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На основу члана15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 34/10- 
УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила (''Службени гласникРС'', број 65/20), 

Општинска изборна комисија Алибунар, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 
 

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
општине Алибунар који су расписани 4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог 
решења. 

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године. 
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о jединственом 
бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 104/09 и 99/11). 

4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења. 

5. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је 
расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Алибунар за 26. април 2020. године 
(''Службени гласник РС'', број 19/20). У складу са том одлуком Општинска изборна комисија је 
спроводила изборне радње прописане законом. 

Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласникРС'', број 29/20), коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и 
председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. 

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника 
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања (''Службени 
гласник РС'', број 31/20). Уредба је ступила на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'', 16. марта 2020. године. 

Чланом 5. Наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све 
изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 
2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања. 
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Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања 
(''Службени гласник РС'', број 65/20). 

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила (''Службени гласник РС“, број 65/20). Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће 
надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења 
изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи. 

Председник Народне скупштине је 10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о 
расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији 
(''Службени гласник РС'', број 68/20), која је истог дана ступила на снагу, објављивањем у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. Овом одлуком, као датум одржавања избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина општина одређен је 21. јун 2020. године. 

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине општине Алибунар, донела је решење како је наведено у 
диспозитиву. 

 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Општинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења. 
 
Број: 013-8/36/2020-04 
У Алибунару, 11. маја 2020. године 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Зоран Пребирачевић, с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изобрима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007, 34/10 – Одлука УС,  54/11, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020),  

Општинска изборна комисија општине Алибунар, на седници од 11. маја 2020. године, 
доноси 
 

РОКОВНИК 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА  
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 
 
 

1. Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине 
Алибунар утврђени су: 
- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина 

у Републици Србији (“Службени гласник РС“, број 19/2020); 
- Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији (“Службени гласник РС“, број 68/2020); 
- Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/10 – одлука 

УС, 54/11, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020); 
- Законом о избору народних посланика;  
- Законом о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009 и 

99/2011); 
- Одлуком о изменама и допунама Упутства о срповођењу избора за народне посланике 

Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, 02 Број: 013-53/20 од 11. 
маја 2020. године;  

- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник 
РС'', број 15/2012, 88/2018 и 67/2020). 
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2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу даном објављивања, 10. маја 
2020. године. 
Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији одржати 21. јуна 2020. године. 

 
3. Према прописима из тачке 1. овог Роковника, рокови су следећи: 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ РОКОВИ 

 I РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ  

 Расписивање избора (тачка 1. Одлуке  о расписивању избора за 
одборнике скупштина општина, скупштина градова и града 
Београда) 

04. март 2020. године 

 Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 1. 
Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, 
скупштина градова и града Београда) 

04. март 2020. године 

 Прописивање облика и садржине образаца за спровођење изборних 
радњи (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о 
локалним изборима) 

У року од 3 дана од дана 
расписвања избора, односно 
до 07. марта 2020. године у 
24.00 часова 

 II ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА 
ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

 

 Обавештавање грађана о изборним кампањама (све јавне, 
политичке, промотивне и друге актривности) подносилаца изборних 
листа за одборнике (члан 4. Закона о локалним изборима) 

Све време у поступку избора, 
осим за време предизборног 
ћутања – забрана изборне 
пропаганде – до 18. јуна 2020. 
године у 24.00 часова 

 Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. 
Закона о избору народних посланика) 

Од 18. јуна 2020. године у 
24.00 часова до затварања 
бирачких места 21. јуна 
2020. године у 20.00 часова 

 III БИРАЧКИ СПИСКОВИ  

 Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки спосак и 
тражити брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка 
(члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика и члан 8. став 
3. Закона о локалним изборима) 

Од  04. марта 2020. године  

 Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом 
бирачком списку) 

15 дана пре дана избора - 
05. јун 2020. године до 24.00 
часова 

 Објављивање укупног броја бирача у ''Службеном листу општине 
Алибунар'' (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) 

05. јун 2020. године до 24.00 
часова 

 Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу 
акта министарства надлежног за послове управе (члан 5. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку) 

До 72 часа пре дана избора 
до 17. јун 2020. године до 
24.00 часа 

 Објављивање коначног броја бирача у ''Службеном листу општине 
Алибунар'' (члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) 

Одмах по уносу у изводе из 
бирачког списка решења о 
упису у бирачки списак или 
решења о променама у 
бирачком списку по 
закључењу бирачког списка 

 IV БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ  

 Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 
34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика) 

Најкасније до 31. мај 2020. 
године у 24.00 часа 

 Образовање бирачких одбора и именовање председника и чланова 
бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о 
локалним изборима) 

До 10. јуна 2020. године у 
24.00 часа 

 V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ 
САСТАВУ 

 

 Утврђивање који од подносилаца изборне листе за одборнике 
испуњава услове за одређивање својих представника у проширени 
састав органа за спровођење избора - општинске изборне комисије 
(члан 14. став 5. Закона о локалним изборима) 

Даном проглашења изборне 
листе 

 Досављање решења о испуњењу односно неиспуњењу услова за У року од 24 часа од часа 
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одређивање представника у проширени састав органа за 
спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима 

доношења решења 

 Доношење решења о одређивању представника поднослаца 
изборних листа за одборнике у проширени састав органа за 
спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која 
улазе у проширени састав 
органа за спровођење 
избора 

 VI ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

 Подношење изборне листе за одборнике (члан 19. став 1. Закона о 
локалним изборима) 

Најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора - до 05. јуна 2020. 
године у 24.00 часа 

 Повлачење изборне листе за одборнике (члан 21. став 1. Закона о 
локалним изборима) 

Најкасније до  дана 
утврђивање збирне изборне 
листе  

 Проглашење изборне листе за одборнике (члан 24. став 1. Закона о 
локалним изборима) и достављање решења о проглашењу без 
одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима) 

Одмах по пријему, а 
најкасније у року од 24 часа 
од часа пријема – ако 
испуњава услове 

 Утврђивање збирне изборне листе за одборнике (члан 26. став 1. и 
став 3. Закона о локалним изборима) 

До 10. јуна 2020. године у 
24.00 часова 

 Објављивање збирне изборне листе за одборнике у ''Службеном 
листу општине Алибунар'' (члан 26. став 3. Закона о локалним 
изборима) 

Одмах по утврђивању 
збирне изборне листе 

 Право увида у збирну изборну листу за одборнике и у 
документације (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима) 

48 часова од објављивања 

 VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 Достављање обавештења бирачима о дану, месту и времену 
одржавања избора (члан 54. став 4. Закона о избору народних 
посланика) 

До 15. јуна 2020. године  

 Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. 
став 1. Закона о локалним изборима) 

До 18. јуна 2020. године у 
24.00 часова 

 Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о 
избору народних посланика) 

На дан 21. јуна  2020. године 
од 07.00 до 20.00 часова 

 Увид у изборни материјал после спроведених избора (члан 32. 
Закона о локалним изборима) 

До 26. јуна 2020. године у 
24.00 часова 

 VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА  

 Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја 
изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. Закона 
о локланим изборима) 

Најкасније до 22. јуна 2020. 
године до 04.00 часова 

 Утврђивање резултата гласања на бирачким местима од стране 
ОИК (члан 38. Закона о локалним изборима) 

У року од шест часова од 
достављања извештаја са 
бирачких места 

 Објављивање резултата избора у ''Службеном листу општине 
Алибунар'' (члан 43. Закона о локалним изборима) 

22. јун 2020. године  

 Расподела одборничких мандата од стране Општинске изборне 
комисије (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од 
затварања бирачких места 

 IX ЗАШТИТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА  

 Приговор општинској изборној комисији због повреде изборног 
права или изборног поступка (члан 52. Закона о локалним 
изборима) 

У року од 24 часа када је 
донета одлука, односно 
извршена радња или учињен 
пропуст који подносилац 
приговора сматра 
неправилним 

 Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. 
Закона о локалним изборима)  

У року од 48 часова од часа 
пријема приговора 

 Жалба против решења Општинске изборне комисије надлежном 
Управном суду (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од 
достављања решења 

 Достављање жалбе са списима надлежном Управном суду (члан 54. 
став 2. Закона о локалним изборима) 

Одмах, а најкасније 12 
часова од часа пријема 
жалбе 

 Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним 
изборима 

Најкасније у року од 48 
часова од пријема жалбе са 
списима 

 X ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  И ПОДНОШЕЊЕ 
ИЗВЕШТАЈА 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 11.05.2020. 

 

 

 

Број 19– Страна 5 

 Додељивање мандата одборницима од стране Општинске изборне 
комисије Општине Алибунар (члан 43. став 5. Закона о локалним 
изборима) 

10 дана од дана 
објављивања укупних 
резултата избора  

 Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о локалним изборима) По додељивању мандата 
одборницима од стране 
Општинске изборне комисије 

 Подношење извештаја Скупштини општине Алибунар о спроведе-
ним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборници-
ма (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 3. Закона о локалним 
изборима 

До конститутивне седнице 
Скупштине општине 
Алибунар 

 
 
Број: 013-8/37/2020-06 
У Алибунару, 11. мај 2020. године 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Зоран Пребирачевић, с.р.  

 
 

87. 
 
На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20),   
Општинска изборна комисија на десетој седници одржаној дана 11. маја 2020. године 

доноси  
 

ОДЛУКУ  
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЛИБУНАР 
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 
 

На изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар расписаним за 21. јун 2020. 
године за гласање се одређују гласачки листићи БЕЛЕ БОЈЕ.  

 
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 

Број: 013-8/38/2020-04 
У Алибунару, 11. маја 2020. године 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

 
ПРЕДСЕДНИК КОМСИЈЕ 

Зоран Пребирачевић, с.р. 
 

 

88. 
 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20),   

Општинска изборна комисија на десетој седници одржаној дана 11. маја 2020. године 
доноси  

 
ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТИЋА  
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЛИБУНАР  
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 11.05.2020. 

 

 

 

Број 19– Страна 6 

 
 

На изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар расписаним за 21. јун 2020. 
године за проверу исправности гласачке кутије користиће се листићи ЉУБИЧАСТЕ БОЈЕ.  

 
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 

Број: 013-8/39/2020-04 
У Алибунару, 11. маја 2020. године 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМСИЈЕ 
Зоран Пребирачевић, с.р. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

 

85. Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине општине Алибунар који су расписани 4. марта 2020. године 

1 

86. Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
општине Алибунар који су расписани за 21. јун 2020. године 

2 

87. Одлука о одређивању боје гласачких листића за спровођење избора за одборнике 
Скупштине општине Алибунар расписаних за 21. јун 2020. године 

5 

88. Одлука о одређивању боје контролног листића за проверу исправности гласачке 
кутије на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар расписаних за 21. 
јун 2020. године 

5 

   

   

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. 


