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Уставни суд у саставу: председник Снежана Марковић и су-
дије Гордана Ајншпилер Поповић, Лидија Ђукић, Татјана Ђур-
кић, Весна Илић Прелић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец 
(Korhecz Tamás), Мирослав Николић, др Владан Петров, др На-
таша Плавшић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана 
Шурлан, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

ОД Л У К У

1. Утврђује се да одредбе чл. 15. и 20. Одлуке о признањима 
и наградама града Лесковца („Службени гласник града Лесковца”, 
број 12/18) нису у сагласности са Уставом и законом.

2. Утврђује се да одредба члана 77. тачка 10. Пословника 
Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца”, 
бр. 3/19 и 4/19  – исправка), у делу који гласи: „доноси одлуке о 
додели награда и признања”, није у сагласности са Уставом и за-
коном.

Образложење

I
Решењем Уставног суда број IУо-165/2020 од 20. маја 2021. 

године, поводом поднете иницијативе, покренут је поступак за 
оцену уставности и законитости одредаба чл. 15. и 20. Одлуке о 
признањима и наградама града Лесковца („Службени гласник гра-
да Лесковца”, број 12/18) и одредбе члана 77. тачка 10. Пословни-
ка Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесков-
ца”, бр. 3/19 и 4/19  – исправка), у делу који гласи: „доноси одлуке 
о додели награда и признања”.

Доносећи наведено Решење, Уставни суд је оценио да се 
основано може поставити питање усаглашености оспорених одре-
даба чл. 15. и 20. Одлуке и дела одредбе члана 77. тачка 10. По-
словника са законом, а последично и са одредбама члана 195. ст. 
2. и 3. Устава о хијерархији домаћих општих правних аката, буду-
ћи да скупштина општине (града), сагласно одредбама члана 28. 
став 1. и члана 32. тачка 20) Закона о локалној самоуправи, врши 
основне функције локалне власти и обавља послове у складу са 
Уставом, законом и статутом, као и да скупштинска радна тела, 
сагласно одредби члана 36. став 2. истог закона, дају мишљење 
на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене статутом општине, а да је оспо-
реним одредбама Одлуке и Пословника, иако је Статутом града 
Лесковца изричито прописано да Скупштина града, као највиши 
орган града Лесковца који има 75 одборника, одлучује о додели 
јавних признања и почасних звања (члан 39. тачка 59)), одлучива-
ње о том питању пренето на стално скупштинско радно тело, које 
има пет чланова  – одборника.

Уставни суд је наведено Решење доставио Скупштини града 
Лесковца на одговор 1. јуна 2021. године, на основу члана 33. став 
1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 
99/11, 18/13  – Одлука УС, 40/15  – др. закон и 103/15). Скупшти-
на града Лесковца је одговор Суду доставила 29. јуна 2021. годи-
не, у коме се износи мишљење да су оспорене одредбе Одлуке и 
Пословника донете у складу са Уставом, законом и Статутом, при 
чему се, између осталог, наводи: да је Скупштина града, сагласно 
члану 9. Статута града Лесковца, посебном одлуком уредила кри-
теријуме и начин додељивања награда и јавних признања града 
Лесковца, тако да о додељивању награда и јавних признања града 
одлучује Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу при-
знања, док је задржала законом утврђену надлежност да одлучује 
о додели звања „почасни грађанин Града”; да се оспореном Одлу-
ком не сужавају надлежности Скупштине града утврђене чланом 
39. Статута, већ да је Скупштина, у складу са чланом 32. Закона 
о локалној самоуправи и чл. 9. и 39. Статута, том одлуком про-
писала да одлуке о одређеним наградама доноси надлежни одбор 
Скупштине града који је састављен сразмерно броју освојених од-
борничких мандата и који одражава заступљеност у Скупштини 
политичких странака, коалиција и група грађана које су освојиле 

мандате, као и да седници одбора могу присуствовати и учество-
вати у раду без права одлучивања и одборници који нису чланови 
тог сталног радног тела, сагласно члану 70. став 3. Пословника 
Скупштине града Лесковца; да је Скупштина града утврдила на-
длежност Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу 
признања у складу са овлашћењима из члана 43. став 2. Статута 
и члана 62. став 1. Пословника, којима је предвиђена могућност 
да радна тела могу обављати друге послове утврђене Статутом и 
Пословником.

II
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио: 
Одлуку о признањима и наградама града Лесковца донела је 

Скупштина града Лесковца, на основу члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14  – др. закон и 101/16  – др. закон) и члана 25. Статута града Ле-
сковца („Службени гласник града Лесковца”, бр. 12/08, 7/11, 43/12, 
29/16, 54/16 и 9/17  – исправка), на седници одржаној 13. јуна 2018. 
године. Оспорена Одлука је објављена у „Службеном гласнику гра-
да Лесковца”, број 12 од 14. јуна 2018. године, а ступила је на снагу 
осмог дана од дана објављивања, тј. 22. јуна 2018. године. 

Оспореним одредбама Одлуке прописано је: да одлуку о до-
дељивању Октобарске награде града Лесковца  – Медаље доно-
си Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања 
(члан 15.) и да одлуке о додели похвала и новчаних награда доно-
си Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања 
(члан 20.). Одлуком је, такође, прописано: да се Октобарска на-
града града Лесковца  – Медаља додељује физичким лицима пово-
дом 11. октобра  – празника града Лесковца за животно дело, по-
јединачна и заједничка достигнућа у развоју привреде и друштва 
и афирмацију града Лесковца (члан 12.); да се похвале и новчане 
награде додељују за изузетне резултате остварене у области при-
вредног, научног, културног, просветног, здравственог, спортског и 
другим облицима стваралаштва, да награду могу добити физичка 
и правна лица која су посебно допринела афирмацији града Ле-
сковца (члан 17.); да се Октобарска награда града Лесковца  – Ме-
даља и похвале и новчане награде уручују добитницима на свеча-
ној седници (чл. 16. и 21.).

Пословник Скупштине града Лесковца донела је Скупшти-
на града Лесковца, на основу члана 32. тачка 1) и члана 41. став 
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18) и члана 39. 
тачка 1) Статута града Лесковца („Службени гласник града Ле-
сковца”, број 28/18), на седници одржаној 15. и 16. јануара 2019. 
године. Оспорени Пословник објављен је у „Службеном гласнику 
града Лесковца”, број 3 од 17. јануара 2019. године, са исправком 
објављеном у „Службеном гласнику града Лесковца”, број 4 од 1. 
фебруара 2019, године, а ступио је на снагу осмог дана од дана 
објављивања, тј. 25. јануара 2019. године.

