
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 22/2020  
           11.05.2020. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 12. 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), члана 4. Закона о важењу уредаба 

које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време 

ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени 

гласник РС“, број 65/20) и Решења о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Општине Сремски Карловци, 

који су расписани 4. марта 2020. године, Општинска изборна комисија на 

16. седници одржаној 11. маја 2020. године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОЈИ СУ 

РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

I 

 

 У Роковнику за вршење изборних радњи у поступку спровођења 

избора за одборнике Скупштине Општине Сремски Карловци  који су 

расписани за 26. април 2020. године („Службени лист Општине Сремски 

Карловци“, број 15/20), у називу Роковника, речи: „26. април“ замењују се 

речима: „21. јун“.  

 

II 

  

            У уводном делу Роковника, у тачки 1, алинеја 1,  речи: („Службени 

гласник РС“, број 19/20)“ замењују се речима: „(Сл. гласник РС“, бр. 19/20 

и 68/20)“. 

 

 У тачки 1. алинеја 2, речи: „(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење)“ замењују се 

речима: „(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 

16/20 – аутентично тумачење и 68/20)“. 
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У тачки 1. алинеја 3, речи: „(„Сл.гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 - 

одлука УСРС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. 

закон, 85/05 - др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11, 104/09 - др. закон и 

12/20)“ замењују се речима: „(„Сл. гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 - одлука 

УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 – др. законик, 101/05 - др. закон, 104/09 

– др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20)“. 

 

III 

 

У тачки 2. у делу „I. Расписивање избора и почетак вршења 

изборних радњи“ подтачка 1. мења се и гласи: 

 

1. Расписивање избора (Одлука о измени 

Одлуке о расписивању избора за 

одборнике скупштине градова и 

скупштина општина у Републици Србији 

) 

избори су расписани за  

21. јун 2020. године“ 

 

IV 

 

У тачки 2, у делу „II. Обавештавање грађана о изборним 

кампањама подносилаца изборних листа“ подтачка 5. мења се и гласи: 

 

5. Забрана изборне пропаганде, изборног 

окупљања и објављивања процене 

резултата (члан 5. став 3. Закона о  

избору народних посланика) 

од 18. јуна 2020. године у 

24,00 часа до затварања 

бирачких места 21. јуна 2020. 

године до 20,00 часова“ 
 

  
 

V 

 

 У тачки 2, у делу „III. Бирачки спискови“ подтачке 7, 8, 10 и  11. 

мењају се и гласе: 

 

7. Закључење бирачког списка 

(члан 17. став 1. Закона о јединственом 

бирачком списку) 

до 5. јуна 2020. године у 

24,00 часа 

 

8. Достављање Републичкој изборној 

комисији решења о закључењу бирачког 

списка од стране надлежног министарства 

(члан 17. став 2. Закона о јединственом 

бирачком списку) 

 У року од 24 часа од часа 

закључења бирачког 

списика (06. јун 2020. 

године) 
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10. Упис бирача у бирачки списак по његовом 

закључењу, на основу акта министарства 

надлежног за послове управе  

(члан 20. став 1. Закона о јединственом 

бирачком списку 

До 17. јуна 2020 године, у 

24,00 часа 

11. Утврђивање и објављивање коначног броја 

бирача у "Службеном гласнику Републике 

Србије"  

(члан 20. став 2. Закона о јединственом 

бирачком списку) 

до 18. јуна 2020. године у 

24,00 часа 

 

 

 

VI 

 

У тачки 2. у делу „IV. Бирачка места и бирачки одбори“ подтачке 

12. и 13. мењају се и гласе: 

 

12. Одређивање и оглашавање броја и адреса 

бирачких места у "Службеном гласнику 

Републике Србије" и за Општину Сремски 

Карловци у „Службеном листу Општине 

Сремски Карловци“ 

(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору 

народних посланика) 

до 31. маја 2020. године у 

24,00 часа 

13. Именовање председника и чланова 

бирачких одбора у сталном саставу  

(члан 16. став 5. Закона о локалним 

изборима) 

до 10. јуна 2020. године у 

24,00 часа“. 
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VII 

 

 У тачки 2,  у делу „VI. Изборна листа“ подтач. 18, 19 и 22. мењају 

се и гласе: 

 

18. Подношење изборне листе  

(члан 19. став 1. Закона о локалним 

изборима) 

до 5. јуна 2020. године у 

24,00 часа 

19. Повлачење изборне листе  

(члан 21. став 1. Закона о локалним 

изборима) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе, односно до 9. 

јуна 2020. године у 24,00 

часа 

22.        Утврђивање и објављивање збирне 

изборне листе (члан 26. ст. 1. и 3. Закона о 

локалним изборима        

до 10. јуна 2020. године у   

24,00 часа“ 

 

 

VIII 

 

У тачки 2, у делу „VII. Спровођење избора“ подтачке  24-27. мењају 

се и гласе: 

 

24. Достављање обавештења бирачима о дану 

и  

времену одржавања избора  

(члан 54. став 1. Закона о избору 

народних  

посланика) 

до 15. јуна 2020. године 

25. Примопредаја изборног материјала 

бирачким 

одборима  

(члан 62. став 2. Закона о избору 

народних посланика) 

најкасније до 18. јуна 2020. 

године у 24,00 часа 

26. Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. Закона о избору 

народних  

посланика) 

21. јун 2020. године од 7,00      

до 20,00 часова“ 
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27. Увид у изборни материјал после избора 

(члан 32. Закона о локалним изборима) 

до 26. јуна 2020. године 

у 24,00 часа“ 

 

IX 

 

  У тачки 2, у делу „VIII. Утврђивање и објављивање резултата 

избора“ подтачке 28-31. мењају се и гласе: 

 

 

X 

 

У тачки 2, у делу „X. Додељивање мандата и издавање уверења о 

избору за одборника“ подтачка 37. мења се и гласи: 

 

37. Општинска изборна комисија додељује 

добијене одборничке мандате 

кандидатима са изборне листе по 

редоследу на изборној листи почев од 

првог кандидата 

(члан 43. Закона о локалним изборима) 

најкасније 10 дана од дана 

објављивања укупних 

резултата избора, тј. 2. јула 

2020. године“  

 

 

28. Утврђивање резултата гласања на 

бирачком  

месту и предаја изборног материјала 

Општинској  

изборној комисији 

(члан 38. став 1. Закона о локалним 

изборима) 

најкасније до 22. јуна 2020. 

године у 4,00 часа 

29. Утврђивање резултата избора 

(члан 39. став 1. Закона о локалним 

изборима) 

22. јун 2020. године до 

20,00 часова 

30.        Расподела одборничких мандата од 

стране Општинске изборне комисије 

(члан 41. став 4. Закона о локалним 

изборима) 

до 22. јуна 2020. године до    

20,00 часова 

31. Објављивање резултата избора  

 (члан 44. Закона о локалним изборима) 

до 22. јуна 2020. године до 

20,00 часова“ 
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XI 

 

 У тачки 2, у делу „XI. Подношење извештаја и потврђивање 

мандата“, подтачка 39. мења се и гласи: 

 

37. Општинска изборна комисија подноси 

Скупштини општине Сремски Карловци 

извештај о спроведеним изборима, а 

Скупштина потврђује мандат 

новоизабраним одборницима на 

конститутивној седници.  

(Члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 

2. и 3. Закона о локалним изборима) 

До 07. јула 2020. године.“  

 

 

 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу Општине Сремски Карловци". 

 

 

У Сремским Карловцима, 11. маја 2020. године. 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                    

              Кристина Гавриловић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 

СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. 

АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
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