања који су расписани за 21.јуна 
2020.године) 

11. 5. 

2. Усклађивање јединствених стандарда за изборни материјал и 
прописаних образаца и правила за спровођење изборних 
радњи и стављање на располагање учесницима у изборима 
(чл. 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног стања и 
које је Народна скупштина потврдила потврдила и чл. 64. 
Упутства о спровођењу избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања који су расписани за 21. јун 
2020.године) 

11.5. 

 
II ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВРАЊА 

3. Излагање дела бирачког списка за подручје Градске општине 
Врањска Бања и обавештавање грађана да од Градске управе 
Града Врања могу до закључења бирачког списка захтевати 
доношење решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку (чл. 14.ст. 1. Закона о јединственом 
бирачком списку и тач. 10. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

од 5.марта 

4. Захтев Градској управи Града Врања за упис бирача у 
бирачки списак, односно промене у бирачком списку, до 
закључења бирачког списка (чл. 5.ст.1. и чл. 10. ст. 1. Закона 
о јединственом бирачком списку) 

 до 5.6. у 24 часа 

5.  Захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе 
за упис бирача у бирачки списак, односно промене у 
бирачком списку, од закључења бирачког списка ( чл. 5.ст.1. 
и чл. 10. ст. 1. Закона о јединственом бирачком списку) 

од 6.6. до 17.6.  у 24 часа  

6.  Право увида и подношење захтева за промену у бирачком 
списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он 
овласти (чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 9. ст. 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку) 

од проглашења изборне листе до 
17.6. у 24 часа 

7. Подношење захтева Градској управи Града Врања да се у 
бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим 
изборима гласати према месту боравишта у земљи/ако је 
место боравишта на подручју Градске општине Врањска 
Бања   ( чл. 15. Закона о јединственом бирачком списку)- за 
изборе за народне посланике 

најкасније пет дана пре дана 
закључења бирачког списка, 
односно најкасније до 30.5. у 24 
часа 
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8. Закључење бирачког списка (чл. 17. ст. 1. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

15 дана пре дана избора, односно 
5.6. у 24 часа 

9. Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној 
комисији Градске општине Врањска Бања(чл. 17.ст.2. Закона 
о јединственом бирачком списку) 

најкасније у року од 24 часа од 
часа доношења решења, односно 
најкасније 6.6. у 24 часа 

10. Објављивање укупног броја бирача у „Службеном гласнику 
Града Врања“ (чл. 18. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка 

11. Достављање Изборној комисији Градске општине Врањска 
Бања овереног извода из бирачког списка  (чл. 19. ст. 1. 
Закона о јединственом бирачком списку) 

у року од 48 часова 
од доношења решења о 
закључењу бирачког списка, 
односно најкасније 7.6. у 24 часа 

12. Пријем у Изборној комисији Градске општине Врањска Бања 
решења Министарства државне управе и локалне самоуправе 
на којима се заснивају промене у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка (чл. 20.ст.2. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

најкасније 18.6. у 24 часа 
 
 
 
 
 
 

13. Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику града 
Врања“ коначног броја бирача (чл. 20.ст.2. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

одмах по  уносу у изводе из 
бирачког списка решења о упису 
бирача у бирачки списак или 
решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког 
списка 
 

 
III. БИРАЧКА МЕСТА 

14.  
 

Разврставање бирача на бирачка места за Градску општину 
Врањска Бања од стране Градске управе 

до закључења бирачког списка, 
односно до 5.6. у 24 часа 

15. Разврставање бирача на бирачка места за Градску општину 
Врањска Бања  од стране Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу 

по закључењу бирачког списка, 
односно од 6.6. 

16.  
 

Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места у 
„Службеном гласнику Града Врања“ (чл. 15. ст. 1. тач. 2) и 
чл. 34. ст. 1. тач. 7) Закона о избору народних посланика 

најкасније 20 дана пре дана  
избора, односно најкасније 
31.5. у 24 часа 

 
IV. БИРАЧКИ ОДБОРИ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

17.  Именовање бирачких одбора у сталном саставу (чл. 36.ст. 3. 
Закона о избору народних посланика) 

најкасније 10 дана пре дана 
избора, односно најкасније до 
10.6. у 24 часа 

 
V. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

18. Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе 
испуњава услове за одређивање опуномоћених представника 
у проширени састав органа за спровођење избора (чл. 14.ст.6. 
и чл. 16. ст. 3. Закона о локалним изборима) 

истовремено са даном 
проглашења изборне листе 

19. Достављање решења о испуњавању или неиспуњавању 
услова за одређивање опуномоћених представника 
подносиоца проглашене изборне листе у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14.ст.7. и чл. 16. ст. 3. 
Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од дана 
доношења решења 

20. Одређивање опуномоћених представника подносиоца 
проглашене изборне листе у проширени састав органа за 

најкасније пет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора, 
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спровођење избора (чл. 14.ст.9 и 10 и чл. 16. ст. 3. Закона о 
локалним изборима) 

односно најкасније 15.6. у 24 
часа 

21. Доношење решења о именовању опуномођених 
представника подносиоца проглашене изборне листе у 
проширени састав органа за спровођење избора (чл. 14.ст.9. и 
10 и чл. 16. ст. 3 Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која улазе 
у проширени састав, а најкасније  
15.6. у 24 часа  

 
VI ИЗБОРНА ЛИСТА 

22. Подношење изборне листе кандидата за одборнике (чл. 19. 
ст. 1. Закона о локалним изборима) 

најкасније 15 дана пре дана 
избора, односно најкасније 5.6. у 
24 часа 

23. Проглашење изборне листе ( чл. 24. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

најкасније у року од 24 часа од 
пријема изборне листе 

24. Повлачење изборне листе (чл. 21. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

најкасније до дана утврђивања 
збирне изборне листе, односно до 
9.6. у 24 часа 

25. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (чл. 26. ст. 
1. и 3. Закона о локалним изборима) 

најкасније 10 дана пре дана 
одржавања избора, односно 
најкасније  
10.6. у 24 часа 

26. Увид овлашћеног лица подносиоца изборне листе у све 
поднете изборне листе и документацију изборних листа (чл. 
26. ст. 4. Закона о локалним изборима) 

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе 

27. Достављање РИК-у проглашених изборних листи за избор 
одборника  

одмах по проглашењу изборних 
листи 

28. Достављање РИКУ-у збирне изборне листе за избор 
одборника-према Упутству РИК-а 

одмах по проглашењу збирне 
изборне листе, а најкасније 11.6. 