Одредбама члана 77. Пословника, у оквиру кога иницијатор 
оспорава тачку 10. у делу који гласи: „доноси одлуке о додели на-
града и признања”, прописано је да се стална радна тела Скуп-
штине образују као одбори, таксативно је наведено 14 одбора са 
делокругом рада, међу којима је под тачком 10. наведен Одбор 
за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, за који је 
предвиђено да има пет чланова и да разматра и утврђује предлоге 
аката из области обележавања празника и јубилеја, доноси одлуке 
о додели награда и признања, утврђује предлог за доделу звања 
„почасни грађанин” града Лесковца, утврђује програме обележа-
вања празника, јубилеја и других значајних датума и обавља друге 
послове везане за обележавање празника, јубилеја и доделу при-
знања у складу са одлукама Скупштине града.

III
Уставом Републике Србије је утврђено: да Република Србија 

уређује и обезбеђује територијалну организацију Републике Србије 
и систем локалне самоуправе (члан 97. тачка 3.); да град има надле-
жности које су Уставом поверене општини, а законом му се могу 
поверити и друге надлежности (члан 189. став 3.); да је највиши 
правни акт општине статут и да статут доноси скупштина општине, 
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да скупштина општине доноси опште акте из своје надлежности, 
усваја буџет и завршни рачун општине, доноси план развоја и про-
сторни план општине, расписује општински референдум и врши 
друге послове одређене законом и статутом (члан 191. ст. 1. и 2.); 
да сви закони и други општи акти донети у Републици Србији мо-
рају бити сагласни са Уставом (члан 194. став 3.); да статути, одлуке 
и сви други општи акти аутономних покрајина и јединица локалне 
самоуправе морају бити сагласни са законом (члан 195. став 2.); да 
сви општи акти аутономних покрајина и јединица локалне самоу-
праве морају бити сагласни њиховим статутима (члан 195. став 3.).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18) је предвиђе-
но: да је највиши правни акт јединице локалне самоуправе статут и 
да се статутом уређују нарочито, поред осталог, права и дужности 
јединице локалне самоуправе и начин њиховог остваривања, орга-
низација и рад органа и служби, као и друга питања од значаја за је-
диницу локалне самоуправе (члан 11.); да општина статутом и дру-
гим општим актом ближе уређује начин, услове и облике вршења 
права и дужности из своје надлежности (члан 19.); да је скупштина 
општине највиши орган општине који врши основне функције ло-
калне власти, утврђене Уставом, законом и статутом (члан 28. став 
1.); да скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и 
друге опште акте и обавља друге послове утврђене законом и стату-
том (члан 32. тач. 6) и 20)); да скупштина општине одлучује ако сед-
ници присуствује већина од укупног броја одборника, да се одлуке 
доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или 
статутом није друкчије одређено (члан 33. ст. 1. и 2.); да скупшти-
на општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање 
питања из њене надлежности, да радна тела дају мишљење на пре-
длоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају 
друге послове утврђене статутом општине, да се број радних тела, 
избор, права и дужности председника и чланова радних тела утвр-
ђују пословником о раду скупштине општине, да радно тело може 
организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука o ко-
јима одлучује скупштина (члан 36.); да се начин припреме, вођење 
и рад седнице скупштине општине и друга питања везана за рад 
скупштине уређују њеним пословником (члан 41.); да органи града 
обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као 
и друге послове утврђене законом и статутом, да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину општине примењују на градску 
скупштину (члан 66. ст. 1. и 3.); да надлежни одбор скупштине једи-
нице локалне самоуправе одлучује по примљеном предлогу грађана 
о спровођењу поступка јавне расправе (члан 68. став 7.); да скуп-
штина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о 
називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на својој територији, као и о додељивању звања 
„почасни грађанин” особи чији су рад и достигнућа од посебног 
значаја за општину уз претходну сагласност министарства надле-
жног за послове локалне самоуправе (члан 93. став 1.).

Статутом града Лесковца („Службени гласник града Лесков-
ца”, број 28/18) је прописано: да је празник града 11. октобар, дан 
ослобођења Лесковца, да поводом празника града  – 11. октобра, 
град додељује награде и друга јавна признања, да критеријуме и 
начин додељивања награда и јавних признања из става 2. овог чла-
на уређује Скупштина града посебном одлуком, да Скупштина гра-
да одлучује о додељивању звања „почасни грађанин” уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове локалне самоупра-
ве (члан 9. ст. 1. до 4.); да Скупштина града, у складу са законом, 
уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних при-
знања и почасних звања које додељује град и одлучује о додели јав-
них признања и почасних звања (члан 39. тачка 59)); да Скупштина 
града одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 
одборника, да Скупштина града одлучује већином гласова присут-
них одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије 
одређено (члан 40. ст. 1. и 2.); да Скупштина града већином гласова 
од укупног броја одборника одлучује о додели звања „почасни гра-
ђанин” града (члан 40. став 3. тачка 11)); да Скупштина града осни-
ва стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, да радна тела дају мишљење на предлоге прописа и 
одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене 
овим статутом и Пословником Скупштине града, да се Пословни-
ком Скупштине града утврђују број и задаци сталних радних тела, 
избор, права и дужности председника и чланова сталних радних 
тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела 

(члан 43. ст. 1. до 3.); да се јавна расправа може спровести у по-
ступку доношења других општих аката из надлежности Скупшти-
не града, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећи-
не одборника или предлога 100 грађана, да надлежно радно тело 
Скупштине града одлучује по примљеном предлогу, односно захте-
ву из става 1. овог члана (члан 114. ст. 1. и 4.); да у вршењу посло-
ва из своје надлежности град доноси одлуке, правилнике, наредбе, 
упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте, да 
одлуке доноси само Скупштина града, осим када је законом пред-
виђено да одлуку доноси други орган града (члан 150.); да одлуке 
и општи акти Скупштине града морају бити сагласни са законом и 
овим статутом (члан 151. став 1.); да право предлагања прописа и 
других општих аката из надлежности Скупштине града имају: сва-
ки одборник Скупштине града, радно тело Скупштине града, Град-
ско веће и грађани путем грађанске иницијативе (члан 152.).

