
 
 
 
 
 

 
 
На основу члана 28.  став 8. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 
68/2020)  
 Општинска изборна комисија општине Велико Градиште на седници одржаној дана 
06.06.2020. године донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ШТАМПАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

 
1. ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

 1.1 Гласачки листићи за избор одборника СО Велико Градиште штампаће се у 
Великом Градишту у штампарији СЗР „ Графика ТИМ “ ул.Албанске споменице  34 а, 
коју заступа Дарко Влаховић, ПИБ  102028605, по спроведеној набавци штампарских 
услуга. Понуда  заведена под бројем  013-42/2020-01-1 од 29.05.2020. године.   
 1.2 Број гласачких листића који се штампају, њихов текст, облик, боју и изглед  
утврђује Општинска изборна комисија општине Велико Градиште. 
 1.3 Број гласачких листића који се штампају мора бити једнак броју бирача 
уписаних у бирачки списак.  
 1.4 Општинска изборна комисија посебном својом одлуком, утврдиће број 
уписаних бирача за општину Велико Градиште. 
  
 1.5 Пре почетка штампања гласачких листића Комисија посебном својом 
одлуком, утврђује број резервних гласачких листића који не може бити већи од 0,3 % од 
укупног броја гласачких листића.  
 1.6 Штампање гласачких листића надзиру чланови или заменици чланова 
Општинске изборне комисије. 
 1.7 Овлашћење мора бити потписано и оверено од стране председника 
Комисије. 
 1.8 Штампању гласачких листића могу присутствовати  овлашћени 
представници подносилаца изборних листа уз овлашћење које треба да саджи следеће 
податке: 

- Име и презиме 
- Број личне карте 
- Јединствени матични број грађана 
- Испред које политичке странке присуствује штампању 

      1.9 Гласачки листићи штампаће се дана 12.06.2020. године са почетком у 9 
часова. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. ПРИПРЕМА ЗА  ШТАМПАЊЕ  ГЛАСАЧКИХ  ЛИСТИЋА 
 

2.1 После доношења одлуке о тексту , облику и изгледу гласачког  листића  
Комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава председник Комисије 
потписом и печатом Комисије.  

2.2 Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији која на основу њега 
израђује ОФСЕТ плоче. 

2.3 Процес штампања започиње у присуству овлашћених представника Комисије и 
овлашћених представника подносилаца изборних листа стављањем ОФСЕТ плоча у 
машину за штампање. 

2.4 По пуштању у погон штампарских машина први примерци гласачких листића 
се на лицу места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који задовољава 
оптималне графичке стандарде. 

2.5 Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке 
стандарде представници Комисије упоређују са овереним узорком гласачког листића. 

2.6 Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића истоветан са 
овереним узорком присутни представници Комисије својим потписима одобравају 
штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака. 

2.7 Одмах по завршетку штампања Комисија коју чине представници Комисије , 
овлашћени представници подносилаца изборних листа и штампарије, уништава 
компјутерску припрему за израду ОФСЕТ плоча. 

2.8 О уништавању компјутерске припреме и ОФСЕТ плоча саставља се записник 
који се предаје представницима изборне комисије. 

 
3. ПРАВО НАДЗОРА 

3.1 Штампање гласачких листића надзире Комисија преко својих чланова или 
заменика који имају уредно овлашћење. 

3.2 Комисија је дужна да обезбеди јавност штампања гласачких листића. 
3.3 Овлашћени представници подносиоца изборних листа имају право да 

присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких 
листића комисији и бирачким одборима.  

3.4 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 када почињу те радње. 

3.5 Члановима и заменицима чланова Општинске изборне комисије , као и 
овлашћеним представницима  подносилаца изборних листа ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  уношење и 
коришћење мобилних телефона и других средстава  за комуникацију и средстава за 
фотографисање  у штампарију. 

3.6 За одржавање реда и понашања у току припреме и штампања гласачких листића 
и изборног материјала одговоран је председник Општинске изборне комисије или члан 
или заменик члана кога он овласти.              

  3.7 Лице које присуствује припреми и штампању гласачких листића уколико 
својим понашањем нарушава ред и дисциплину , после друге опомене биће удаљено. 



 
 
 
 
 

 
 
      4.  УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 

4.1 Текст гласачког листића и преосталог материјала за спровођење избора за 
одборнике СО Велико Градиште заказаних за 21.06.2020. године штампа се на српском 
језику-ћирилицом. 

 

5. ПРИСУСТВОВАЊЕ  ШТАМПАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

5.1 У току припреме за штампање и штампања гласачких листића и преосталог 
материјала и примопредаје одштампаног изборног материјала изборној комисији  могу 
бити присутни само чланови или заменици чланова изборне комисије са овлашћењем, 
овлашћени представници подносилаца изборних листа са овлашћењем. 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА  И ТРАНСПОРТ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

6.1 У току штампања гласачких листића и преосталог материјала за спровођење 
избора, обезбеђиваће радници ПС Велико Градиште. 

6.2 У току транспорта гласачких листића и преосталог изборног материјала до 
објекта и просторија где ће бити смештени обезбеђиваће радници ПС Велико Градиште. 

 
 

7. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

7.1 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Број : 013-53/2020-01-1 

Дана 06.06.2020. године 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
                                                                          ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
  
                                                                                        Данијел Живановић 
 