 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

29. Достављање обавештења бирачима о дану и времену 
одржавања избора ( чл. 54. ст. 1. Закона о избору народних 
посланика) 

најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора 
15.6. у 24 часа 

30. Предаја изборног материјала бирачким одборима (чл. 29.ст.1. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније 24 часа пре дана 
избора, односно 19.6. у 24 часа 

31. „Предизборна тишина“-забрана изборне пропаганде преко 
средстава јавног информисања и јавних скупова и 
објављивање процене резулатата избора (чл. 5. ст. 3. Закона о 
избору народних посланика) 

48 часова пре дана одржавања 
избора и на дан одржавања 
избора до затварања бирачких 
места, односно од 18.6.  у 24 часа 
до 21.6. у 20 часова 

32. Отварање бирачких места и гласање ( чл. 56. ст. 1. Закона о 
избору народних посланика) 

на дан избора од 7 до 20 часова 

33. Пријављивање бирача за гласање ван бирачког места ( чл. 
72а ст. 1. Закона о избору народних посланика) 

на дан избора до 11  часова 

 
VIII ПОСМАТРАЧИ 

34. Подношење пријаве за праћење рада Изборне комисије 
Градске општине Врањска Бања  – домаћи посматрачи 

према упутству РИК-а 

35. Подношење пријаве за праћење рада Изборне комисије 
Градске општине Врањска Бања  – домаћи посматрачи 

према упутству РИК-а 

 
IX УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 
36. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Изборној комисији Градске 
најкасније у року од осам часова 
од затварања бирачких места , 
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општине Врањска Бања ( чл. 38. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

односно 22.6. у 4 часа 

37. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији Градске 
општине Врањска Бања ( чл. 39. ст. 1. Закона о локалним 
изборима) 

најкасније у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, 
односно 22.6. у 20 часова 

38. Расподела одборничких мандата ( чл. 41. ст. 4. Закона о 
локалним изборима9 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 
22.6. у 20.00 

39. Објављивање резултата избора (чл. 44. Закона о локалним 
изборима) 

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места 
22.6. у 20 часова 

40. Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата 
за одборнике у изборни материјал ( чл. 32. Закона о 
локалним изборима) 

у року од пет дана од дана 
одржавања избора, односно 26.6. 
у 24 часа 
 

41. Поновни избори на бирачким местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу са законом ( чл. 50. ст. 3. 
Закона о локалним изборима) 

у року од седам дана од дана 
утврђивања неправилности у 
изборном поступку 

 
X ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

42. Подношење приговора Изборној комисији Градске општине 
Врањска Бања  због повреде изборног права или изборног 
поступка (чл. 52.ст.2. Закона о локалним изборима) 

у року од 24 часа од дана када је 
донета одлуке, извршена радња 
или учињен пропуст 

43. Доношење и достављање решења по приговору (чл. 53.ст.1. 
Закона о локалним изборима) 

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора 

44. Жалба против решења Изборне комисије Градске општине 
Врањска Бања Управном суду (чл. 54. ст. 1. Закона о 
локалним изборима) 

у року од 24 часа од часа 
достављања решења 

45. Достављање жалбе са списима Управном суду (чл. 54.ст.2. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 12 часа од 
пријема жалбе 

46. Доношење одлуке по жалби (чл. 54.ст.4. закона о локалним 
изборима) 

најкасније у року од 48 часова од 
пријема жалбе са списима 

 
XI ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКЕ  

47. Додељивање мандата кандидатима за одборнике ( чл. 43. 
Закона о локалним изборима) 

најкасније у року од 10 дана од 
дана објављивања укупних 
резултата избора 
 

48. Издавање уверења о избору за одборника одмах по додели мандата 
 

XII ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА СКУПШТИНИ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА 
49. Подношење извештаја Скупштини Градске општине 

Врањска Бања о спроведеним изборима (чл.15.ст.1.тач.10. 
Закона о локалним изборима) 

 по додели мандата 

50. Достављање Министарству државне управе и локалне 
самоуправе и републичком органу надлежном за послове 
статистике податке о спровођењу и резултатима избора за 
одборнике (чл.15.ст.1.тач.11. Закона о локалним изборима) 

непосредно по завршетку избора 

 
 

 XIII  ОБЈАВЉИВАЊЕ РОКОВНИКА 
 Роковник објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на званичној интернет презентацији 
Градске општине Врањска Бања. 

 
 Објављивањем Роковника престаје да важи 
Роковник за извршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања, расписаних за 
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26.април 2020.године, број: 013-3/2020-10 од 
4.марта 2020.године („Службени гласник Града 
Врања“, број 3/20).  
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА,дана 11.мај 2020.године, 
број:013-14/2020-01 

                                                                    
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                   

Данијела Јаћимовић,с.р. 
 

 
193. 
 На основу чл. 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Закона о 
изменама закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 
54/2011, 12/2020 и 68/2020), члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила 
(„Службени гласник РС“, број 65/20) и чл. 6. ст. 1. 
тач. 5 Пословника Изборне комисије Градске 
општине Врањска Бања, „Службени гласник Града 
Врања“ број 4/2020. године.Изборна комисија 
Градске општине Врањска Бања, на седници 
одржаној 11.05.2020.године, донела је 
 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 

2020.ГОДИНЕ 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овим упутством ближе се уређује поступак 
спровођења избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања, расписаних за 
21.јун 2020. године. 
 

Члан 2. 
 За Скупштину  Градске општине Врањска 
Бања, према Статуту Градске општине Врањска 
Бања (Сл. Гласник Града Врања бр.6/2019), бира се 
19 одборника. 

 
II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
Члан 3. 

 Органи за спровођење избора су Изборна 
комисија  Градске општине Врањска Бања ( у даљем 
тексту Изборна комисија) и бирачки одбори. 

 Органи за спровођење избора раде у сталном 
и проширеном саставу. 
 За члана и заменика члана органа за 
спровођење избора може да буде предложено лице 
које није кандидат за одборника, заступник 
подносиоца изборне листе или овлашћено лице за 
подношење изборне листе. 
 Члановима органа за спровођење избора и 
њиховим заменицима престаје функција у овим 
органима кад прихвате кандидатуру за одборнике. 

Чланови и заменици чланова органа за 
спровођење избора не могу бити лица која су 
међусобно сродници по правој линији без обзира на 
степен сродства, у побочној закључно са трећим 
степеном сродства, а у тазбинском сродству 
закључно са другим степеном сродства, као ни 
брачни другови и лица која су у међусобном односу 
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 
штићеника. 

Органи за спровођење избора су самостални и 
независни у раду. 

Како се избор одборника Скупштине Градске 
општине Врањска Бања одржавају истовремено са 
изборима за народне посланике Народне 
скупштине, органи за спровођење избора раде на 
основу закона којим се уређују локални избори, 
закона којим се уређују избори за народне 
посланике, акта Републичке изборне комисије ( у 
даљем тексту: РИК) којим се уређује координирано 
спровођење избора за народне посланике и 
одборнике скупштина јединица локалне 
самоуправе, упутства РИК-а којим се уређује 
спровођење избора за народне посланике и других 
упутстава РИК-а. 

 
Изборна комисија 

Члан 4. 
 Изборна комисија ради у сталном саставу ( 
именовани чланови) и у проширеном саставу 
(опуномоћени чланови). 
 Чланове Изборне комисије  и њихови 
заменици могу бити само грађани који имају 
изборно право, као и пребивалиште на територији 
градске општине Врањска Бања. 
 Стални састав Изборне комисије именује се 
решењем Скупштине Градске општине Врањска 
Бања, у складу са законом којим се уређују локални 
избори. 
 Проширени састав Изборне комисије чини 
стални састав и по један опуномоћени представник 
подносилаца проглашене изборне листе који је 
предложио најмање две трећине кандидата од 
укупног броја одборника који се бира, односно 
подносилац проглашене изборне листе политичке 
странке или коалиције политичких странака 
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националних мањина који је предложио најмање 
једну трећину кандидата за одборнике од укупног 
броја одборника који се бира. 
 Изборна комисија даном проглашења 
изборне листе, истовремено, решењем утврђује који 
подносилац изборне листе испуњава услове за 
одређивање својих представника у проширени 
састав овог органа. 
 Решење о испуњењу или неиспуњењу услова 
за одређивање опуномоћеног представника 
подносиоца изборне листе у проширени састав, 
Изборна комисија доставља подносиоцу изборне 
листе у року од 24 часа од доношења решења. 