IV
Из наведених одредаба прописа следи: да је законодавац, 

сагласно уставном овлашћењу, Законом о локалној самоуправи 
уредио систем локалне самоуправе, тако што је, између осталог, 
прописао да скупштина јединице локалне самоуправе одлучу-
је о додељивању звања „почасни грађанин” особи чији су рад и 
достигнућа од посебног значаја за општину уз претходну сагла-
сност министарства надлежног за послове локалне самоуправе 
(члан 93.). Уређење питања доделе других звања, награда и јавних 
признања законодавац је, као и уређење осталих питања која зако-
ном није уредио, препустио јединици локалне самоуправе да их 
самостално уреди статутом, односно другим општим актом, сагла-
сно одредбама чл. 11. и 19. закона. Поводом делокруга рада скуп-
штинских радних тела, законодавац је прописао да радна тела дају 
мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина 
општине, да могу организовати јавно слушање о предлозима про-
писа и одлука o којима одлучује скупштина, као и да могу да оба-
вљају и друге послове утврђене статутом општине, а да се број 
радних тела, избор, права и дужности председника и чланова рад-
них тела утврђују пословником о раду скупштине општине. Тако-
ђе је, у оквиру Главе III под називом „Непосредно учешће грађана 
у остваривању локалне самоуправе”, одредбом члана 68. став 7. 
Закона прописао да надлежни одбор скупштине јединице локалне 
самоуправе одлучује по примљеном предлогу грађана о спровође-
њу поступка јавне расправе.

Скупштина града Лесковца је својим Статутом прописала 
да критеријуме и начин додељивања награда јавних признања, 
које град додељује поводом празника града  – 11. октобра, уређу-
је Скупштина града посебном одлуком (члан 9. став 3.), као и да 
Скупштина града, у складу са законом, уређује поступак, услове 
и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања 
које додељује град (члан 39. тачка 59)). Међутим, истом одредбом 
члана 39. тачка 59) Статута прописано је и да Скупштина града 
(која, сагласно члану 32. Статута, има 75 одборника) одлучује о 
додели јавних признања и почасних звања, док је оспореним 
одредбама чл. 15. и 20. Одлуке и делом одредбе члана 77. тачка 10. 
Пословника предвиђено да Одбор за обележавање празника, јуби-
леја и доделу признања (стално радно тело Скупштине града, које 
има пет чланова из реда одборника) доноси одлуке о додели награ-
да и признања (одлуку о додели Октобарске награде града Лесков-
ца  – Медаље и одлуке о додели похвала и новчаних награда). 

Полазећи од тога да Законом о локалној самоуправи, осим 
доделе звања „почасни грађанин”, није уређено питање доделе 
других звања, награда и јавних признања, већ је у оквиру надле-
жности скупштине општине (града) прописано да скупштина 
врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, зако-
ном и статутом и да, у складу са законом, може да обавља и дру-
ге послове утврђене законом и статутом (члан 28. став 1. и члан 
32. тачка 29)), као и да скупштинска радна тела, које скупштина 
општине (града) оснива ради разматрања питања из њене надле-
жности, дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси 
скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом 
општине (града) (члан 36. ст. 1. и 2.), а да Статутом града Лесковца 
одлучивање о додели јавних признања и почасних звања није дато 
у надлежност скупштинском радном телу, већ изричито Скупшти-
ни града Лесковца, Уставни суд је утврдио да је одредбама чл. 
15. и 20. Одлуке и делом одредбе члана 77. тачка 10. Пословника 
ово питање уређено противно статутарној одредби, што наведене 
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одредбе оспорених аката чини несагласним са Законом, а после-
дично и са одредбама члана 195. ст. 2. и 3. Устава, којима је утвр-
ђено да сви општи акти јединица локалне самоуправе морају бити 
сагласни са законом и њиховим статутима. Уставни суд додатно 
указује да у конкретном случају, сагласно одредбама Статута, није 
спорно да Скупштина града посебном одлуком може да уреди 
критеријуме и начин додељивања награда и јавних признања која 
се додељују поводом празника града (члан 9. ст. 2. и 3.), као и да 
радна тела могу да обављају и друге послове утврђене Статутом и 
Пословником Скупштине града (члан 43. став 2.), као што то у од-
говору наводи доносилац оспорених аката, али да је њиховим нај-
вишим правним актом града изричито прописано да Скупштина 
града одлучује о додели јавних признања и почасних звања (члан 
39. тачка 59)), те да овакво статутарно решење не оставља могућ-
ност да се ово питање уреди на друкчији начин хијерархијски ни-
жим правним актима града.

V
Сагласно свему изнетом, Уставни суд је, на основу одредаба 

члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, донео Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе чл. 15. и 20. 
Одлуке о признањима и наградама града Лесковца, наведене у тач-
ки 1. изреке, и одредба члана 77. тачка 10. Пословника Скупшти-
не града Лесковца, наведеног у тачки 2. изреке, у делу који гласи: 
„доноси одлуке о додели награда и признања”, престају да важе 
даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Број IУо-165/2020

Председник Уставног суда,
Снежана Марковић, с.р.

П РА В О СУ Ђ Е
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На основу члана 87. став 1, члана 88. став 2. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 
104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – УС) и члана 13. став 1. алинеја 
пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 5. јануара 2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Маиди Иглици, заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу, 9. јануара 2022. године, престаје функција 

на лични захтев. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

А брoj 7/22
У Београду, 5. јануара 2022. године

Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
6

На основу чл. 21. и 39. Закона о референдуму и народној ини-
цијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), 

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 8. јануа-
ра 2022. године, донела је

У П У Т С Т В О

за спровођење гласања на републичком референдуму 
расписаном за 16. јануар 2022. године у условима 

епидемије заразне болести COVID-19

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Предмет упутства

Члан 1.
(1) Овим упутством ближе се уређује начин спровођења 

гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о 
промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. 
године у условима епидемије заразне болести COVID-19.

(2) На сва питања која нису уређена овим упутством приме-
њују се одредбе Упутства за рад гласачког одбора приликом спро-
вођења гласања на републичком референдуму („Службени гла-
сник РС”, бр. 113/21 и 117/21  – исправка), Упутства за спровођење 
гласања на гласачком месту („Службени гласник РС”, број 113/21) 
и Упутства за спровођење гласања ван гласачког места („Службе-
ни гласник РС”, бр. 113/21 и 125/21).

II. ГЛАСАЧКО МЕСТO

Чишћење и дезинфекција гласачког места

Члан 2.
(1) Изборна комисија јединице локалне самоуправе и оп-

штинска/градска управа дужне су да обезбеде да гласачко место 
буде очишћено, дезинфиковано и проветрено најмање 24 часа пре 
дана гласања.

