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ГОДИНА 2020        БРОЈ 24        КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС ,54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење, 68/20),  Одлуке о 

измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова  и скупштина општина у 

Републици Србији („Сл.гласник РС“, бр. 65/20), Општинска изборна комисија  општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана 13.05.2020.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O измени и допуни Решења Општинске изборне комисије  

број I-013-5/2020-2 од 04.03.2020. године 

 

1. У Решењу Општинске изборне комисије општине Кушумлија број I-013-5/2020-2 од 

04.03.2020. године („Сл лист општине Куршумлија“ , бр. 5/20),  у  прописаним  

обрасцима из тачке 1. који су саставни део Решења: Изјава о прихватању 

кандидатуре за одборника Скупштине општине Куршумлија -Образац ОИК ИЛ-2,  

Овлашћење за подношење изборне листе- Образац ОИК ИЛ-4 и Изборна листа 

кандидата за одборнике у Скупштини општине Куршумлија, ОИК ИЛ-5  речи: 

„26.април“ замењују се речима „21.јун“. 

2.  У Решењу Општинске изборне комисије општине Кушумлија број I-013-5/2020-2 од 

04.03.2020. године у  прописаном обрасцу из тачке 1. који је саставни део Решења: 

Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини 

општине Куршумлија - ОИК ИЛ-6, врши се допуна НАПОМЕНЕ 1,  тако што се после 

речи „јавног бележника“ додају речи :  “ или у општинској управи“. 

3. Остали обрасци из тачке 1. Решења Општинске изборне комисије општине 

Кушумлија број I-013-5/2020-2 од 04.03.2020 године („Сл лист општине 

Куршумлија“ , бр 5/20), остају на правној снази у непромењеном облику. 

4. Обрасци из тачке 1. и 2. Овог Решења су у прилогу и саставни су део овог Решења. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

6. Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија општине Куршумлија је на седници одржаној дана 

13.05.2020. године, одлучивала о измењеном облику и садржају образаца које би требало ставити 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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на располагање учесницима у изборима, а имајући у виду  Одлуку о измени Одлуке о 

расписивању избора за одборнике скупштина градова  и скупштина општина у Републици Србији 

(„Сл.гласник РС“, бр. 65/20) и Закон о измени и допуни Закона о локалним изборима („Сл.гласник 

РС“, бр. 68/20). 

 На основу одредбе члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, Општинска 

изборна комисија је овим Решењем једногласно утврдила измењени облик и садржај образаца и 

исти ставила на располагање учесницима у изборима. 

 

Број: I-013-16/2020-1 

У Куршумлији, дана: 13.05.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                         

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Владан Јовановић, дипл.правник ср 

2. 

 На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 34/2010 – Одлука УС ,54/2011, 12/20, 16/20-Аутентично тумачење, 68/20),  Одлуке о 

измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова  и скупштина општина у 

Републици Србији („Сл.гласник РС“, бр. 65/20), Општинска изборна комисија  општине 

Куршумлија, на седници одржаној дана 13.05.2020.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O измени и допуни Решења Општинске изборне комисије  

број I-013-7/2020-4 од 06.03.2020. године 

 

1. У Решењу Општинске изборне комисије општине Кушумлија број I-013-7/2020-4 од 

06.03.2020 године („Сл лист општине Куршумлија“ , бр 6/20),  у  следећим 

прописаним  обрасцима из тачке 1. који су саставни део Решења: Решење о 

утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 

Куршумлија-Образац ОИК ИЛ-7,  Гласачки листић за избор одборника Скупштине 

општине Куршумлија 26.април 2020.године -Образац ОИК ИЛ-8, Контролни лист за 

проверу исправности гласачке кутије-Образац ОИК ИЛ-9, Потврда о изборном 

праву за гласање ван бирачког места -Образац ОИК ИЛ-10 и Записник о раду 

општинске изборне комисије општине Куршумлија на утврђивању резултата 

избора за одборнике скупштине општине одржаних 26.априла 2020.године -

Образац ОИК ИЛ-14, речи: „26.април“ замењују се речима: „21. јун“. 

2. Остали обрасци из тачке 1. Решења Општинске изборне комисије општине 

Кушумлија број I-013-7/2020-4 од 06.03.2020 године („Сл лист општине 

Куршумлија“ , бр 6/20), остају на правној снази у непромењеном облику. 

3. Обрасци из тачке 1. овог Решења су у прилогу и саставни су део овог Решења. 

4. Решење ступа на снагу даном доношења. 

5. Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  

Општинска изборна комисија општине Куршумлија је на седници одржаној дана 

13.05.2020. године, одлучивала о измењеном облику и садржају образаца које би требало ставити 

на располагање учесницима у изборима, а имајући у виду  Одлуку о измени Одлуке о 

расписивању избора за одборнике скупштина градова  и скупштина општина у Републици Србији 

(„Сл.гласник РС“, бр. 65/20). 

 На основу одредбе члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, Општинска 

изборна комисија је овим  решењем једногласно утврдила измењени облик и садржај образаца и 

исти ставила на располагање учесницима у изборима. 

 

Број: I-013-16/2020-2 

У Куршумлији, дана: 13.05.2020.године 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                            

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Владан Јовановић, дипл.правник ср 

 

Напомена: У циљу лакше примене, у прилогу овог службеног листа налазе 

се сви прописани потребни обрасци који се примењују од дана ступања на 

снагу Решења бр. I-013-16/2020-1 и  I-013-16/2020-2 (од 13.05.2020) 

укључујући измењене обрасце као и обрасце који нису измењени али 

настављају да се примењују доношењем ових решења. Све изборне радње 

до стушања на снагу напред наведених решења пуноважне су и на старим 

обрасцима. 
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