Предлог за именовање члана и заменика 
члана у проширени састав Изборне комисије  треба 
да садржи име и презиме лица, његов јединствени 
матични број грађана (у даљем тексту:ЈМБГ), 
пребивалиште и адресу стана, број мобилног 
телефона за контакт и адресу за пријем електронске 
поште /е-mail/. Уз предлог се доставља  потврда о 
њиховом изборном праву. 
 Изборна комисија утврђује проширени 
састав у року од 24 часа од пријема предлога у 
смислу ст. 7. овог члана, а најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора, односно најкасније 15. јуна 
2020. године у 24 часа. 
 Ако подносилац изборне листе не одреди 
опуномоћеног представника у проширени састав 
Изборне комисије најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора, Изборна комисија наставља да 
ради и пуноважно одлучује без представника 
подносиоца изборне листе. 
  

Бирачки одбори 
Члан 5. 

 Послове бирачких одбора за изборе 
одборника Скупштине Градске општине Врањска 
Бања спровешће бирачки одбори које именује РИК 
за спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, у складу са законом којим се 
уређује избор народних посланика, упутством РИК-
а којим се уређује спровођење избора  за народне 
посланике и актом РИК-а којим се уређује 
координирано спровођење избора за народне 
посланике и одборнике скупштина јединица 
локалне самоуправе. 
 Исто лице може бити члан/заменик члана 
само у једном бирачком одбору. 
 

Стални састав бирачких одбора 
Члан 6. 

 Стални састав бирачког одбора именује се 
најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора, односно најкасније 10. јуна 2020. године у 
24 часа. 

 Проширени састав бирачких одбора 
Члан 7. 

 Право на опуномоћене представнике у 
проширени састав бирачких одбора има подносилац 
проглашене изборне листа кандидаза за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања који је 
предложио најмање две трећине кандидата од 
укупног броја одборника који се бира, односно 
подносилац проглашене изборне листе политичке 
странке или коалиције политичких странака 
националних мањина који је предложио најмање 
једну трећину кандидата за одборнике од укупног 
броја одборника који се бира, под условом да ти 
подносиоци нису поднели изборну листу за избор 
народних посланика, нити за избор одборника 
Скупштине Града Врања. 

Након проглашења изборне листе кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања, Изборна комисија доставља РИК-у и Градској 
изборној комисији без одлагања  решење о 
испуњењу или неиспуњењу услова да подносилац 
те изборне листе предложи своје представнике у 
проширени састав бирачких одбора, у складу са 
законом којим се уређују локални избори. 

У случају проглашења коалиционих 
изборних листа, Изборна комисија, уз решење из 
2.овог члана, дужна је да РИК-у и Градској изборној 
комисији достави и споразум о образовању 
страначке коалиције. 

Изборној комисији се достављају решења 
РИК-а  о проглашењу изборних листа за народне 
посланике и Решења Градске изборне комисије о 
проглашењу изборних листа за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања, одмах 
по доношењу, на основу којих се утврђује који 
подносилац изборне листе кандидата за одборнике  
испуњава услове за предлагање чланова и заменика 
чланова бирачких одбора у проширеном саставу, у 
складу са законом којим се уређују локални избори. 

Проширени састав бирачких одбора именује 
се најкасније пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора, односно најкасније 15.јуна 
2020.године у 24 часа. 
 

Провера изборног права за чланове бирачких 
одбора 
Члан 8. 

 У бирачки одбор може да се именује лице 
које има изборно право. 
 Пре подношења предлога за именовање 
чланова и заменика чланова бирачких одбора 
овлашћени предлагач је дужан да од Градске управе 
Града Врања ( у даљем тексту: Градска управа) 
прибави доказ  о изборном праву за свако 
предложено лице, тако што ће Градска управа на 
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писани збирни предлог за именовање чланова и 
заменика чланова бирачких одбора ставити печат 
којим потврђује да предложена лица имају изборно 
право. 

Ако неко предложено лице нема изборно 
право, Градска управа о томе обавештава 
предлагача. 
 
 III ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

Подносилац изборне листе 
Члан 9. 

 Кандидате за одборнике Скупштине Градске 
општине Врањска Бања могу предлагати 
регистроване политичке странке, коалиције 
регистрованих политичких странака, као и групе 
грађана чије изборне листе својим потписима 
подржи најмање 200 бирача. 
 Подносилац изборне листе не може бити 
коалиција коју чине политичка странка и група 
грађана. 
 Предлагач мора на изборној листи имати 
најмање једну трећину кандидата од укупног броја 
одборника који се бира. 
 

Члан 10. 
 У име политичке странке, листу кадитата за 
одборнике може поднети заступник политичке 
странке уписан у акт о регистрацији политичких 
странака, или лице које он за то овласти. 
 

Члан 11. 
Коалицију регистрованих политичких 

странака (у даљем тексту: страначка коалиција) 
образују најмање две регистроване политичке 
странке писаним споразумом (у даљем тексту: 
коалициони споразум) који се оверава код јавног 
бележника. 

Коалициони споразум обавезно садржи назив 
страначке коалиције, назив изборне листе и податке 
о лицу које је овлашћено за подношење изборне 
листе.  

Саставни део коалиционог споразума су 
овлашћења политичких странака које чине 
коалицију за закључење коалиционог споразума 

У име страначке коалиције изборну листу 
подносе највише два овлашћена лица и она не 
морају да имају посебно овлашћење за подношење 
изборне листе.  

Ако су коалиционим споразумом овлашћена 
два лица за подношење изборне листе, онда се 
обавезно наводи да ли овлашћена лица изборне 
радње морају предузимати заједно или то могу 
чинити одвојено. 

Коалиционим споразумом може бити 
одређено да један од заступника политичких 
странака које чине страначку коалицију буде 
заступник страначке коалиције. 

Изборну листу у име страначке коалиције 
подноси лице које је за то овлашћено у 
коалиционом споразуму. 

 
Члан 12. 

Групу грађана образује најмање десет бирача 
писаним споразумом који се оверава код јавног 
бележника. 

Споразум о образовању групе грађана 
обавезно садржи циљ образовања групе грађана, 
назив групе грађана, ако је одређен, назив изборне 
листе, податке о лицима која су је образовала (име и 
презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, 
наведени према подацима из личне карте) и податке 
о лицу које је овлашћено за подношење изборне 
листе.  

Уз споразум о образовању групе грађана 
прилажу се потврде о изборном праву бирача који 
образују групу грађана у смислу  ст. 1.овог члана. 

Изборну листу у име групе грађана подноси 
лице које је споразумом о образовању групе грађана 
овлашћено за подношење изборне листе и оно не 
мора да има посебно овлашћење. 

 
Члан 13. 

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

Подношење изборне листе 
Члан 14. 

 Изборна листа подноси се Изборној комисији 
најкасније 15 дана пре дана одржавања избора, 
односно најкасније 05. јуна 2020. године у 24 часа, у 
писаној и електронској форми (ЦД, ДВД или USB 
флеш меморија). 
 Садржина изборне листе у писаној форми и 
изборне листе у електронској форми мора да буде 
истоветна. 
 

Садржина изборне листе 
Члан 15. 

Изборна листа садржи: 
1) назив подносиоца изборне листе; 
2) назив изборне листе који може да садржи 

и име и презиме носиоца изборне листе (ако је 
одређен); 

3) податке о свим кандидатима за одборнике 
(редни број на изборној листи, име и презиме, 



Понедељак,11.мај.2020.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"     Број -13/1- Страна-521 
 

 

ЈМБГ, годину рођења, занимање, пребивалиште и 
адреса стана кандидата према потврди о 
пребивалишту); 

4) име и презиме и потпис лица које подноси 
изборну листу. 

Ако изборну листу подноси страначка 
коалиција, у изборној листи се за сваког кандидата 
за одборника мора навести пуни или скраћени назив 
политичке странке која га је предложила за 
кандидата за одборника. 

