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37.  

 

 

 

 На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – одлука УС,54/2011 и 12/2020), 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 29/20), 

 Општинска изборна комисија у општини Бач, 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 БАЧ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

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

општине Бач, 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 („Службени гласник РС” бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020),, Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник 

РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 

расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20). 

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

Скупштине општине Бач 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 листу општине Бач“. 

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. 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, Општинска изборна комисија у општини Бач, као орган који 

спроводи поступак избора за одборнике Скупштине општине Бач, 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 Општинске изборне комисије. 
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној 

комисији у општини Бач у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ОПШТИНИ БАЧ  

 

Број:013-1-14/2020-I 

У Бачу, 16. марта 2020. Године 

 

  Председник 

                                                                                   Драган Предојевић c.p. 
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 На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС,  54/2011 и 12/2020), Општинска изборна комисија Бач на  1.  седници одржаној дана 4. 

марта 2020. године, донела је 

 

 

 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К  

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ   БАЧ 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 Пословником о раду Општинске изборне комисије у општини Бач уређују се питања 

организације, начин рада и одлучивања Општинске изборне комисије у општини Бач (у даљем тексту: 

Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

 

Члан 2. 

 Седиште Комисије је у Бачу у згради Скупштине општине Бач,  улица Трг др Зорана Ђинђића  

број 2. 

 

 

Члан 3.  

 Комисија у свом  раду користи печат. 

 Печат је пречника 50 мм, округлог облика, на којем је исписано у спољњем кругу: „Република 

Србија“, у следећем унутрашњем круг: “Општина Бач“, у следећем унутрашњем кругу: „Аутономна 

покрајина Војводина“, у следећем унутрашњем кругу: „Општина Бач“, у слећем унутрашњем кругу: 

„општинска изборна“, у следећем унутрашњем кругу: „Комисија“, потом у следећем унутрашњем 

кругу. „Бач“. У средини печата је грб Републике Србије. 

 

Текст печата исписан је на српском језику, ћириличним и латиничним писмом, као и на 

мађарском и словачком језику и њиховим писмом. 

 

Комисија има штамбиљ. 

 

За руковање и чување печата Комисије задужује се секретар Комисије. 

 

 

 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 

 

Члан 4. 

 Комисија ради и одлучује у сталном саставу (чланови и заменици чланова које именује 

Скупштина општине Бач) и у проширеном саставу (чланови  и заменици чланова Комисије у 

проширеном саставу које предлажу предлагачи изборних листи). 

 

Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица која постају опуномоћени 

чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави резулатате 

избора. 

 

Комисија има секретара, који има свог заменика. Секретар учествује у раду Комисије без права 

одлучивања. 
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III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 5. 

 Комисија у оквиру надлежности утврђених Законом о локалним изборима, Законом о избору 

народних посланика и другим прописима обавља следеће послове: 

 

1) стара се о законитости спровођења избора одборника; 

2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености 

бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника; 

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике; 

6) утврђује да ли изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору 

одборника; 

7) проглашава изборне листе; 

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

9) утврђује и објављује укупне резултате избора за одборнике; 

10) подноси извештај Скупштини општине Бач о спроведеним изборима за одборнике; 

11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и Републичком органу 

надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике 

непосредно по завршетку избора; 

12) Обавља и друге послове у складу са Законом, упутствима и другим актима републичке 

изборне комисије који се односе на изборе за народне посланике. 

 

 

 

IV   НАЧИН РАДА 

 

Члан 6. 

 Комисија ради у седницама. 

 Седницу комисије сазива председник Комисије, односно његов заменик, ако је председник 

одсутан или спречен,  на своју иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним Законом, или кад то 

предложи најмање једна трећина чланова Комисије. 

 У раду Комисије учествују председник и чланови Комисије, односно заменици у случају њихове 

одсутности. Заменици чланова Комисије када учествују у раду комисије имају иста права и 

одговорности као и чланови Комисије које замењују.  

 Право гласа у Комисији има само члан Комисије, односно у случају његовог  одсуства, његов 

заменик. 

 

 

Члан 7. 

 Позив на седницу Комисије, члановима односно заменицима чланова Комисије, упућује се на 

захтев председника Комисије или лица које он овласти, телефоном или на други одговарајући начин, 

најкасније дан пре дана одређеног за одржавање седнице.  

