
Број 20  Страна 1576                      „Службени лист општине Неготин“                          02.10.2021. 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима  ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 
Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 01.10.2021.године, донела 
је 

 
ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У 

РЕШЕЊУ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН 

 
Члан 1. 

 У Решењу о одређивању бирачких места на територији општине Неготин („Сл. лист 
општине Неготин“, бр. 17/2021) исправља се техничка грешка и то: 
 
-на бирачком месту број 10 (Неготин, ТЕХНИЧКА ШКОЛА - СВЕЧАНА САЛА), на месту 
подручја које обухвата бирачко место, брише се „Мише Анастасијевића“; 
-на бирачком месту број 11 (Неготин, ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СТАНКО 
ПАУНОВИЋ" - САЛА), на месту подручја које обухвата бирачко место, брише се „Др 
Миливоја Петровића“; 
-на бирачком месту број 10 (Неготин, ТЕХНИЧКА ШКОЛА - СВЕЧАНА САЛА), на месту 
подручја које обухвата бирачко место, додаје се „Др Миливоја Петровића“. 
 

Члан 2. 
 Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Образложење 
 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 15. став 1. тачка 2. 
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020). 
 Члан 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима прописује да Изборна 
комисија одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима. 
 Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 
95/2018-аутентично тумачење) прописано је да орган увек може да исправи своје решење 
или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или 
рачунању и друге очигледне нетачности и да решење о исправци почиње да производи 
правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по 
странку - од када странка буде обавештена о исправци. 
   
Број: 013-2/2021-78 
У Неготину, 01.10.2021. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

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



02.10.2021.                              „Службени лист општине Неготин“                   Број  20 страна 1577 
 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), а у вези 
члана 18. Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС», бр. 104/09 и 
99/11), Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 02.10.2021. године, 
донела је 

 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

РАСПИСАНИХ ЗА 17. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ 
 
 
 
 

Члан 1. 
Укупан број бирача, на дан 01. октобра 2021. године, утврђен Решењем Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број 208-00-23/2021-28/65-305 од 01.10.2021. 
године, уписаних у делу Јединственог бирачког списка за подручје општине Неготин, за 
избор одборника Скупштине општине Неготин, за изборе расписане за 17. октобар 2021. 
године,  је 37.316 бирача. 

 
Члан 2. 

Ову одлуку објавити у “Службеном листу Општине Неготин”. 
 

 
 
Број: 013-2/2017-80 
У Неготину, 02.10.2021. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

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



Број 20  Страна 1578                      „Службени лист општине Неготин“                          02.10.2021. 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј:  
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
 

1. Закључак о исправци грешке у решењу о одређивању бирачких места на  
територији општине Неготин                      1576  

2. Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје општине Неготин  
за избор одборника скупштине општине Неготин расписаних  
за 17. октобар 2021. Године                                                                   1577 
                                             
   
 
 
 
 