Ако изборна листа не испуњава садржинске 
услове утврђене ст. 1. и 2. овог члана, сматраће се 
да садржи недостатке за проглашење. 

 
Члан 16. 

 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 услове из ст. 
2.овог члана, сматраће се да садржи недостатке за 
проглашење изборне листе. 

Једно лице може бити кандидат   само на 
једној изборној листи за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања. 
 *Кандидат за одборника Скупштине Граске 
општине Врањска Бања са пребивалиштем на 
подручју Градске општине Врањска Бања  може 
бити и кандидат за одборника Скупштине Градске 
општине Врањска Бања. 
 Кад по доношењу решења о проглашењу 
изборне листе кандидат за одборника буде 
правоснажном судском одлуком лишен пословне 
способности, изгуби држављанство Републике 
Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи 
његова смрт, подносилац изборне листе губи право 
да предложи новог кандидата. 
 Наступање случајева из ст. 6. овог члана не 
утиче на валидност решења о проглашењу изборне 
листе. 
 

Назив подносиоца изборне листе 
Члан 17. 

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

 Ако изборну листу подноси страначка 
коалиција, она је дужна да у изборној листи као 

назив подносиоца наведе назив страначке коалиције 
из споразума о образовању страначке коалиције, 
при чему назив подносиоца мора на почетку назива 
да има ознаку „Коалиција”. 

Ако изборну листу подноси група грађана, 
назив подносиоца мора на почетку назива да има 
ознаку „Група грађана”. 

Ако група грађана има назив, дужна је да у 
изборној листи као назив подносиоца, после речи 
„Група грађана”, наведе  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, укључујући и 
скраћени назив регистроване политичке странке, 
осим уколико за то добије писану сагласност 
регистроване политичке странке. 

 
Члан 18. 

Ако назив страначке коалиције или групе 
грађана садржи име и презиме неког лица, или 
назив неког правног лица, уз изборну листу се 
прилаже и оверена изјава тог лица, односно правног 
лица за коришћење имена, односно назива у називу 
подносиоца изборне листе. 

Изјава из става 1.овог члана није обавезна за 
статутарне заступнике политичких странака које 
чине коалицију, а уколико се прилаже изјава не 
мора бити оверена. 

 
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 називу 
изборне листе може се користити скраћени назив 
политичке странке уписан у Регистар политичких 
странака. 

Уз назив изборне листе из става 1. овог члана 
може се укључити име и презиме носиоца изборне 
листе, уз његову писану сагласност на прописаном 
обрасцу Изборне комисије, испред или иза назива 
политичке странке. 

Назив изборне листе не може да садржи 
слогане. 

 
Члан 20. 

Ако изборну листу подноси страначка 
коалиција, назив изборне листе садржи назив 
утврђен споразумом о образовању те страначке 
коалиције. 

Уз назив изборне листе из става 1. овог члана 
може се укључити име и презиме највише два лица 
(носиоца изборне листе), уз њихову писану 
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сагласност на прописаном обрасцу Градске изборне 
комисије. 

 
Члан 21. 

Ако изборну листу подноси група грађана, 
назив изборне листе садржи назив утврђен 
споразумом о образовању те групе грађана. 

Назив изборне листе групе грађана може да 
садржи и име и презиме једног лица, као носиоца 
изборне листе, уз његову писану сагласност на 
прописаном обрасцу Изборне комисије. 

Назив изборне листе групе грађана не може 
да садржи реч „странка“ ни у једном падежу, нити 
назив регистроване политичке странке, укључујући 
и скраћени назив регистроване политичке странке, 
осим уколико за то добије писану сагласност 
регистроване политичке странке. 
 

Члан 22. 
Назив изборне листе не може да садржи 

имена историјских или измишљених личности. 
 

Члан 23. 
 Лице одређено као носилац изборне листе 
може бити кандидат за одборника. 
 
Документација која се доставља уз изборну листу 

Члан 24. 
 Уз изборну листу прилаже се следећа 
документација: 

1. овлашћење лица које подноси изборну листу, 
на прописаном обрасцу Изборне комисије; 

2. сагласност носиоца изборне листе ( ако је 
одређен) да буде носилац изборне листе, на 
прописаном обрасцу Изборне комисије; 

3. изјава сваког кандидата за одборника да 
прихвата да буде кандидат за одборника, на 
прописаном обрасцу Изборне комисије; 

4. потврда о изборном праву, не старија од шест 
месеци, за сваког кандидата за одборника, на 
обрасцу надлежног органа; 

5. потврда о пребивалишту за сваког кандидата 
за одборника, не старија од шест месеци, 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, на прописаном обрасцу Изборне 
комисије. Списак се доставља у писаном и 
електронском облику (ЦД, ДВД или USB 
флеш меморија), тако да садржај списка у оба 
облика буде истоветан; 

8. најмање 200 оверених изјава бирача који 
подржавају изборну листу кандидата за 

одборнике Скупштине Градске општине 
Врањска Бања, на прописаном обрасцу 
Изборне комисије; 

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, ако 
изборну листу подноси група грађана; 

 
  Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) 

овог члана достављају се у оригиналу или као 
оверена фотокопија. 
 

Члан 25. 
Достављање изјаве из става 1.овог члана није 

услов за проглашење изборне листе. 
Приликом подношења изборне листе, 

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

 
Члан 26. 

 Подносилац изборне листе који намерава да 
стекне положај политичке странке националне 
мањине или коалиције политичких странака 
нациоаналних мањина, дужан је да приликом 
подношења изборне листе, Изборној комисији 
приложи и: 
1. писани предлог да му се при проглашењу 

изборне листе утврди положај политичке 
странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина; 

2. програм и статут политичке странке, оверен у 
складу са чл. 26.ст.5 Закона о политичким 
странкама („Службени гласник РС“, број 36/09 
и 61/15-одлука УС); 

3. друге доказе о политичком деловању на 
представљању и заступању интереса 
националне мањине и заштити и побољшању 
права припадника националне мањине. 

Страначка коалиција може да стекне положај 
коалиције политичких странака националних 
мањина ако свака од политичких странака које су 
образовале страначку коалицију испуњава услове да 
јој се утврди положај политичке странке 
националне мањине. 

О томе да ли подносилац изборне листе има 
положај политичке странке националне мањине или 
коалиције политичких странака националних 
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мањина одлучује Изборна комисија посебним 
решењем при проглашењу изборне листе.  

Изборна комисија може затражити мишљење 
надлежног националног савета националне мањине 
о томе да ли је подносилац изборне листе политичка 
странка националних мањина или коалиција 
политичких странака националних мањина. 

Подносилац изборне листе може имати 
положај политичке странке националне мањине 
само ако према подацима последњег пописа 
становништва на територији Градске општине 
Врањска Бања живе припадници националних 
мањина коју репрезентују. 
   

Обрасци за подношење изборне листе 
и спровођење изборних радњи 

Члан 27. 
 Изборна комисија прописује облик и садржај 
обрасца за потпис бирача који подржавају изборну 
листу и ставља га на располагање учесницима у 
изборима у року од три дана од дана расписивања 
избора. 

Изборна комисија утврђује јединствене 
стандарде за изборни материјал, прописује обрасце 
и правила за спровођење изборних радњи и ставља 
га на располагање учесницима у изборима у року од 
пет дана од дана расписивања избора. 
 

Члан 28. 
 Бирач може својим потписом подржати само 
једну изборну листу кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Врањска Бања. 