(2) Опрема која се налази на гласачком месту (столови, сто-
лице, кваке на вратима и др.) мора бити дезинфикована најмање 
24 часа пре дана гласања.

(3) Санитарне просторије на гласачком месту треба да буду 
опремљене сапуном, папирним убрусима за брисање руку и кан-
том за смећe у којој треба да се налази кеса за одлагање искори-
шћених папирних убруса.
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Уређивање гласачког места

Члан 3.
На улазу у објекат у којем се налази гласачко место, на вид-

ном месту истиче се плакат са информацијама о начину спречава-
ња ширења заразне болести COVID-19, као и плакат о обавезном 
растојању између гласача.

Уређивање и одржавање просторије у којој је гласачко место

Члан 4.
(1) Пре отварања гласачког места у 7.00 часова, потребно је 

добро проветрити гласачко место и дезинфиковати све радне повр-
шине и опрему. Пре, током и по завршетку гласања у 20.00 часова, 
потребно је што чешће проветравати просторију у којој се налази 
гласачко место, дезинфиковати радне површине и места на којима 
се налазе паравани за обезбеђивање тајности гласања, а нарочито 
хемијске оловке које су на местима за гласање на располагању гла-
сачима ради гласања.

(2) Гласачки одбор уређује просторију за гласање, тако да 
од улаза на гласачко место до гласачке кутије, места за обављање 
радњи буду постављена тако да размак између њих буде најмање 
један и по метар.

(3) Размак између паравана за обезбеђивање тајности гласа-
ња мора да буде најмање један и по метар.

III. РАД ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА

Гласање на гласачком месту

Члан 5.
(1) На гласачком месту треба обезбедити размак од најмање 

једног и по  метра између чланова гласачког одбора као и свих 
других лица која имају право да бораве на гласачком месту (гласа-
чи, овлашћени посматрачи, чланови Републичке изборне комисије 
или изборне комисије јединице локалне самоуправе, представни-
ци медија).

(2) Чланови гласачког одбора су дужни да, пре и током гласа-
ња, као и приликом утврђивања резултата гласања, правилно носе 
заштитне маске на лицу. Ова обавеза се сходно примењује и на сва 
остала лица која имају право да бораве на гласачком месту. Лице 
које, упркос упозорењу, крши ову обавезу мора бити удаљено са 
гласачког места.

(3) Члан гласачког одбора који је задужен да рукује УВ лам-
пом стара се о томе да у просторију у којој је гласачко место гла-
сачи, као и сва друга лица која имају право да бораве на гласачком 
месту, улазе са правилно намештеном заштитном маском на лицу 
и да им на руке нанесе средство за дезинфекцију. Ако неки гласач 
гласању приступи без заштитне маске, овај члан гласачког одбора 
му предаје заштитну маску и стара се о томе да је правилно наме-
сти на лице.

(4) Чланови гласачког одбора треба да што чешће перу и де-
зинфикују руке (средствима на бази алкохола са минимално 70% 
алкохола) и да избегавају додиривање очију, уста и лица рукама.

(5) Члан гласачког одбора који утврђују идентитет гласача и 
члан гласачког одбора који рукује изводом из бирачког списка ду-
жни су да носе заштитне рукавице, које треба повремено да дезин-
фикују и, по могућности, мењају.

(6) Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док 
му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимацио-
ног документа.

(7) Гласачки одбор је дужан да води рачуна о томе да се на 
гласачком месту, почев од окупљања гласачког одбора пре почет-
ка гласања, па све до окончања рада на гласачком месту, контакти 
између лица која бораве на гласачком месту смање на најмању мо-
гућу меру.

(8) Приликом спровођења гласања, гласачки одбор мора да 
успостави контролисани улазак и кретања гласача како се не би 
створила гужва и како би се обезбедио одговарајући размак изме-
ђу њих.

(9) Улазак гласача на гласачко место треба дозволити само ако 
на гласачком месту постоји слободно место за гласање. Осталим 
лицима који имају право да бораве на гласачком месту улазак, од-
носно боравак на гласачком месту може се омогућити само ако је 
могуће обезбедити правилан размак између свих присутних лица.

(10) Приликом утврђивања резултата гласања, сви чланови 
гласачког одбора, осим заштитне маске, дужни су да носе и за-
штитне рукавице.

Гласање ван гласачког места

Члан 6.
(1) Приликом обавештавања од стране гласача да жели да 

гласа ван гласачког места, лице које прима то обавештење дужно 
је да гласача упита из ког разлога жели да гласа ван гласачког ме-
ста, односно да ли је оболео од заразне болести COVID-19, има 
симптоме те болести (повишена температура, респираторне про-
блеме и др.) или му је одређена мера карантина.

(2) Чланови гласачког одбора који спроводе гласање ван гла-
сачког места (повереници гласачког одбора), обавезно морају но-
сити заштитне маске и заштитне рукавице и морају вршити дезин-
фекцију рукавица како приликом доласка код гласача који гласа 
ван гласачког места, тако и приликом одласка од тог гласача.

(3) Повереници гласачког одбора, приликом доласка код гла-
сача који гласа ван гласачког места, врше дезинфекцију руку гла-
сачу и помагачу, уколико га има, и уједно се старају да они све 
време правилно носе заштитне маске.

(4) Ако ван гласачког места гласа гласач оболео од заразне бо-
лести COVID-19, има симптоме те болести или му је одређена мера 
карантина, чланови гласачког одбора све радње прописане за оба-
вљање гласања ван гласачког места врше испред улазних врата стана 
односно куће у којој борави гласач који гласа ван гласачког места. 

(5) Гласач оболео од заразне болести COVID-19 не сме да 
има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа 
искључиво уз помоћ помагача, који уместо њега преузима и преда-
је гласачки материјал повереницима гласачког одбора, укључујући 
и одговарајући идентификациони документ тог гласача.

(6) Помагачем у смислу овог упутства сматра се лице које 
није оболело од заразне болести COVID-19.

(7) Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док 
му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимацио-
ног документа.

(8) По повратку на гласачко место, обавезно се дезинфикује 
сав материјал који су повереници гласачког одбора вратили на гла-
сачко место.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 7.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 014-23/22
У Београду, 8. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р. 

7
На основу чл. 21. и 79. Закона о референдуму и народној ини-

цијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и члана 
34. став 1. тачка 3. и члана 56. став 3. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03  – УС, 72/03  – 
др. закон, 18/04, 85/05  – др. закон, 101/05  – др. закон, 104/09  – др. 
закон, 28/11  – УС, 36/11, 12/20 и 68/20),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 8. јануа-
ра 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о одређивању времена почетка и завршетка гласања на 
гласачким местима у иностранству

1. Овом одлуком се одређује време почетка и завршетка 
гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о 
промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. 



