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На основу члана 50. а у вези са чланом 15. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011, 12/2020 – 
аутентично тумачење и 68/2020),  

 
Општинска изборна комисија Алибунар,  на седници од 22. јуна 2020. године донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОНИШТАВАЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 22 НОВИ КОЗЈАК 

 
 
1. Поништава се гласање за избор одборника у Скупштину општине Алибунар  на бирачком 
месту број 22 Нови Козјак, Месна заједнице Нови Козјак, које је спроведено 21. јуна 2020. 
године, због неправилности у поступку спровођења избора.  
 
2. Распушта се бирачки одбор на бирачком месту број 22 Нови Козјак, Месна заједницa Нови 
Козјак, Светог Саве 49, у Општини Алибунар.  
 
3. Поновно гласање на бирачком месту из тачке 1. овог решења обавиће се 28. 06. 2020. 
године у времену од 7,00 до 20,00 часова.  
 
4. Гласање ће се спровести по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени. 
 
5. Гласање ће спровести бирачки одбор који ће именовати Општинска изборна комисија 
Општине Алибунар. 
 
6. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар'' и на бирачком месту на којем се понавља гласање за избор одборника Скупштине 
општине Алибунар. 
 
7. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Општинска изборна комисија Општине Алибунар је дана 22. 06. 2020. године примила од 

стране Бирачког одбора на Бирачком месту број 22 Нови Козјак, Месна заједница Нови Козјак, 

изборни материјал, и то: записник о раду бирачког одбора, извод из јединственог бирачког списка, 

коверат са контролним листом, коверат са неупотребљеним гласачким листићима, ковератковерат 

са неважећим гласачким листићима и коверат са важећим гласачким листићима. Том приликом је 
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утврђено да записник о раду и утврђивању резултата гласања за избор одборника у Скупштину 

општине Алибунар на овом бирачком месту није правилно сачињен, односно, да подаци из 

записника не одговарају достављеном изборном материјалу. Наиме, у записнику је констатовано 

да је ван бирачког места гласало 13 бирача, а Општинској изборној комисији нису достављене 

потврде о бирачком праву за ових 13 лица. Подаци о броју неупотребљених гласачких листића 

нису одговарали броју достављених неупотребљених гласачких листића. Број листића у кутији био 

је већи од броја бирача који су гласали (за 13), пошто је увидом у извод из јединственог бирачког 

списка констатовано да за 13 бирача не постоје потписи да су гласали, нити потписане потврде о 

бирачком праву за гласање ван бирачког места. Одредбом члана 33. став 2. Закона о локалним 

изборима прописано је да бирач може да гласа и ван бирачког места на ком је уписан у извод из 

бирачког списка, под условима и на начин утврђен законом. Одредбом члана 72а. Закона о избору 

народних посланика, која се сходно примењује и чланом 28. Правила о раду бирачких одбора на 

координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године, прописана је 

процедура гласања бирача ван бирачког места. У конкретном случају утврђено је да је у бирачком 

списку заокружено да су гласала 13 бирача која се нису потписала у извод из јединственог 

бирачког списка и за које није достављена потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 

места. Општинска изборна комисија је утврдила да је у поступку спровођења гласања на овом 

бирачком месту учињена неправилност, јер су у гласачку кутију убачени гласачки листићи бирача 

за које не постоји лични потпис да су гласали. Последица ове неправилности је вишак гласачких 

листића у гласачкој кутији, због чега је донета одлука као у диспозитиву овог решења.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се уложити приговор Општинској 

изборној комисији Алибунар у року од 24 часа од дана доношења.  
 
 
Број: 013-8/96/2020-04 
Алибунар, 22. 06. 2020. године 
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ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Зоран Пребирачевић, с.р. 
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107. Решење о поништавању гласања за избор одборника у Скупштину општине 
Алибунар на бирачком месту број 22 Нови Козјак 

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. 


