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На основу члана 11, 15. и 17. 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 12.10.2021. године, донела је  

ОДЛУКУ О ПОШТОВАЊУ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА И ОДРЖАВАЊУ РЕДА НА 
БИРАЧКОМ МЕСТУ 

Члан 1. 

 Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, односно велики број грађана заражених 
вирусом COVID-19 како у читавој земљи, тако и у општини Неготин, као и Мишљење – процена 
епидемиолошке ситуације на територији општине Неготин, са предлогом епидемијских мера за 
одржавање локалних избора за одборнике СО Неготин Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 
број 8013-1/21 од 11.10.2021. године и Закључак Штаба за ванредне ситуације за територију 
општине Неготин број 870-70/2021-IV/06 од 11.10.2021. године и свих прописаних мера од стране 
републичког кризног штаба, Изборна комисија општине Неготин налаже следеће МЕРЕ: 

1. БИРАЧКИ ОДБОРИ 
(стални и проширени састав) 

-Рад бирачких одбора (стални и проширени састав) од отварања до затварања бирачког места мора 
се организовати тако да на бирачком месту буде или члан или заменик члана бирачког одбора 
(сталног и проширеног састава) (осим припреме пре отварања бирачког места); 

-Бирачки одбор (стални и проширени састав) мора поштовати епидемиолошке мере-носити 
заштитну маску; 

-Бирачки одбор (стални и проширени састав) води рачуна да у просторији где се врши гласање не 
буде више од 3 бирача; 

-Бирачки одбор (стални и проширени састав) обавештава тим за спровођење гласања ван бирачког 
места да поштују све епидемиолошке мере, као и ову Одлуку; 

-У зависности од величине просторије у којој се гласа, бирачки одбор (стални и проширени састав) 
треба да направи такав распоред и поделу рада, односно испоштовати одстојање 1,5 до 2 метра 
између чланова (заменика чланова) бирачког одбора (стални и проширени састав). 

2.АКРЕДИТОВАНИ ПРЕДСТАВНИЦИ МЕДИЈА 

-Представници медија који су добили акредитацију Изборне комисије општине Неготин за праћење 
избора могу доћи на бирачко место да би припремили извештај о почетку гласања, току гласања 
или завршетку гласања; 

-У просторији у којој се врши гласање може бити једно лице – сниматељ, а узимање изјава може се 
обавити испред бирачког места; 

-Представници медија могу се задржати на бирачком месту најдуже 10 минута; 

-Представници медија морају поштовати прописане епидемиолошке мере. 
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3.АКРЕДИТОВАНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМАЋИХ, СТРАНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 
УДРУЖЕЊА (ПОСМАТРАЧИ) 

-Лицима који се налазе на списковима домаћих или страних посматрача и који имају акредитације 
Изборне комисије општине Неготин, омогућује се надгледање почетка гласања, тока гласања или 
завршетка гласања; 

-У просторији у којој се врши гласање може бити највише 1 лице - акредитовани представник 
домаћих, страних и међународних организација и удружења; 

-Посматрачи се могу задржати на бирачком месту најдуже 30 минута; 

-Представници домаћих, страних и међународних организација и удружења могу акредитовати 
највише 3 лица; 

-Посматрачи морају поштовати прописане епидемиолошке мере. 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке чине Мишљење – процена епидемиолошке ситуације на 
територији општине Неготин, са предлогом епидемијских мера за одржавање локалних избора за 
одборнике СО Неготин Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, број 8013-1/21 од 11.10.2021. 
године и Закључак Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин број 870-70/2021-
IV/06 од 11.10.2021. године. 

Члан 3. 

 Ова Одлука као и прилози из члана 2. ове Одлуке чинe саставни део Правила о раду 
бирачких одбора. 

Члан 4. 

 Одлуку са прилозима доставити: 

-Свим председницима бирачких одбора, 
-Свим акредитованим представницима медија, 
-Свим акредитованим представницима домаћих, страних и међународних организација 
(посматрачи). 

Број: 013-2/2021-109 
Дана: 12.10.2021. године 
Неготин 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

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