8. јануар 2022. Број 2 7
године, на гласачким местима у иностранству, одређеним Реше-
њем о одређивању гласачких места у иностранству, за гласање на 
републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године 
(„Службени гласник РС”, број 128/21).

2. На гласачким местима у Аустрији, Белгији, Италији, Не-
мачкој, Норвешкој, Русији, Северној Македонији, Француској, Хр-
ватској и Швајцарској гласање ће бити обављено 16. јануара 2022. 
године, у времену од 7 до 20 часова по локалном времену.

3. Резултати гласања на гласачким местима у иностранству 
не смеју се јавно саопштавати нити истицати на гласачком месту 
пре завршетка гласања у Републици Србији.

4. Ову одлуку доставити Министарству спољних послова.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02 број 014-24/22
У Београду, 8. јануара 2022. године

Републичка изборна комисија

Председник,
Владимир Димитријевић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Општинска изборна комисија општине Бајина Башта, на седници одржаној 4. јануара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бајина Башта, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији општине Бајина Башта за гласање на републичком референдуму расписа-

ном за 16. јануар 2022. године 01 број 014-1-01/2021 од 8. децембра 2021. године, врши се измена тако да уместо
37. Кућа Јовановић Милана Оклетац Оклетац 2

гласи:
37. Кућа Крстић Радојка Оклетац Оклетац 2

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 014-1-05/2021 
У Бајиној Башти, 4. јануара 2022. године

Општинска изборна комисија општине Бајина Башта
Председник,

Велимирка Јокић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Изборна комисија градске општине Савски венац, на седници одржаној 5. јануарa 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Савски венац, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији градске општине Савски венац, за гласање на републичком референдуму  

расписаном за 16. јануар 2022. године број 014-1.2/2021 од  9. децембра 2021. године, мења се тако што се у тачки 1. редни број 25 ме-
њају назив и адреса гласачког места „ПЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОМА ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ” Косте Главинића бр. 3а  
тако да гласе: 25. ПОШТА БЕОГРАД 13, ул. Косте Главинића бр. 7a.

II
 Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 014-2.1/2022
У Београду, 5. јануара 2022. године

Изборна комисија градске општине Савски венац
Председник,

Јелена Стакић, с.р.



8 Број 2 8. јануар 2022.

10
Ha основу члана 144. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), 
Na osnovu člana 144. Zakona o opštem upravnom postupku 

(„Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18  – autentično tumačenje),
Изборна комисија општине Сјеница, на седници одржаној 31. 

децембра 2021. године, донела је 
Izborna komisija opštine Sjenica, na sednici održanoj 31. decem-

bra 2021. godine, donela je 

Р Е Ш Е Њ Е

 о исправци Решења о одређивању гласачких места 
на територији општине Сјеница, за гласање на 

републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 
2022. године

R E Š E N J E 

o ispravci Rešenja o određivanju glasačkih mesta na 
teritoriji opštine Sjenica, za glasanje na republičkom 
referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

I
Решење о одређивању гласачких места на територији општи-

не Сјеница за гласање на републичком референдуму, расписаном 
за 16. јануар 2022. године, бpoj 013-15/21 од 9. децембра 2021. го-
дине исправља се члан I у делу који се односи за следећа гласачка 
места:

Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Sjeni-
ca za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 
2022. godine, broj 013-15/21 od 9. decembra 2021. godine ispravlja se 
član I u delu koji se odnosi za sledeća glasačka mesta:

Назив гласачког места бpoj 1 уместо Приватна кућа Муха-
меда Куча, треба да стоји Приватна кућа Мухарема Куча и назив 
гласачког места број 47 уместо Приватна кућа Миломира Средоје-
вића треба да стоји приватна кућа Мирослава Средојевића.

Naziv glasačkog mesta bpoj 1 umesto Privatna kuća Muhameda 
Kuča, treba da stoji Privatna kuća Muharema Kuča i naziv glasačkog 
mesta broj 47 umesto Privatna kuća Milomira Sredojevića treba da sto-
ji privatna kuća Miroslava Sredojevića.

II
У свему осталом Решење о одређивању гласачких места на 

територији општине Сјеница за гласање на републичком референ-
думу, расписаном за 16. јануар 2022. године, бpoj 013-15/21 од 9. 
децембра 2021. године остаје непромењено.

U svemu ostalom Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teri-
toriji opštine Sjenica za glasanje na republičkom referendumu, raspisa-
nom za 16. januar 2022. godine, broj 013-15/21 od 9. decembra 2021. 
godine ostaje nepromenjeno.

III
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради 

оглашавања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.
Ovo rešenje dostaviti Republičkoj izbornoj komisiji, radi oglaša-

vanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Бpoj 013-15/21-1
Broj 013-15/21-1

У Cјеници, 5. јануара 2022. године
U Sjenici, 5. januara 2022. godine

Општинска изборна комисија општине Сјеница 
Opštinska izborna komisija opštine Sjenica

Председник,
Predsednik,

Харис Брулић, с.р.
Haris Brulić, s.r.
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На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној 

иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21), Упутства за 
одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког 
референдума („Службени гласник РС”, број 113/21), 

Општинска изборна комисија општине Стара Пазова, на сед-
ници одржаној 17. децембра 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на 
територији општине Стара Пазова, за гласање на 

републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 
2022. године

I
Решење Општинске изборне комисије општине Стара Пазова 

о одређивању гласачких места на територији општине Стара Па-
зова, за гласање на референдуму расписаном за 16. јануар 2022. 
године број 013-41/2021-I од 7. децембра 2021. године мења се у 
следећем делу:

 – на бирачком месту број 5. у подручју које обухвата бирачко 
место,  речи: „Милорада Ђорђевића-Неше” замењују се речима: 
„Милоша Ђорђевића-Неше“.

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији.