 По потреби, хитне седнице комисије могу се  сазивати  за исти дан. 

 

 У току трајања изборног процеса седнице Комисије се одржавају у складу са роковима у којима 

се морају извршити поједине изборне радње. 

  

Члан 8. 

 Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова, 

односно њихових заменика, од укупног броја чланова у сталном, односно у проширеном саставу. 

 Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова у сталном, односно у проширеном 

саставу. 
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Члан 9. 

Седници председава председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик председника 

Комисије. 

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице. 

Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан Комисије, 

односно заменик члана. 

 О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе, редом 

којим су предлози изнети на седници. 

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима 

чланова Комисије пријављеним за учешће у расправи. 

 Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу. 

Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 

расправу, након чега се прелази на одлучивање. 

 

 

Члан 10.  

Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном саставу односно 

проширеном саставу. 

 Право гласа имају само чланови Комисије, док заменици чланова Комисије имају право гласа 

само у случају одсуства члана којег замењују. 

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући ставља на 

гласање предлоге редом којим су изнети. 

 На гласање се ставља усвајање изнетог предлога. 

 Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог 

одбијен. 

 

 

Члан 11. 

 Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног 

информисања, давања саопштења и одржавања конференција за новинаре. 

 Саопштење за јавност даје председник Комисије или лице које он овласти. 

 Конференцију за новинаре може одржати председник или члан Комисије по овлашћењу 

председника Комисије. 

 

 

V  ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРИМА 

 

Члан 12. 

 О приговорима који су упућени Комисији, секретар и председник Комисије припремиће за 

потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора и на 

основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или другог акта.  

О приговорима који су упућени Комисији, поједини чланови Комисије могу у писаној форми  

припремити  мишљење о начину решавања приговора. 

 

 Стручно мишљење из става 1. овог члана обухвата садржину приговора, чињенично стање, 

излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити. 

 Решење по приговору, Комисија доноси у року од 48 часа од часа пријема приговора и доставља 

га подносиоцу приговора без одлагања. 
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VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 

 

Члан 13. 

 Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и средства за обезбеђење 

других  трошкова за спровођење избора, обезбеђују се у буџету општине Бач. 

 

 

 

Члан 14.  

 Председник, чланови и секретар Комисије као и њихови заменици имају право на накнаду за 

рад у Комисији. 

Висина накнаде за рад у Комисији утврђује се  посебном Одлуком Комисије, на предлог 

председника Комисије, а на основу критеријума присутности и критеријума степена  и квалитета 

ангажованости  у изборном процесу. 

 Налогодавац за исплату средстава из члана 13. овог пословника је председник Комисије. 

 

 

Члан 15. 

Одељења Општинске управе пружају по потреби неопходну стручну и техничку помоћ при обављању 

задатака Комисије, у складу са Законом и општинском одлуком о организацији у рад тих служби. 

 

 

 

VII  ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

 

Члан 16. 

 На седници Комисије води се записник о раду Комисије. 

 Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се 

расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на 

седници донети, као и о резултатима  гласања по појединим питањима. 

 О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. 

 Записник потписују председник и секретар Комисије. 

 Пре усвајања записника, записник се може користити само по одобрењу председника Комисије. 

 Записник се чува трајно. 

 

Члан 17. 

 Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним 

материјалнима и руковањем тим материјалима у складу са Законом. 

 Акта Комисије која се у складу са законом, објављују, објавиће се у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

 

 

Члан 18. 

 Комисија води деловодник протокол, сређује и чува документацију (архивска грађа комисије) са 

којом се поступа у складу са Законом и другим прописима.  
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VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 19. 

 На питања која нису регулисана овим Пословником непосредно се примењују одредбе Закона о 

локалним изборима, закона и других Републичких аката о избору народних посланика, и других 

прописа који регулише ову материју а ова питања се могу уредити и посебном Одлуком или 

закључком Комисије. 

 

  

Члан 20. 

 Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Изборне комисије општине 

Бач бр. 013-1-4/2016-I од 07.03.2016. године. 

 

 

Члан 21. 

 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења  а објавиће се у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

 

 

 

 

  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ОПШТИНИ БАЧ  

 

 

Број: 013-1-1/2020-I 

Дана:04.03.2020.  

