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 На основу члана 28. став 3. i 4. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/2007. 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 17. 
став 1, а у вези члана 24. став 1. и 3. Закона о 
јединственом бирачком списку („Службени гласник 
РС”, број: 104/09 i 99/11) Општинска изборна комисија у 
Беочину, на 23. седници одржаној 09. јуна 2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број гласачких листића 
13.429, од којих је 600 гласачких листића на српско-
словачком језику, који ће се штампати за избор 
одборника у Скупштини општине Беочин.
 Утврђује се укупан број од 40 резервних 
гласачких листића.

О б р а з л о ж е њ е
 На основу члана 28. став 3. Закона о локалним 
изборима, изборна комисија утврђује укупан број 
гласачких листића, који мора бити једнак броју бирача 
уписаних у бирачки списак у општини Беочин.
 Сагласно члану 24. став 1. Закона о јединстве-
ном бирачком списку Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, између осталог, закључује део 
Јединственог бирачког списка за подручје општине 
Беочин, за коју су расписани избори. Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, донело је 
решење Број: 208-23/2020-26/59-218 од дана: 
05.06.2020. године, којим је утврђено да је у 
Јединственом бирачком списку за подручје општине 
Беочин уписано укупно 13.429 бирача.
 На основу члана 28. став 4. Закона о локалним 
изборима, Општинска изборна комисија одређује број 
резервних гласачких листића, који не може бити већи 
од 0,3% од укупног броја гласачких листића, што износи 
40 резервних гласачких листића.
 Имајући у виду изложено, као и да се сагласно 
члану 24. став 3. Закона о јединственом бирачком 
списку одредбе овог закона примењују и на избор за 
органе јединице локалне самоуправе, одлучено је као у 
диспозитиву решења.
 Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се поднети приговор Општинској 
изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 У Беочину, 09.06.2020. године у 14,45 часова.

ОПШТИНСКА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-013-157 ПРЕДСЕДНИК ОИК
Дана: 09.06. 2020. Јелена Дробњак, дипл. правник
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 На основу члана 15. став 1.тачка 8. и члана 28. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/2007. 34/2010 - одлука УС, 54/2011,12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Општинска 
изборна комисија у Беочину, на 23. седници одржаној 
09. јуна 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ПАПИРА ЗА 

ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И 
КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
 Гласачки листић, за избор одборника у Скупш-
тини општине Беочин, штампаће се на папиру  светло 
љубичасте боје, на заштићеној хартији, ћириличним 
писмом.
 Контролни лист за проверу исправности гла-
сачке кутије, за избор одборника у Скупштини општине 
Беочин, штампаће се на папиру беле боје, на зашти-
ћеној хартији, ћириличним писмом.
 Формат на којем ће се штампати гласачки и кон-
тролни листић је А4.

Члан 2.
 Двојезични гласачки листићи на српско-
словачком језику штампаће се на папиру светло 
љубичасте боје, на заштићеној хартији, ћирилично-
латиничним писмом.
 Формат на којем ће се штампати гласачки и 
контролни листић је А4, ћирилично-латиничним 
писмом.

Члан 3.
 Гласачки листићи биће оверени скенираним 
печатом Општинске изборне комисије.

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу општине Беочин”.

 У Беочину, 09.06.2020. године у 15,00 часова.

ОПШТИНСКА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-013-158 ПРЕДСЕДНИК ОИК
Дана: 09.06. 2020. Јелена Дробњак, дипл. правник
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