Број 013-41/2021-I
У Старој Пазови, 17. децембра 2021. године

Општинска изборна комисија општине Стара Пазова
Председник,

Татјана Граовац Кристић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народ-

ној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и 
Упутства за одређивање гласачких места у поступку спровођења 
републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),

Изборна комисија града Суботице, на седници одржаној 5. ја-
нуара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о изменама, допунама и исправци Решења о 
одређивању гласачких места на територији града 

Суботице, за гласање на републичком референдуму, 
расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У тачки I Решења о одређивању гласачких места на терито-

рији града Суботице, за гласање на републичком референдуму, 
расписаном за 16. јануар 2022. године које је донела Изборна ко-
мисија града Суботице 9. децембра 2021. године број I-00-014-
5/2021 врше се следеће измене, допуне и исправка:

„ – Гласачко место број 2, ОШ „Кизур Иштван”, Суботица, 
Ивана Зајца 9: у улици Мајшански пут (Стари Мајшански пут) ра-
спон кућних бројева 2-20 мења се и гласи: „2-20-А”

 – Гласачко место број 4, ОШ „Ђуро Салај”, Суботица, Пете-
фи Шандора бр. 19: у улици Светозара Милетића распон кућних 
бројева од 1-21 мења се и гласи: „1-21-А”

 – Гласачко место број 21, ОШ „Сечењи Иштван”, Суботица, 
Пут Едварда Кардеља бр. 114: у улици Бајски виногради после 
кућног броја 395 додаје се кућни број 396

 – Гласачко место број 26, МЗ „Ново село” (улаз из улице Ха-
нибала Луцића) Суботица, Гајева бр. 50: у улици Гајева распон 
кућних бројева од 40-60 мења се и гласи: „40-60-А”



8. јануар 2022. Број 2 9
 – Гласачко место број 81, ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг 

Слободе бр. 2: назив улице „Ослобилачка” се исправља и гласи: 
„Ослободилачка”

 – Гласачко место број 83, Гостиона „Тиса”, Чантавир, Топол-
ски пут бр. 10: у улици Болманска распон кућних бројева од 1-101 
мења се и гласи „1-103”

 – Гласачко место број 96, МЗ „Мала Босна”, Мала Босна, Су-
ботичка бр. 12: у улици Мала Босна салаши после кућног броја 
133 додаје се број 133-Д.”

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради 

оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број I-00-014-5/2021-1
У Суботици, 5. јануара 2022. године
Изборна комисија града Суботице

Председник,
Ненад Козомора, с.р.
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На основу члана 21. став 2. Закона о реферeндуму и народној иницијативи (Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за одре-

ђивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Општинска изборна комисија општине Тутин, на седници одржаној 4. јануара 2022. године, донела је:
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o referеndumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik RS”, broj 111/21) i Uputstva za određivanje gla-

sačkih mjesta u postupku sprovođenja republičkog referenduma („Službeni glasnik RS”, broj 113/21), 
Opštinska izborna komisija opštine Tutin, na sjednici održanoj 4. januara 2022. godine, donijela je

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Тутин, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

R Ј E Š E N J E 

o izmјeni Rјešenja o određivanju glasačkih mјesta na teritoriji opštine Tutin, za glasanje na republičkom referendumu, 
raspisanom za 16. januar 2022. godine

I 
У Решењу о одређивању гласачких места на територији општине Тутин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. 

јануар 2022. године, број 1/21 од 8. децембра 2021. године:
U Rešenju o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Tutin, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. 

godine, broj 1/21 od 8. decembra 2022. godine:
Мења се назив гласачког места број 2
Mijenja se naziv glasačkog mјesta broj 2

I а 
ОПШТИНА ТУТИН/OPŠTINA TUTIN

Ред.
бр.

Red.
br.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

NAZIV GLASAČKOG 
MJESTA

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ADRESA GLASAČKOG 
MJESTA

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

PODRUČJE KOJE OBUHVATA GLASAČKO MJESTO
(naselje, ulica, kućni broj)

8

ЛОКАЛ РАДЕНКА 
МИЛУНОВИЋА
LOKAL RADENKA 
MILUNOVIĆA

ТУТИН, СВРАЧИЋЕ ББ
TUTIN, SVRAČIĆE BB

9. црногорске бригаде бб, Богољуба Чукића 9-103, 2-80 и бб, Борићи, Дунавска, Жупска, Индире Ганди, 
Јадранска, Каменолом, Mитровачки пут 19, 8-22 и бб, Подградац, Рударска, Савска, Сврачиће, Сутјеска, 
Хилма Алића и Церска
9. crnogorske brigade bb, Bogoljuba Čukića 9-103, 2-80 i bb, Borići, Dunavska, Župska, Indire Gandi, 
Jadranska, Kamenolom, Mitrovački put 19, 8-22 i bb, Podgradac, Rudarska, Savska, Svračiće, Sutjeska, Hilma 
Alića i Cerska

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Ovo rјešenje dostaviti Republičkoj izbornoj komisiji, radi oglašavanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Број 013-2/21
Broj 013-2/21

Општинска изборна комисија општине Тутин 
Opštinska izborna komisija opštine Tutin

Председник,
Predsjednik,

Муамер Маврић, с.р.
Muamer Mavrić, s.r.
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14
На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службе-

ни гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 и 94/21), члана 32. став 3. 
Законом о референдуму и народној иницијативи („Службени гла-
сник РС”, бр. 111/21 и 119/21), 

Директор Агенције за спречавање корупције, доноси 

П РА В И Л Н И К 

о садржини и начину подношења извештаја о 
трошковима референдумске кампање

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује садржина, форма и на-

чин подношења извештаја о трошковима референдумске кампање 
и извештаја о трошковима кампање за народну иницијативу, који 
су прописани Законом о референдуму и народној иницијативи (у 
даљем тексту: Закон).

Извештаји које Агенцији за спречавање корупције (у даљем 
тексту: Агенција) подноси организатор кампање су:

1) Извештај о трошковима референдумске кампање и
2) Извештај о трошковима кампање за народну иницијативу.
Извештај о трошковима референдумске кампање подноси се 

на Обрасцу И3-Р, а извештај о трошковима кампање за народну 
иницијативу на Обрасцу И3-НИ.

Правила дефинисана овим правилником која се односе на са-
држину, форму и начин подношења извештаја о трошковима рефе-
рендумске кампање на Обрасцу И3-Р примењују се и на садржину, 
форму и начин подношења извештаја о трошковима кампање за 
народну иницијативу на Обрасцу И3-НИ.

Обрасци извештаја из става 3. овог члана прописани су овим 
правилником и његов су саставни део.

Сви изрази који се користе у овом правилнику су родно неу-
трални.

II. САДРЖИНА ИЗВЕШТАЈА О ТРОШКОВИМА 
РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ

Члан 2.
Извештај о трошковима референдумске кампање сачињава 

се на основу књиговодствене документације и друге веродостој-
не документације у вези са референдумском кампањом (извештаји 
о променама и стању средстава на рачуну, благајнички налози и 
дневници, пописне листе, уговори, рачуни, записници о примо-
предаји, потврде о пријему, обрачуни, писмене изјаве даваоца при-
лога, пружаоца услуге и др.).