 

 

 Председник Општинске изборне комисије у општини Бач 

              Драган Предојевић, дипл правник с.р. 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број: 

129/2007, 34/2010 - одлука УС,  54/2011 и 12/2020) 

 Изборна комисија Општине Бач на 1.  седници одржаној дана 04. марта 2020. године, донела је 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ  

РАСПИСАНИХ  ЗА  26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Бач  утврђени су: 

 

 – Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова  и скупштина општина у 

Републици Србији  („Службени гласник РС”, број 19/2020 ); 

 – Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука 

УС, 54/2011  и 12/2020); 

 – Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/2000, 57/2003 – 

одлука УС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 исправка др.закон,  18/2004, 85/2005 – др. закон, 101/2005 – 

др. закон, 104/2009 – др. закон, 28/2011 – одлука УС,  36/2011, 104/2009 – др. закон и 12/2020); 

 – Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/2009 и 

99/2011), 

 – Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник 

РС”, број 15/2012 и 88/2018); 

 - Упутствоом за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписаних 

за 26. април 2020. године, („Службени гласник РС”, број 20/2020); 

 

 2. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Редни 

број 
Радња Рок 

1. Обрасци 

1.1. 

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и 

стављање на располагање учесницима у изборима. 

(члан 15. став 1. тачка 5  и члан 23. став 1. Закона о локалним 

изборима ЗоЛИ) 

у року од три дана од дана 

расписивања избора, 

најкасније 7. 03. 2020. године 

у 24 часа 

2. Органи за спровођење избора 

2.1. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова 

за одређивање опуномоћених представника подносиоца 

изборне листе у проширени састав изборне комисије  

(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

Даном проглашење изборне 

листе 

3. Изборна листа 

3.1. Подношење изборне листе најкасније 15 дана пре дана 

одржавања избора, односно 
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Редни 

број 
Радња Рок 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) до 10.04.2020  године у 24 

часа  

3.2. 
Проглашење изборне листе 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

Најкасније у року од 24 часа 

од часа пријема изборне 

листе, ако испуњава услове 

3.3. 
Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе 

3.4. 

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

службеном листу општине Бач 

(члан 26. став 3. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 

одржавања избора, најкасније 

15.04.2020. године до 24 часа 

3.5. 
Право увида у поднете изборне листе 

(члан 26. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 

објављивања збирне изборне 

листе 

4. Бирачка места 

4.1. 
Одређивање и објављивање бирачких места 

(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП) 

најкасније 20 дана пре дана 

избора, односно 05.04. 2020. 

године у 24 часа 

4.2. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране општинске  

управе  

(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

до закључења бирачког 

списка, односно до 15 дана 

пре дана избора, најкасније 

10.04.2020. године.  

4.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе  

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

Од закључења бирачког 

списка, од 11.04.2020. године. 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје општине и 

обавештавање грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и 

тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку) 

од наредног дана од дана 

расписивања избора 

5.2. 

Подношење Захтева општинској управи за доношење решења 

о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком 

списку 

(члан 14. став 1. ЗоЈБС)   

до закључења бирачког 

списка, односно15 дана пре 

дана избора најкасније 

10.04.2020.године у 24 часа 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у бирачком списку 

по закључењу бирачког списка од стране Министарства 

државне управе и локалне самоуправе 

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) 

од закључења бирачког списка 

до 72 часа пре дана избора, од 

10.04. 2020 до 22.04.2020. 

године у 24 часа 
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Редни 

број 
Радња Рок 

5.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком 

списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он 

за то овласти  

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

од проглашења изборне листе  

5.5. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да 

ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту 

боравишта у земљи/изабрано место гласања 

(члан 15. ЗоЈБС) 

најкасније пет дана пре дана 

закључења бирачког списка, 

најкасније до 05.04.2020. 

године 

5.6. 

Доношење решења о закључењу бирачког списка и 

утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства 

државне управе и локалне самоуправе 

(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

15 дана пре дана избора до 

10.04.2020. године 

5.7. 

Достављање решења о закључењу бирачког списка 

Општинској  изборној комисији 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

у року од 24 часа од часа 

доношења решења најкасније 

11.04.2020. године у 24 часа  

5.8. 
Објављивање укупног броја бирача у  Службеном гласилу 

(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

5.9. 