Бирач са пребивалиштем на подручју 
Градске општине Врањска Бања може својим 
потписом подржати изборну листу само једног 
подносиоца изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања и 
изборну листу само једног подносиоца изборне 
листе кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Врањска Бања. 
 Потписи бирача који подржавају изборну 
листу оверавају се код јавног бележника или у 
Управи Градске општине Врањска Бања.  
 Управа Градске општине Врањска Бања 
може да врши оверу изјаве бирача о подржавању 
изборне листе само на својој територији и то само 
оних бирача који имају пријављено пребивалиште 
на територији Градске општине Врањска Бања. 
 Прикупљање потиса и овера изјава бирача 
који подржавају изборну листу страначке коалиције 
или групе грађана може да се врши искључиво 
након закључења и овере коалиционог споразума 
или споразума о образовању групе грађана. 

 Оверене изјаве бирача противно ставу 4. овог 
члана нису валидне и чине суштинску сметњу за 
проглашење изборне листе. 
 

Члан 29. 
 Изборна комисија врши проверу изјаве 
бирача који подржавају изборну листу увидом у 
исте  и електронским путем, у седишту Изборне 
комисије, преко посебне апликације повезане са 
бирачким списком. 

Електронском провером издваја се посебан 
списак бирача чије изјаве нису правно ваљани за 
подржавање изборне листе. 

 
Повлачење изборне листе 

Члан 30. 
 Подносилац изборне листе може повући 
листу најкасније до дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно најкасније 9.јуна 
2020.године у 24. часа. 
 Повлачењем изборне листе престаје 
функција представника подносиоца листе у свим 
органима за спровођење избора, као и сва права која 
му по том својству по одредбама закона којим се 
уређују локални избори  припадају. 
 

IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 
 

Утврђивање и објављивање 
Члан 31. 

 Збирну изборну листу утврђује Изборна 
комисија и она садржи све проглашене изборне 
листе са личним именима свих кандидата и 
подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 
 Редослед изборних листи са именима свих 
кандидата, на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу њиховог проглашавања. 
 Изборна комисија објављује збирну изборну 
листу у „Службеном гласнику града Врања“ 
најкасније 10 дана пре дана одржавања избора, 
односно најкасније 10. јуна 2020 у 24 часа. 
 Изборна комисија ће РИК-у и Градској 
изборној комисији доставити збирну изборну листу 
одмах по утврђивању. 
 Сваки подносилац изборне листе има право 
да у року од 48 часова од дана објављивања збирне 
изборне листе, преко лица које овласти, изврши 
увид у све поднете изборне листе и документацију 
поднету уз њих. 
 
 

V БИРАЧКА МЕСТА 
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Члан 32. 
 Бирачка места одређује РИК у складу са 
законом којим се уређују избори народних 
посланика и упутством РИК-а којим се уређује 
спровођење избора за народне посланике, на 
предлог Градске управе. 

Приликом достављања предлога, Градска 
управа узима у обзир  правила о начину одређивања 
бирачких места, утврђена упутством  РИК-а којим 
се уређује спровођење избора за народне посланике. 
 

Члан 33. 
За бирачка места се, по правилу, одређују 

просторије у објектима у јавној својини, а само 
изузетно и просторије у објектима у приватној 
својини. 

Предлог Градске управе да бирачко место 
буде у објекту у приватној својини мора бити 
образложен. 

За бирачко место не може бити одређена 
просторија у верском објекту, објекту у власништву 
политичке странке или објекту који користи 
политичка странка, као ни у објекту у власништву 
кандидата за одборника, односно  народног 
посланика, или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, води 
се рачуна да оно по могућности буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 

 
Уређивање бирачких места 

Члан 34. 
 Градска управа, преко надлежних органа, 
дужна је да благовремено обезбеди да, простор који 
је одређен као бирачко место, буде припремљен и 
отворен за гласање. 
 Просторија за гласање мора бити довољно 
пространа да омогући несметан рад бирачког 
одбора, односно да буде довољно пространа да би 
сви чланови бирачког одбора, у сталном и 
проширеном саставу, могли несметано и у сваком 
тренутку да имају приступ гласачкој кутији и 
изборном материјалу и увид у њих, као и да би 
могли да се поставе паравани који омогућавају 
несметано попуњавање гласачких листића и тајност 
гласања. 
 На бирачком месту видно се истичу: број и 
назив бирачког места, државна застава Републике 
Србије, збирна изборна листа, решење о 
одређивању бирачког места и решење о именовању 
бирачког одбора. 
 На бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места забрањено је да се истичу симболи 
политичких странака и други пропагандни 
материјал. 

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

Оглашавање бирачких места 
Члан 35. 

 На основу акта РИК-а о одређивању 
бирачких места, Изборна комисија утврђује посебно 
решење о одређеним бирачким местима на подручју 
Градске општине Врањска Бања  и објављује га  у 
„Службеном гласнику града Врања, најкасније 20 
дана пре дана одржавања избора, односно 
најкасније 31.маја 2020.године у 24 часа. 
 
 VI БИРАЧКИ СПИСАК 
 

Упис у бирачки списак 
Члан 36. 

 До закључења бирачког списка 5.јуна 
2020.године у 24 часа, бирачи који нису уписани у 
бирачки списак уписује Градска управа. 
 Од закључења бирачког списка, односно од 
6.јуна 2020.године до 17.јуна 2020.године у 24 часа, 
тј, 72. часа пре дана одржавања избора, бираче у 
бирачки списак уписује Министарство државне 
управе и локалне самоуправе. 
 

Промене у бирачком списку 
Члан 37. 

 Свака промена у бирачком списку мора да се 
заснива на одговарајућем решењу: о упису бирача у 
бирачки списак; о брисању бирача из бирачког 
списка; или о измени, допуни или исправци неке 
чињенице о бирачу. 
 Решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку доноси до закључења бирачког 
списка Градска управа, а од закључења бирачког 
списка па све до 72 часа пре дана избора 
Министарство државне управе и локалне 
самоуправе. 

 
Закључење бирачког списка. Укупан број бирача 

Члан 38. 
 Бирачки списак закључује Министарство 
државне управе и локалне самоуправе 15 дана пре 
дана одржавања избора, односно 5.јуна 2020.године 
у 24 часа и истим утврђује укупан број бирача у 
Републици Србији, у свакој јединици локалне 
самоуправе и на сваком бирачком месту. 
 На основу решења из ст. 1. овог члана, 
Изборна комисија Градске општине Врањска Бања 
доноси посебно решење о укупном броју бирача у 
Градској општини Врањска Бања и на сваком 
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бирачком месту и исто објављује у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
 
Припрема и достављање извода из бирачког списка 

Члан 39. 
Министарство државне управе и локалне 

самоуправе припрема и оверава штампане изводе из 
бирачког списка, разврстане по бирачким местима 
на подручју Градске општине Врањска Бања и 
доставља их Изборној комисији Градске општине 
Врањска Бања, у року од 48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког списка. 
  

Коначан број бирача 
Члан 40. 

 Републичка изборна комисија, одмах по 
уношењу промена у изводе из бирачког списка у 
складу са законом којим се уређује јединствени 
бирачки списак и упутством за спровођење овог 
закона, утврђује и објављује у „Службеном 
гласнику РС“ коначан број бирача у Републици 
Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на 
сваком бирачком месту. 
 На основу решења из ст. 1. овог члана, 
Изборна комисија доноси посебно решење о 
коначном броју бирача у Градској општини 
Врањска Бања и на сваком бирачком месту и исто 
објављује у „Службеном гласнику Града Врања“. 
 
VII ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ И ВРЕМЕНУ 
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 
 

Члан 41. 
 Обавештење бирачима о дану и времену 
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме гласа и бројем под којим је уписан у 
извод из бирачког списка доставља се сваком 
бирачу најкасније пет дана пре дана одржавања 
избора, 15.јуна 2020.године у 24 часа..  
 
VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 
 
 Обезбеђивање изборног материјала- прибора 

Члан 42. 
 Управа Градске општине Врањска Бања се 
стара о уређивању бирачких места и припрема за 
сваки бирачки одбор: 

1. једну гласачку кутију; 
2. два сета паравана 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; 
9. сигурносне затворнице за затварање врећа за 

одлагање изборног материјала; 
10. остали материјал (батерије, оловке, лењир, 

маказе, свеће и др) 
 

Члан 43. 
 Изборна комисија благовремено припрема за 
сваки бирачки одбор: 

1. збирну  изборну листу кандидата за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања; 

2. решење  о одређивању бирачког места (извод); 
3. решење  о именовању бирачког одбора; 
4. оверен  извод из бирачког списка за  гласање  

на бирачком месту и посебан извод из 
бирачког списка-списак накнадних промена у 
бирачком списку;  

5. потребан  број гласачких листића,  који 
одговара броју бирача који су уписани на 
бирачком месту. Гласачки листићи за гласање  
бирача који  су уписани у посебне изводе из 
бирачког списка обезбеђују се из  обавезне  
резерве;  

6. контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије , 

7. образац  записника о раду бирачког одбора  на 
спровођењу  гласања и утврђивању  резултата 
гласања за избор одборника  Скупштине 
Градске општине Врањска Бања (у даљем 
тексту: записник о раду бирачког одбора), у 
шест  примерака; 

8. контролни формулар; 
9. обрасце одговарајућих  записника о 

примопредаји изборног материјала пре 
гласања и после гласања;  

10. потребан  број образаца потврде о бирачком 
праву за гласање  ван бирачког места; 

11. образац евиденције о присуству на бирачком 
месту за чланове и заменике чланова бирачких 
одбора у проширеном саставу именованих у 
складу са законом којим се уређују локални 
избори, односно за чланове и заменике 
чланова подносиоца изборне листе за 
одборнике која није поднела изборну листу за 
народне посланике; 

12. посебне службене коверте за гласање; 
13. правила о раду бирачких одбора-које доставља 

РИК; и 
14. државну  заставу Републике Србије- коју 

доставља РИК. 
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Предаја  изборног материјала бирачким одборима 
Члан 44. 

 Изборна комисија изборни материјал   
предаје  представницима бирачких одбора 
најкасније 24 часа пре дана одржавања избора. 
 Примопредаја изборног материјала врши се у 
седишту Изборне комисије.   
 О  примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на прописаном обрасцу 
Изборне комисије.  
 
IX ПРЕДАЈА  ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ИЗБОРНОЈ  КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

Члан 45. 
 Пошто утврди резултате гласања на 
бирачком месту, бирачки одбор без одлагања 
предаје Изборној комисији следећи изборни 
материјал: 

1. први примерак записника о раду бирачког 
одбора; 

2. извод из бирачког списка и посебан извод-
списак накнадних промена; 

3. запечаћен коверат у којем је контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије; 

4. запечаћен коверат у којем су неупотребљени 
гласачки листићи; 

5. запечаћен коверат у којем су неважећи 
гласачки листићи; 

6. запечаћен коверат у којем су важећи 
гласачки листићи; 

7. запечаћен коверат у којем су потписане 
потврде о изборном праву за гласање ван 
бирачког места; 

8. попуњене обрасце евиденције чланова и 
заменика чланова бирачког одбора у 
проширеном саставу; 

9. преосталу изборну документацију. 
 

О примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на прописаном обрасцу 
Изборне комисије.  

 
Утврђивање  и објављивање  резултата избора 

Члан 46. 
 По пријему изборног материјала са бирачких 
места, Изборна комисија у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, утврђује: укупан број 
бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који 
су гласали на бирачким местима; број бирача који 
су гласали ван бирачког места; укупан број 
примљених гласачких листића; укупан број 
неважећих гласачких листића; укупан број важећих 
гласачких листића и број гласова датих за сваку 
изборну листу. 

 Изборна комисија утврђује  резултате 
гласања на бирачким местима најкасније у року од 
шест  часова од  достављања извештаја са бирачких 
места.  
 Изборна комисија објављује резултате избора 
у року од 24  часа од затварања бирачких места.  
 
X  РАСПОДЕЛА И ДОДЕЛА  МАНДАТА 
 

Члан 47. 
 Свакој изборној листи припада број мандата 
који је сразмеран броју добијених гласова. 
 Изборна комисија утврђује број мандата који 
припада свакој изборној листи. 
 У расподели мандата учествују изборне 
листе које су добиле најмање 3% гласова од укупног 
броја гласова бирача који су гласали. 
 Политичке странке националних мањина 
учествују у расподели мандата и кад су добиле 
мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су 
гласали, при чему се приликом расподеле мандата 
применом система највећег количника, количници 
свих изборних листа политичких странака 
националних мањина и коалиција политичких 
странака националних мањина увећавају за 35%. 
 Увећање количника изборних листа 
политичких странака националних мањина и 
коалиција политичких странака националних 
мањина за 35% односи се само на листе оних 
политичких странака националних мањина и 
коалиција политичких странака националних 
мањина које су добиле мање од 3%. 
 Изборна комисија у року од  24 часа од 
затварања бирачког места, врши  расподелу  
одборничких мандата  сагласно одредбама закона 
којим се уређују локални иубори, о чему саставља 
посебан записник. 
 Изборна комисија, најкасније у року од 10 
дана од дана објављивања укупних резултата 
избора, све добијене мандате са изборне листе 
додељује кандидатима по редоследу на изборној 
листи, почев од првог кандидата са листе. 
 Изборна комисија издаје одборнику уверење 
да је изабран. 
 
XI ПОНОВНИ ИЗБОРИ 
 

Члан  48. 
 Поновни избори спроводе се ако Изборна 
комисија   или Управни суд пониште изборе због 
неправилности у спровођењу  избора, у случајевима 
утврђеним законом.  
 Ако се избори пониште на поједином 
бирачком месту, гласање се понавља  само на том 
бирачком месту.  
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 На бирачким  местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу са законом, 
избори се понављају  у року од седам дана од дана 
утврђивања  неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним за спровођење  
избора.  
 Поновне  изборе  расписује Изборна 
комисија.  
 Поновни избори спроводе  се по листи 
кандидата  која је утврђена за изборе који су 
поништени,  осим кад су избори поништени због  
неправилности у утврђивању изборне листе.  
 У случају понављања избора  коначни 
резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног  гласања.  
 
XII СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Гласачка кутија 

Члан 49. 
 Гласачка кутија израђује се према 

прописаним стандардима, у складу са упутством 
којим се уређују облик и димензије гласачке кутије..  
 
 Спреј за обележавање прста бирача 
 

Члан 50. 
Обележавање прста бирача као знак да је 

бирач гласао врши се спрејом од специјалног 
нерастворљивог УВ мастила, видљивог под 
посебном светлошћу УВ лампе. 

 
Гласачки листићи 

Члан 51. 
Изборна комисија прописује текст, облик и 

изглед гласачких листића. 
 Гласачке листиће оверава Изборна комисија. 
 Изборна комисија утврђује укупан број 
гласачких листића, који мора бити једнак броју 
бирача уписаних у бирачки списак у Градској 
општини. 
 Изборна комисија решењем које се објављује 
у „Службеном гласнику Града Врања“ утврђује 
укупан број гласачких листића у смислу става 
3.овог члана, као и број резервних гласачких 
листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног 
броја гласачких листића. 
 Гласачки листићи  штампају се у штампарији 
коју  одреди Изборна комисија.  
 Гласачки листићи штампају  се искључиво на  
хартији која је заштићена  воденим  жигом.  