Износи и вредности у извештају приказују се у динарима.
Образац И3-Р на првој страни у горњем левом углу садржи 

датум подношења електронске форме извештаја, у доњем левом 
углу налази се верзија извештаја, датум и време бар-кода и број 
бар-кода, у горњем десном углу налази се јединствени бар-код који 
се аутоматски додељује подношењем извештаја и у доњем десном 
углу садржи редни број стране и укупан број страна извештаја. У 
горњем средишњем делу обрасца исписан је назив референдумске 
кампање и датум одржавања референдума.

Образац И3-Р састоји се из пет делова: I. Општи подаци, II. 
Приходи кампање, III. Средства пренета са рачуна организатора 
кампање, IV. Кредити и зајмови организатора кампање, V. Трошко-
ви кампање.

Члан 3.
У делу I. Општи подаци Обрасца И3-Р назив и врста органи-

затора кампање (подаци који су уписани приликом отварања ко-
рисничког налога) аутоматски су попуњени, а уносе се подаци о:

1) организатору кампање  – наводећи скраћени назив; седи-
ште и адресу; број телефона; адресу интернет презентације; елек-
тронску адресу; порески идентификациони број; матични број; 
шифру делатности; датум, број и место овере споразума два или 
више правних лица или споразума о образовању групе грађана; 
називе других правних лица из споразума; бројеве посебних рачу-
на за финансирање кампање, називе пословних банака у којима су 
рачуни отворени, врсте рачуна;

2) овлашћеном лицу из члана 33. Закона  – наводећи име и 
презиме; датум именовања; функцију у организатору кампање; 
ЈМБГ, место и адресу, контакт телефон и електронску адресу.

Подаци из става 1. тачка 2) овог члана који се односе на 
ЈМБГ, место и адресу, контакт телефон и електронску адресу овла-
шћеног лица из члана 33. Закона користе се искључиво за потребе 
обављања послова из надлежности Агенције и не објављују се на 
веб-сајту Агенције.

Члан 4.
У делу II. Приходи кампање Обрасца И3-Р уносе се подаци о:
1) просторијама и услугама из члана 29. став 7. Закона  – на-

водећи назив органа или организације која је услугу пружила или 
просторију дала на коришћење; вредност примљене услуге; опис 
примљене услуге, датум пријема, активност за коју је примљена 
услуга и назив и број документа на основу којег се уносе подаци; 

2) прилозима физичких лица  – наводећи име и презиме дава-
оца прилога; место пребивалишта даваоца прилога; адресу давао-
ца прилога; ЈМБГ даваоца прилога; укупан износ новчаних прило-
га; укупан износ неновчаних прилога; укупну вредност прилога и 
напомене;

3) прилозима правних лица  – наводећи назив даваоца при-
лога; седиште даваоца прилога, адресу даваоца прилога, матични 
број даваоца прилога; укупан износ новчаних прилога; укупан из-
нос неновчаних прилога; укупну вредност прилога и напомене;

4) напоменама о укупним приходима кампање уколико их има. 
Подаци о укупним приходима из става 1. овог члана се ауто-

матски сабирају преко система за електронско подношење изве-
штаја.

Подаци из става 1. тачка 2) овог члана који се односе на 
место пребивалишта и адресу физичког лица даваоца прилога и 
ЈМБГ даваоца прилога користе се искључиво за потребе обављања 
послова из надлежности Агенције и не објављују се на веб-сајту 
Агенције.

У делу III. Средства пренета са рачуна организатора Обра-
сца И3-Р уносе се подаци о: броју рачуна организатора кампање са 
кога су средства пренета; износ пренетих средстава; и износ утро-
шених средстава.

У делу IV. Кредити и зајмови организатора кампање Обрасца 
И3-Р уносе се подаци о кредитима и зајмовима  – наводећи назив 
пословне банке или друге финансијске организације која је одо-
брила кредит/зајам; износ одобрених средстава; износ пренетих 
средстава на рачун за финансирање кампање; износ утрошених 
средстава; врсту и вредност обезбеђења кредита/зајма; период 
отплате кредита/зајма и напомене посебно за кредите и зајмове 
одобрене под условима који одступају од тржишних, а посебно за 
кредите и зајмове који су одобрени под тржишним условима.

Укупно сви извори финансирања кампање аутоматски се са-
бирају преко система за електронско подношење извештаја и садр-
же укупан збир прихода кампање, укупан износ утрошених сред-
ства пренетих са рачуна организатора и укупан износ утрошених 
средстава по основу кредита/зајма, као и поље за унос напомена. 

Члан 5.
У делу V. Трошкови кампање Обрасца И3-Р уносе се подаци о:
1) трошковима материјала  – наводећи укупну цену, цену по 

комаду, број израђених комада, име и презиме/назив извршиоца 
услуге, ЈМБГ/матични број и напомене за сваку врсту промотив-
ног материјала (летак, брошура, новине, плакат, билборд и други 
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промотивни материјал) и за сваки посебни облик у оквиру сваке 
врсте промотивног материјала (летак 1, летак 2..., брошура 1, бро-
шура 2...), као и друге трошкове дистрибуције;

2) трошковима јавних догађаја  – наводећи цену, место одржа-
вања јавног догађаја, датум одржавања јавног догађаја, име и пре-
зиме/назив извршиоца услуге, ЈМБГ/матични број и напомене за 
сваку врсту јавног догађаја (митинг, конвенција, конференције за 
медије и други типови јавних манифестација) и за сваки посебни 
облик у оквиру сваке врсте јавног догађаја (митинг 1, митинг 2... 
конвенција 1, конвенција 2...);

3) трошковима оглашавања  – наводећи цену, име и презиме/
назив извршиоца услуге, ЈМБГ/матични број и напомене за сва-
ку врсту оглашавања на телевизији, радију, интернету и у штампи 
(спот, оглас, закупљени термин, банер, посебан сајт изборне кам-
пање) и за сваки посебни облик у оквиру сваке врсте оглашавања 
(спот 1, спот 2... оглас 1, оглас 2...), као и остале трошкове огла-
шавања;

4) осталим трошковима кампање  – наводећи цену, име и пре-
зиме/назив извршиоца услуге, ЈМБГ/матични број, администра-
тивне трошкове, остале путне трошкове, комуналне и режијске 
трошкове, трошкове закупа посебног простора, комуникације, до-
датног ангажовања људства, ангажовања маркетиншке агенције, 
опреме, истраживања јавног мњења (посебно за свако истражива-
ње јавног мњења), и остале непоменуте трошкове.

