
             Na osnovu člana 15. i člana 28. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 

34/2010 - odluka US i 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020), Opštinska 

izborna komisija Sjenica, na sednici održanoj 06. 06. 2020. godine, donosi 

 

 

ODLUKU  

O UTVRĐIVANJU BROJA, OBLIKA, IZGLEDA I KONTROLE ŠTAMPANJA 

GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE 

SJENICA 

 
Član 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se broj, oblik, izgled i kontrola štampanja glasačkih listića za izbore 

za odbornike Skupštine opštine Sjenica , raspisane za 21. jun 2020. godine.  

 

Član 2. 

 

Broj glasačkih listića za izbore za odbornike Skupštine opštine Sjenica raspisane za 21.jun 

2020. godine utvrđuje se na broj 26.765 glasačkih listića, utvrđen kao broj birača za područje opštine 

Sjenica, Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 208-00-23/2020-26/59-348 

od 05. 06. 2020. godine.  

Broj rezervnih glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine opštine Sjenica, utvrđuje se na 

broj od 80 glasačkih listića, odnosno 0,3% od broja glasačkih listića utvrđenog stavom 1. ovog člana.  

 

Član 3. 

 

Opštinska izborna komisija će doneti posebnu odluku o štampariji u kojoj će se štampati 

glasački listići i drugi izborni materijal nakon što prikupi ponude i utvrdi najpovoljniju ponudu a 

najkasnije do 09. 06. 2020. godine.  

Ovlašćuje se sekretar Opštinske izborne komisije da pribavi ponude najmanje tri štamparije za 

štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala. 

 

Član 4. 

 

              Svaki glasački listić za izbor odbornika Skupštine opštine Sjenica biće zaštićen vodenim 

žigom.  

Glasački listići za izbore za odbornike Skupštine opštine Sjenica štampaće se na papiru - bele 

boje, na formatu A - 4, a tekst će biti ispisan slovima crne boje, na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom 

i bosanskom jeziku i latičnim pismom koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Sjenica.  

U dnu glasačkog listića štampaće se otisak pečata Opštinske izborne komisije.  

Papir zaštićen vodenim žigom na kome će se štampati materijal Opštinska izborna komisija 

pribaviće kod JP “Službeni glasnik”.  

Kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampaće se na zaštićenom papiru 

svetlozelene boje, na formatu A - 4, a tekst će biti ispisan slovima crne boje, na srpskom jeziku i 

ćiriličnim pismom i bosanskom jeziku i latičnim pismom koji su u službenoj upotrebi na teritoriji 

opštine Sjenica. 

 

Član 5. 

 

              Kontrolni list iz člana 4. stav 5. ove Odluke, štampaće se u 71 primerak i 10 rezervnih 

primeraka.  

Rezervni primerci biće posebno zapakovani i obeleženi, na isti način kao rezervni glasački 

listići. 

 



 

Član 6. 

 

             Opštinska izborna komisija, obrazovaće iz reda članova Opštinske izborne komisije, Radno 

telo za kontrolu štampanja glasačkih listića.  

Ovlašćeno lice podnosioca izborne liste ima pravo da prisustvuje štampanju glasačkih listića.  

 

Član 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj 013-89/2016 od 13. 04. 2016. 

god.  

Ova stupa na snagu danom objavljivanja u “Opštinskom službenom glasniku Sjenica”. 

 

  

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U SJENICI 

 

Broj: 013-56/2020 od 06. 06. 2020. godine 

  

 

Predsednik,  

          Read Hamidović, dipl. pravnik 