Боја гласачких листића по којима ће се 
гласати на изборима за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања и боја контролних 
листова за проверу исправности гласачке кутије 

које ће се користити на тим изборима морају да се 
разликују од боја утврђених одлуком РИК-а о 
одређивању боје гласачког листића и боје 
контролног листа за проверу исправности гласачке 
кутије, за гласање на изборима за народне 
посланике Народне скупштине . 

 
Припрема штампања и штампање  гласачког  

листића 
Члан 52. 

 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 врши штампање на начин 
прописан упутством РИК-а којим се уређује 
спровођење избора за народне посланике. 
 Штампање гласачких листића надзире 
Изборна комисија, преко својих чланова које 
овласти председник Изборне комисије. 
  Изборна комисија је дужна да омогући 
јавност штампања гласачких листића. 

Представници подносилаца изборних листа 
имају право да присуствују штампању, бројању и 
паковању гласачких листића и достављању 
гласачких листића Изборној комисији. 

Изборна комисија је дужна да благовремено 
обавести подносиоце изборних листа 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. 

Овлашћено лице подносиоца изборне листе 
доставља Изборној комисији у писменом облику 
обавештење о лицима која ће присуствовати 
штампању, бројању и паковању гласачких листића, 
у којем се за свако то лице наводи име и презиме, 
његов ЈМБГ и број мобилног телефона. 

Представници подносилаца изборних листа 
који присуствују предаји гласачких листића 
Изборној комисији,  морају да имају овлашћење за 
присуствовање наведеним радњама, које садржи 
име и презиме представника, његов ЈМБГ и број 
мобилног телефона. 
 
XIII УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА 

 
Члан 53. 

 Текст  гласачког листића и преосталог 
материјала за спровођење  избора  штампа се на  
српском језику, ћириличним писмом. 
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Члан 54. 
Ако у Записнику о раду бирачког одбора 

постоје логичко-рачунске грешке које су последица 
очигледне омашке у попуњавању Записника, а које 
не утичу на утврђивање резултата избора, Градска 
изборна комисија одлучује о начину исправљања 
тих омашки, ако у Записнику о раду бирачког 
одбора: 

1) није уписан број укупно уписаних бирача 
или се уписани број разликује од коначног броја 
бирача утврђеног решењем Комисије о утврђивању 
коначног броја бирача; 

2) није уписан број важећих гласачких 
листића, а збир броја неважећих гласачких листића 
и броја гласова које је појединачно добила свака 
изборна листа је једнак броју гласачких листића 
који се налазе у гласачкој кутији;  

3) није уписан број неважећих гласачких 
листића, а збир броја гласова које је појединачно 
добила свака изборна листа је једнак или мањи од 
броја гласачких листића који се налазе у гласачкој 
кутији; 

4) није уписан број примљених гласачких 
листића или уписани број примљених гласачких 
листића није једнак збиру неупотребљених 
гласачких листића и броја бирача који су гласали, а 
сви остали резултати гласања су логичко-рачунски 
исправни. 

 
Члан 55. 

Ако Изборна комисија Градсксе општине 
Врањска Бања  не добије записник о раду бирачког 
одбора, ако достављени записник није потписан ни 
од једног члана бирачког одбора, или ако, на основу 
записника о раду бирачког одбора, утврди да 
резултати гласања нису логичко-рачунски исправни 
тако да се не могу утврдити резултати гласања на 
том бирачком месту, Комисија ће донети решење 
којим се констатује да се на том бирачком месту не 
могу утврдити резултати гласања и налаже поновно 
гласање за које се, посебним решењем, образује 
нови бирачки одбор.“ 
 
XIV СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 
 

Члан 56. 
 Статистичу обраду података о резултатима 
избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Врањска Бања  обезбеђује Изборна комисија, преко 
овлашћених лица Градске управе. 
   На основу записника о раду бирачких 
одбора, овлашћено лице из става 1.овог члана врши 
логистичко- рачунарску контролу података у 
записницима о раду бирачких одбора и припрема 
податке о привременим резултатима избора, 

користећи  апликативни софтвер у  Изборној 
комисији.  
 Од завршетка гласања до  објављивања  
резултата избора, Изборна комисија  објављује 
привремене податке о резултатима избора.  

Подносиоци изборних листа имају право да 
присуствују статистичкој обради података о 
резултатима избора.  

 Овлашћено лице подносиоца изборне листе 
доставља Изборној комисији у писменом облику 
обавештење о лицима која ће присуствовати 
статистичкој обради података о резултатима избора, 
са подацима о лицима која ће присуствовати 
обради, и то: именом и презименом, пребивалиштем 
и адресом стана и ЈМБГ. 
 
XV ПРАЋЕЊЕ  РАДА ОРГАНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА 

 
Домаћи посматрачи 

Члан 57. 
Заинтересована регистрована удружења чији 

се циљеви остварују у области избора, којa желе да 
прате рад Изборне комисије за спровођење избора 
за одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања, подносе пријаву Изборној комисији, у складу 
са упутством РИК-а којим се уређује спровођење 
избора за народне посланике. 
  Уз пријаву  прилаже се извод из Регистра 
удружења и списак лица која се пријављују за 
посматраче рада  Изборне комисије (домаћи 
посматрачи). 

 Удружење може за посматрача да пријави 
само пунолетног држављанина Републике Србије, 
који није кандидат за одборника или члан бирачког 
одбора. 
  За праћење рада Изборне комисије, 
удружење може да пријави највише два посматрача. 
 По констатацији о испуњености услова, 
Изборна комисија издаје одговарајуће овлашћење. 

Изборна комисија  дужна је да у 
записницима о свом раду констатују присуство 
посматрача. 
  Посматрачи рада Изборне комисије у 
седишту Изборне комисије дужни су да се крећу у 
оквиру овлашћења која су добили од Изборне 
комисије. 
  

Страни посматрачи 
Члан 58. 

Заинтересоване међународне и стране 
организације и удружења која желе да прате рад 
Изборне комисије подносе пријаву  Изборној  
комисији, у складу са упутством РИК-а којим се 
уређује спровођење избора за народне посланике. 
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 Уз пријаву се прилаже и списак лица која се 
пријављују за посматраче (страни посматрачи), као 
и списак преводилаца који ће бити у пратњи 
пријављених посматрача. 
  Пријаву и списак посматрача, Изборна 
комисија без одлагања доставља Министарству 
спољних послова, које је дужно да своје мишљење о 
пријави достави Изборној комисији у року од три 
дана од дана када је пријаву примило. 
  Испуњеност услова да страни посматрачи 
прате рад Изборне комисије констатује 
председавајући на седници Изборне комисије. 
 По констатацији о испуњености услова, 
Изборна комисија издаје страним посматрачима и 
преводиоцима одговарајуће акредитације у које се 
уписују неопходни подаци из списка предложеног у 
пријави. 
 

Положај посматрача 
Члан 59. 

 Посматрачи су дужни да се понашају у 
оквиру својих овлашћења. 
 На положај посматрача сходно се примењују 
одредбе упутства којим се уређују избори за 
народне посланике. 
 
