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55. 

 

На основу члана 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 

34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020),  

Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на 1. седници одржаној 27.02.2020. године, 

доноси  

 

ИЗМЕНУ ПОСЛОВНИКА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

У Пословнику Општинске изборн екомисије општине Алибунар (у даљем тексту: Пословник) 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 24/2018), члан 2. мења се и гласи: 

''Седиште Комисије је у згради Општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе број 4.'' 

 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 

''Комисија у свом раду користи два печата (један велики и један мали). 

Велики печат је пречника 42mm са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом 

исписаном у концентричним круговима око грба Републике Србије: 

- у спољном кругу: Република Србија; 

- у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина; 

- у следећем унутрашњем кругу: Општина Алибунар; 

- у следећем унутрашњем кругу: Општинска изборна комисија; 

- у следећем унутрашњем кругу: Алибунар. 

Печат је исписан на српском језику ћириличним писмом, на румунском језику латичничним 

писмом и словачком језику латиничним писмом. 

Мали печат је пречника 28mm, истоветан као и велики печат. 

Печати се поверавају секретару Комисије. 

 

Члан 3. 

У члану 8., после става 3. додаје се нови став, који гласи: 

''Председник Комисије, секретар Комисије и њихови заменици су чланови Радне групе по 

функцији.'' 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 27.02.2020. 

 

 

 

Број 7– Страна 2 

Члан 4. 

У члану 10. став 2 брише се. 

 

Члан 5. 

Члан 15. мења се и гласи: 

''Седницу Комисије сазива председник Комисије. 

Председник Комисије сазива седнице Комисије према потреби. 

Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим путем, а може се сазвати и телефонским 

путем, или на други одговарајући начин, уколико то захтевају разлози хитности, најмање један сат пре 

времена одређеном за одржавање седнице. 

Позив за седницу садржи дан, време, место одржавања седнице Комисије и предлог дневног 

реда. Уз позив за седницу се члановима и заменицима чланов аКомисије доставља и материјал 

припремљен за тачке дневног реда, као и записник претходне седнице Комисије, уколико је сачињен.'' 

 

Члан 6. 

Члан 25. мења се и гласи: 

''О раду на седници Комисије сачињава се записник. 

Записник садржи главне податке о раду на седници, и то: о присутним и одсутним члановима 

и заменицима чланова Комисије, као и о другим присутним лицима, о предлозима о којима се 

расправљало, са именима учеснка у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на 

седници донети, као и о резултатима свих гласања на седници. 

Након усвајања, записник потписују председавајући седници и секретар Комисије. О 

сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије.'' 

 

Члан 7. 

Члан 28. мења се и гласи: 

''Представници средстава јавног информисања обавештавају се о раду Комисије, о актима 

које је Комисија донела, а нарочито о проглашеним изборним листама и другим актима и радњама од 

значаја за спровођење избора.'' 

 

Члан 8. 

Члан 30. мења се и гласи: 

''Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и удружењима 

(посматрачи) Комисија одобрава праћење рада Комисије током изборног поступка, у складу са 

прописима.'' 

 

Члан 9. 

Члан 39. мења се и гласи: 

''Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове 

спровођења избора обезбеђју се у буџету Општине Алибунар. 

Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог члана су председник и секретар Комисије.'' 

 

Члан 10. 

Измена Пословника Општинске изборне комисије општине Алибунар ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

Самостални члан 

Измене Пословника Општинске изборне комисије општине Алибунар 

 

Члан 11. 

До почетка употребе печата Општинске изборне комисије Општине Алибунар, израђеног 

сагласно члану 2. Измене Пословника Општинске изборне комисије општине Алибунар, 
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употребљаваће се мали печат чија је садржина описана у члану 3. Пословника Општинске изборне 

комисије општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 24/2018). 

 

 

Број: 013-8/2/2020-04 
У Алибунару, 27.02.2020. године 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Зоран Пребирачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       С А Д Р Ж А Ј 
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55. Измена Пословника Општинске изборне комисије Општине Алибунар 1 

 

 
 

   
   
   

   
   
   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


