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 На основу члана 28. став 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење), 

 Изборна комисија општине Жабари,  на седници одржаној 05. 03. 2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

о штампању гласачких листића и осталог изборног материјала  

 

 

1. ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

1.1.Гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Жабари и остали изборни 

материјал штампаће се у Кушиљеву, у штампарији DRUŠTVА ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU 

TRGOVINU GRAFOMADA DOO KUŠILJEVO, ул. Моравска 10 - Кушиљево, са којом је закључен 

Уговор бр. 065-2/2020-01 од  04.03.2020. године. 

1.2.Број гласачких листића који се штампају, њихов текст, облик, боју и изглед утврђује изборна 

комисија општине Жабари (у даљем тексту: Комисија). Број гласачких листића који се штампају 

мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак. 

1.3.Пре почетка штампања гласачких листића, Комисија утврђује број резервних гласачких листића, који 

не може бити већи од 0,3% од укупног броја гласачких листића. О броју резервних гласачких листића 

Комисија доноси решење. 

1.4.Штампање гласачких листића надзире Комисија. 
 

2. ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

 

2.1.После доношења одлуке о тексту, облику и изгледу гласачког листића Комисија сачињава 

узорак гласачког листића који оверава председник Комисије својим потписом и печатом 

Комисије. 

2.2.Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији, која на основу њега израђује 

офсет плоче. 

2.3.Процес штампања започиње, у присуству овлашћених представника Комисије и овлашћених 

подносилаца изборних листи, стављањем офсет плоча у машине за штампање. 

2.4.По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се на лицу 

места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који задовољава оптималне 

графичке стандарде. 

2.5.Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, 

представник Комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића. 

2.6.Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним 

узорком, представник Комисије својим потписом одобрава штампање гласачких листића у 

утврђеном броју примерака. 

2.7.Одмах по завршетку штампања, Комисија коју чине представници Комисије, овлашћени 

представници подносилаца изборних листа и штампарије, уништава компјутерску припрему 

за израду офсет плоча и офсет плоче. 

2.8.О уништавању компјутерске припреме  и офсет плоча саставља се записник, а уништене 

офсет плоче се предају Комисији. 

 

3. ПРАВО НАДЗОРА 

 

3.1.Штампање гласачких листића надзире Комисија преко својих чланова. 

3.2.Комисија је дужна да обезбеди јавност штампања гласачких листића. 

3.3.Овлашћени представници подносилаца изборних листа имају право да присуствују 

штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Комисији и 

бирачким одборима. 
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3.4.Комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о томе да њихови 

представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању 

гласачких листића, као и о томе где се одвијају  и кад почињу те радње. 

  4.  УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 

4.1.Текст гласачког листића и преосталог материјала за спровођење избора штампа се на 

српском језику, ћирилицом. 

  5. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

          5.1.Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и исту објавити на 

званичној итернет презентацији општине Жабари. 

 

Број: 013-09/2020-01 

Датум: 05.03.2020.год. 

Жабари 

 

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                М.П.     адв. Небојша Мисић, с.р. 
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 На основу члан 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног 

стања („Службени гласник РС“, број 31/20), 

 Изборна комисија општине Жабари, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, РАСПИСАНИХ ЗА 

 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине 

општине Жабари, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног 

стања („Службени гласник РС“, број 29/20). 

 2. Престају 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), Упутством за спровођење избора за народне 

посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 

20/20) и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Жабари, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 2/20). 

 3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике  

Скупштине општине Жабари биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних 

радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове 

одлуке остају на правној снази. 

 5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања, 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.  
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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 време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку 

ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 

 У складу са наведеним, Изборна комисија општине Жабари, као орган који спроводи 

поступак избора за одборнике Скупштине општине Жабари, доноси решење о прекиду изборних 

радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за 

вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити 

уређено посебним актом Изборне комисије општине Жабари. 

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

општине Жабари у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

Број: 013-15/2020-01 

Датум: 16.03.2020.године 

Жабари 

 

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ                                                                                                                  

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                 М.П. адв. Небојша Мисић, с.р. 
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