XVI СРЕДСТАВА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 60. 
 Средства  за спровођење  избора обезбеђена   
у буџету Градске општине Врањска Бања, према 
финансијском плану укупних трошкова које је 
утврдила Изборна комисија, могу се користити за: 

1)набавку и штампање изборног материјала; 
- накнаду за рад чланова и заменика 

чланова Изборне комисије у сталном и 
проширеном саставу; 

- накнаду за рад запослених у Управи 
Градске општине и других лица 
ангажованих да за Изборну комисију 
обављају стручне и друге послове у вези 
са спровођењем избора; 

- накнада за рад чланова и заменика 
чланова бирачких одбора у  проширеном 
саставу, који су именовани на предлог 
подносилаца  изборних листа за 
одборнике Скупштине  Градске општине 
Врањска Бања, који нису поднели 
изборне листе за народне посланике, нити 
за одборнике Скупштине Града Врања; 

- набавку  канцеларијског и осталог 
потрошног материјала;  

- статистичку обраду  изборних података;  
- превозничке, ПТТ,  угоститељске и друге  

услуге.  

Налогодавац  за  располагање  средстава је 
председник Изборне комисије.  
 Изборна комисија подноси Скупштини 
Градске општине извештај о утрошеним 
средствима.  
 
XVII ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ 
КАМПАЊЕ 

 
Члан 61. 

 За финансирање трошкова избрне кампање за 
избор одборника Скупштине Градске општине 
Врањска Бања, учесник на изборима (политичка 
странка, коалиција политичких странака, група 
грађана) може  да користи средства  из јавних 
извора, у складу са законом којим се уређује 
финансирање политичких активности. 
 Право на покриће трошкова изборне кампање 
из јавних извора остварује: 
 1.Подносилац изборне листе који је 
приликом подношења изборне листе предао 
Изборној комисији  писану  изјаву да ће користити 
средства из јавних извора за покриће трошкова 
изборне кампање. 
 Изборна комисија прикупља изјаве и предаје 
их надлежном органу за послове буџета, чиме се 
исцрпљије улога Изборне комисије у погледу закона 
којим се уређује финансирање политичких 
активности. 
 2. Подносилац изборне листе  који положи 
изборно јемство у висини средстава која треба да му 
буду исплаћена из буџета Градске општине 
Врањска Бања. 
 Изборно јемство се полаже код надлежног 
органа за послове буџета у року од три дана од дана 
проглашења свих изборних листа, односно 
утврђивања збирне изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања. Изборно јемство састоји се у полагању 
готовог новца, банкарске гаранције, државних 
хартија од вредности или у стављању хипотеке за 
износ јемства на непоретној имовини лица које је 
дало јемство. 
 3. Подносилац изборне листе отвори посебан 
рачун, који се не може користити у друге сврхе.  

Политички субјекат, који не поседује рачун, 
дужан је да га отвори након расписивања избора, а 
пре проглашења изборне листе.  

Отварање рачуна за коалицију, односно 
групу грађана, уређује се споразумом о образовању 
тих политичких субјеката. 
 Након одржаних избора, учесник на 
изборима је дужан: 
 -да сва неутрошена средства из јавних извора 
(буџета) врати врати у буџет Градске општине; 
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 - да сва средства добијена из буџета Градске 
општине врати у буџет ако на изборима не освоји 
најмање 1% важећих гласова, односно 0,2% 
важећих гласова ако на изборима за избор 
одборника Скупштине Градске општине има статус 
политичке странке, односно коалиције политичких 
странака националних мањина, у року од 30 дана од 
дана објављивања коначних резултата избора; 
 - да Агенцији за борбу против корупције, у 
року од 30 дана од дана објављивања коначних 
резултата избора, поднесе извештај о трошковима 
изборне кампање, односно о пореклу, висини и 
структури прикупљених и утрошених средстава из 
јавних и приватних извора. 
 
XVIII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 
 

Члан 62. 
Поједине радње при спровођењу избора за 

одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања вршиће се према обрасцима који су саставни 
део овог упутства: 

1) изборна листа кандидата за одборнике 
Скупштине Градаске општине Врањска Бања 
(Образац ИКГО 1/20); 

2) овлашћење да се у име политичке странке, 
страначке коалиције или групе грађана поднесе 
изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Врањска Бања (Образац ИКГО 
2/20); 

3) сагласност носиоца изборне листе да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања 
(Образац ИКГО 3/20); 

4) изјава којом се прихвата кандидатура за 
одборника Скупштине Градске општине Врањска 
Бања (Образац ИКГО 4/20); 

5) списак бирача који својим потписима 
подржавају изборну листу кандидата за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања 
(Образац ИКГО 5/20); 

6) изјава бирача да подржава изборну листу 
кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Врањска Бања (Образац ИКГО 6/20); 

7) изјава о коришћењу средстава из јавних 
извора за покриће трошкова изборне кампање 
(Образац ИКГО 7/20); 

8) решење о утврђивању збирне изборне 
листе кандидата за одборнике Скупштине Градске 
Општине Врањска Бања (Образац ИКГО 8/20); 

(9)гласачки листић за избор одборника 
Скупштине Градске општине Врањска Бања 
(Образац ИКГО 9/20); 

10) контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије (Образац ИКГО 10/20); 

11) потврда о изборном праву за гласање ван 
бирачког места (Образац ИКГО 11/20); 

12) записник о примопредаји изборног 
материјала пре гласања између Градске изборне 
комисије и бирачког одбора (Образац ИКГО 12/20); 

13)   записник о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор одборника Скупштине Градске 
општине Врањска Бања (Образац 13/20); 

14) контролни формулар за логичко – 
рачунско слагање резултата гласања на бирачком 
месту (Образац ИКГО 14/20); 

15) записник о примопредаји изборног 
материјала после гласања између бирачког одбора и 
Градске изборне комисије (Образац ИКГО 15/20); 

16) записник о раду Градске изборне 
комисије на утврђивању резултата избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања (Образац ИКГО 16/20); 

17) Уверење о избору за одборника 
Скупштине Градске општине Врањска Бања 
(Образац ИКГО 17/20). 
 Изборна комисија Градсек општине Врањска 
Бања може утврдити и друге обрасце за поједине 
изборне радње. 
 
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63. 
 На питања која нису регулисана овим 
упутством непосредно се примењују одредбе закона 
којим се уређују локални избори, закона којим се 
уређују избори народних посланика Народне 
скупштине, упутства РИК-а којим се уређује 
спровођење закона о избору народних посланика, 
акта РИК-а којим се уређује координирано 
спровођење избора за народне посланике и 
одборнике скупштина јединице локалне самоуправе 
и посебних упутстава РИК-а. 
 

Члан  64. 
Ступањем на снагу овог упутства престаје да 

важио Упутство за спровођење  избора за  
одборнике Скупштине Градске општине Врањска 
Бања расписаних за 26.април 2020.године 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/20), осим  
чл. 25.  и чл. 34,  према којим остају на снази радње 
предузете у роковима прописаним тим одредбама, а 
које се односе на прописивање облика и садржаја 
образаца за потпис бирача који подржавају изборну 
листу, на утврђивање јединствених стандарда за 
изборни материјал и прописивање образаца и 
правила за спровођење изборних радњи и на 
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излагање дела јединственог бирачког списка за 
подручје Градске општине Врањска Бања. 

Изборна комисија Градске општине Врањска 
Бања ускладиће облик и садржај прописаних 
образаца за потпис бирача који подржавају изборну 
листу и образаца и правила за спровођење изборних 
радњи, у складу са  Решењем о наставку спровођења 
изборних радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Врањска Бања  који су 
расписани зa 21.јун 2020.године и овим упутством и 
исте ставити на располагање учесницима у 
изборима 11.маја 2020.године. 

 

Члан  65. 
 Ово упутство ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА, дана 11.05.2020.године, 
број;013-13/2020-01 
 

        
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,        

Данијела Јаћимовић,с.р. 
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