Укупно сви трошкови кампање из става 1. овог члана се ау-
томатски сабирају преко система за електронско подношење изве-
штаја и садрже поље за унос напомена.

Сви трошкови исказују се са урачунатим порезима.
У случају када су трошкови повезани, тако да се више врста 

трошкова не може раздвојити, тако повезани трошкови приказују 
се у оквиру ставке која чини претежни део трошкова, уз обавезну 
напомену који су трошкови обухваћени том ставком.

III. ФОРМА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА О 
ТРОШКОВИМА РЕФЕРЕНДУМСКЕ КАМПАЊЕ

Члан 6.
Организатор референдумске кампање дужан је да Агенцији 

поднесе извештај о трошковима референдумске кампање, у року 
од 30 дана од дана објављивања укупних резултата референдума.

Извештај из става 1. овог члана подноси се преко система за 
електронско подношење извештаја Агенције (веб форме обрасца) 
и у писаној форми (штампањем попуњеног електронског обрасца).

Агенција додељује организатору кампање јединствени кори-
снички налог и шифру, за приступ систему за електронско подно-
шење извештаја и унос података. 

Након уноса података, образац се путем система за елек-
тронско подношење извештаја прослеђује Агенцији и организатор 
кампање добија јединствени бар-код којим се потврђује веб форма 
обрасца.

Приликом сваког појединачног уноса податка на веб форми 
обрасца, програмски се спроводи логичко-рачунска контрола из-
вештаја. 

Писана форма обрасца извештаја из става 1. овог члана са-
држи јединствени бар-код којим се потврђује веб форма обрасца, 
датум подношења извештаја преко електронске форме, датум и 
место сачињавања писане форме извештаја, потпис овлашћеног 
лица из члана 33. Закона, печат правног лица и других правних 
лица из споразума.

Сматра се да је извештај из става 1. овог члана поднет у про-
писаној форми, ако је поднет и преко система за електронско подно-
шење извештаја Агенције (веб форме обрасца) и у писаној форми.

Изузетно, извештај из става 1. овог члана је поднет у пропи-
саној форми и у случају када је извештај поднет само преко си-
стема за електронско подношење извештаја Агенције (веб форме 
обрасца), а садржи електронски потпис у складу са законом којим 
се уређује електронски документ, електронска идентификација и 
услуге од поверења у електронском пословању, у ком случају орга-
низатор кампање није дужан да достави извештај у писаној форми.

Даном пријема писане форме извештаја из става 1. овог чла-
на сматра се дан када је извештај лично предат Агенцији, односно 
дан када је извештај примљен у Агенцију путем обичне поштан-
ске пошиљке, а ако је извештај предат препорученом поштом, као 
дан пријема сматра се дан када је предат поштанском оператору.

Даном пријема извештаја из става 1. овог члана преко систе-
ма за електронско подношење извештаја (веб форме обрасца), који 
је потписан електронским потписом у смислу става 8. овог члана, 
сматра се дан када организатор кампање добије јединствени бар-
код којим се потврђује веб форма обрасца.

Извештај поднет преко система за електронско подношење 
извештаја (веб форме обрасца) и у писаној форми мора да садржи 
истоветне податке.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 014-110-00-1/22-01 
У Београду, 5. јануара 2022. године

Директор,
Драган Сикимић, с.р. 
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На основу члана 17. Закона о контроли државне помоћи 

(„Службeни глaсник РС”, брoj 73/19), чл. 17. и 39. Статута Коми-
сије за контролу државне помоћи („Службeни глaсник РС”, бр. 
3/20 и 41/20), 

Савет Комисије за контролу државне помоћи, на 106. седни-
ци одржаној 27. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У К У

о изменама и допунама Статута Комисије за контролу 
државне помоћи

Члан 1.
У Статуту Комисије за контролу државне помоћи („Службе-

ни гласник РС”, бр. 3/20 и 41/20), у члану 6. став 1. речи: „Кнеза 
Милоша 20.” замењују се речима: „Сремска 3 –5.”.

Члан 2.
У члану 17. став 1. у тачки 5) после речи: „набавки” додају се 

речи: „и кадровски план”.
У члану 17. став 1. у тачки 14) после речи: „законом” додају 

се речи: „и ажурирање Информатора”.

Члан 3.
У члану 20. став 1. у тачки 9) везник ,,и” замењује се запетом, 

а после речи: „набавки” додају се речи: „ , финансијски извештај 
и кадровски план”.

Члан 4.
У члану 21. став 2. после речи: „контролори” додају се речи: 

„ , виши аналитичари”.
У ставу 3. истог члана после речи: „контролора” додају речи: 

,, , виших аналитичара”.

Члан 5.
У члану 27. став 1. тачка 4) брише се.
У члану 27. став 1. у тачки 5) после речи: „Комисије” додају 

се речи: „ , а нарочито финансијског плана, плана јавних набавки, 
финансијског извештаја и кадровског плана”.

Члан 6.
У члану 31. после речи: „управе” додају се речи: „као и акти-

ма Комисије”.

Члан 7.
У члану 33. став 1. речи: „Правилником о раду” замењују се 

речима: „актима Комисије”.

Члан 8.
У члану 36. став 2. после речи: „Комисије” додају се речи: „у 

складу са Законом и актима Комисије”.

Члан 9.
Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије” и ступа на снагу даном објављивања. 

Председник Комисије,
Владимир Антонијевић, с.р.
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На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13) и члана 139. став 2. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), 

Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси

ДОПУНСКИ ЗАКЉУЧАК

I. Покреће се поступак испитивања повреде конкуренци-
је по службеној дужности против учесника на тржишту Atlantic 
Grand d.o.o. Beograd, матични број 17173006, са регистрованим 
седиштем на адреси: Сурчинска 6а, Београд  – Нови Београд, које 
заступа директор, Мате Штетић, ради утврђивања постојања по-
вреде конкуренције из члана 10. став 2. тачка 1) Закона о заштити 
конкуренције.

II. Овим закључком допуњава се закључак председника Ко-
мисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-644/2021-01 од 14. 
септембра 2021. године.

III. Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама 
или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја 
за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе 
Комисији за заштиту конкуренције на адресу Савска 25, Београд.

IV. Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на интернет страни Комисије за заштиту кон-
куренције.

Број 4/0-01-644/2021-30
У Београду, 21. децембра 2021. године

Председник Комисије,
Небојша Перић, с.р.




