
 На основу члана 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, 

бр. 104/09 и 99/11 ), члана   15. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), и члана 62. Упутства за спровођење 

избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун  2020. годин (пречишћен текст) 

(„Службени гласник РС“, бр.70/20),   

 Изборна комисија општине Жабари, на седници одржаној 20. 06. 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању коначног броја бирача за гласање на изборима 

 за одборнике Скупштине општине Жабари,  

који ће се одржати  21. јуна 2020. године 

 

 

1. За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, који ће се одржати  21. јуна 

2020. године,  утврђује се коначан број бирача од 11.621. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и на званичној интернет 

презентацији општине Жабари. 

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Законом о јединственом бирачком списку ( „Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) 

чланом  20. став 2.  Републичка изборна комисија узима у обзир само она решења министарства 

надлежног за послове управе која је примила најмање 48 часова пре дана избора и на основу њих 

уноси измене у изводе из бирачког списка или у посебне изводе из бирачког списка и одмах потом 

утврђује и у „Службеном гласнику Републике Србије“ објављује коначан број бирача у Републици 

Србији, свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту. 

 Дана 05.06.2020. године  24:00, под бројем 208-00-23/2020-26/59-388  Министарство државне 

управе и локалне самоуправе донело је решење којим је закључен јединствен бирачки списак за 

подручје општине Жабари. 

 Утврђено је да је у делу јединственог бирачког списка за подручје општине Жабари укупно 

уписано 11.617 бирача. 

  Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 9. и 10. Закона о 

јединственом бирачком списку ( „Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и члана 136. 

Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење), донело је решење број: 208-00-13/2020-00090 дана 12.06.2020.године о брисању из 

Јединственог бирачког списка једног лица са бирачког места број 14. Аутобуска станица са 

седиштем у Жабарима, а због одјаве пребивалишта.  

  Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 9. и 10. Закона о 

јединственом бирачком списку ( „Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) и члана 136. 

Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење), донело је и пет решења о упису у Јединствени бирачки списак и то решење број: 208-

00-02/2020-00211 дана 11.06.2020. године, којим је једно лице уписано на бирачко место број 18. 

Дом културе са седиштем у Кочетину,  а на основу пријаве пребивалишта, решење број: 208-00-

02/2020-00293 дана 12.06.2020. године, којим се једно лице уписује у Јединствени бирачки списак 

за бирачко место  26.  ОШ „Дуде Јовић“ са седиштем у Породину а по пријави пребивалишта, 

решење број 208-00-02/2020-00547 од дана 15.06.2020. године, којим се једно лице уписује у 

Јединствени бирачки списак за бирачко место 34. Кућа Јанковић Ракице (Влашка мала) са 



седиштем у Симићеву, а по основу пријаве пребивалишта, решење број: 208-00-02/2020-00814 од 

дана 16.06.2020. године, којим се једно лице уписује у Јединствени бирачки списак за бирачко 

место 25. КУЋА ЈОВАНОВИЋ ДРАГИЦЕ са седиштем Породин а по пријави пребивалишта, 

решење број: 208-00-02/2020-01087 од дана 17.06.2020. године, који се једно лице уписује у 

Јединствени бирачки списак за бирачко место 9. КУЋА ЈОНИЋ ВОЈИСЛАВА са седиштем 

ВИТЕЖЕВО, по основу пријаве пребивалишта. 

 На основу горе наведеног коначан број бирача уписан у Јединствени бирачки списак за 

подручје општине Жабари износи 11.621. 
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