
На основу члана 28. 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 09. 06. 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О  ДАТУМУ ШТАМПАЊА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И 

КОЛИЧИНИ  ИСТОГ 

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 и донета Одлука Изборне комисије општине Жабари, број 013-09/2020-
01 од 05.03.2020. године („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 3/20).

1.2.Штампање гласачких листића и осталог изборног материјала обавиће се дана 15. и 16. јуна 2020. године 
са почетком у 10, 00 часова.

1.3.  Према Решењу Министарства државне управе и локалане самоуправе број: 208-00-23/2020-
26/59-388 од 05.06.2020. године у 24:00 часова када је закључен  Јединствени  бирачки  списак 
за подручје општине Жабари, утврђено је да је у делу Јединственог бирачког списка за подручје 
општине Жабари  уписано укупно  11.617 бирача. 

1.4.У односу на овај број  бирача утврђује се 11.617  гласачких листића за штампање.
1.5.  Комисија утврђује број резервних гласачких листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја 

гласачких листића, посебним Решењем и тај број износи 35 гласачких листића,  тако да ће се 
штампати 11.652 гласачких  листића-Образац  ОЖ-8/2020 („ Службени гласник општине Жабари“, 
бр. 7/20). 

1.6.Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампати у 37 примерака- Образац 
ОЖ-9/2020 („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/20).

1.7.Штампање гласачких листића надзире Комисија и овлашћени представници потврђених изборних листа.
1.8.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.
1.9.Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 
Жабари, на изборима расписаним за 21.јун 2020. године, штампати у 74 примерка- Образац ОЖ-
7/2020  („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/20).
1.10.Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, штампати у 740 примерака - 
Образац ОЖ-10/2020 („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/20).
1.11.Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и 
бирачког одбора, штампати у 37 примерака - Образац ОЖ-11/2020 („ Службени гласник општине 
Жабари“, бр. 7/20).
1.12. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 
избор одборника Скупштине општине Жабари, штампати у 37 примерака - Образац ОЖ-12/202      
(„ Службени гласник општине Жабари“, бр. 7/20).
1.13.Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и 
изборне комисије, штампати у 37 примерака - Образац ОЖ-13/2020 („ Службени гласник општине 
Жабари“, бр. 7/20).



1.14. Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине 
општине Жабари, штампати у 5 примерака - Образац ОЖ-14/2020 („ Службени гласник општине 
Жабари“, бр. 7/20).

  2. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

         2.1. Ова  Одлука ступа на снагу  даном  објављивања  у „Службеном гласнику општине Жабари“.
         2.2.  Одлуку објавити и  на званичној интернет презентације  општине Жабари.

Број: 013-65/2020-01
Датум: 09.06.2020.год.
Жабари

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
            адв. Небојша Мисић, с.р.