Достављање Општинској  изборној комисији оверених извода 

из бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова од 

доношења решења о 

закључењу бирачког списка, 

најкасније 12.04.2020. године 

у 24 часа 

5.10. 

Пријем у Општинској  изборној комисији решења о 

променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка  

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 48 часова пре дана 

одржавања избора,најкасније 

23.04.2020. у 24 часа  

5.11. 

Утврђивање и објављивање у службеном гласилу коначног 

броја бирача 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за 

пријем решења о променама у 

бирачком списку по 

закључењу бирачког списка 

6. Посматрачи 

6.1. 

Подношење пријаве за праћење рада органа  

за спровођење избора – страни посматрачи 

(члан  89. Упутства за спровођење избора за народне 

посланике Народне скупштине расписаних за 26. април 2020. 

године) 

до 15.04.2020. године   

6.2. 

Подношење пријаве за праћење рада органа  

за спровођење избора – домаћи посматрачи 

(члан 90.  Упутства за спровођење избора за народне 

до 20.04.2020. године  
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Редни 

број 
Радња Рок 

посланике Народне скупштине расписаних за 26. април 2020. 

године) 

7. Спровођење избора 

7.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора 

(члан 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније пет дана пре дана 

избора, најкасније 20.04.2020. 

године 

7.2. 
Предаја изборног материјала бирачким одборима  

(члан 29. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 24 часа пре дана 

избора, односно до 

23.04.2020. године у 24 часа  

7.3. 
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде 

(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 48 часова пре дана избора 

до затварања бирачких места 

на дан избора, од 23.04.2020. 

године у 24 часа до затварања 

бирачких места 26.04.2020. 

године у 20 часова 

7.5. 
Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. ЗоИНП) 

на дан избора од 7 до 20 

часова 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1. 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Општинској  изборној 

комисији 

(члан 38. став 1. ЗоЛИ) 

У року од осам часова од 

затварања бирачких места   

8.2. 

Утврђивање резултата гласања на свим бирачким местима од 

стране Општинске изберне комисије. 

(члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места, до 27.04.2020 

у 20 часова 

8.3. 

Расподела одборничких мандата применом система највећег 

количника 

(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.4. 
Објављивање резултата избора у службеном гласилу 

(члан 44. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.5. 

Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата 

за одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске 

изборне комисије 

(члан 32. ЗоЛИ) 

у року од пет дана од дана 

избора, до 01.05.2020. године 

у 24 часа 

9. Заштита изборног права 

9.1. 
Подношење приговора Општинској изборној комисији  

(члан 52. став 2.ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од дана кад 

је донета одлука, извршена 

радња или учињен пропуст 
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број 
Радња Рок 

9.2. 
Доношење и достављање решења по приговору  

(члан 53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

пријема приговора 

9.3. 

Жалба Управном суду против решења Општинске  изборне 

комисије по приговору  

(члан 54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

достављања решења 

9.4. 

Достављање свих потребних података и списа за одлучивање 

Управном суду од стране Општинске  изборне комисије 

(члан 54. став. 2. ЗоЛИ) 

одмах, а најкасније у року од 

12 часова 

9.5. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 

пријема жалбе са списима 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

10.1. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу 

на изборној листи, почев од првог кандидата са листе 

(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од 10  дана од дана 

објављивања укупних 

резултата избора 

10.2. 
Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. ЗоЛИ) 
одмах по додели мандата 

11. Извештавање Скупштине општине 

11.1. 

Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним 

изборима 

(члан 15. став 1. тачка 10 ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 

 4. Овај роковник објавити у службеном листу општине Бач 

 

 ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013 – 1-3/2020-I 

У Бачу, дана  4.03. 2020. Године 

                                                                   Председник  општинске изборне комисије 

 Драган Предојевић, дипл правник  с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС,  54/2011 и 12/2020), Општинска изборна комисија 

општине Бач, на 1. седници одржаној дана 4. марта  2020. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У   

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ 

СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БАЧ, КОЈИ СУ 

РАСПИСАНИ ЗА  

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

I - Избори за одборнике Скупштине општине Бач, који су расписани за 26. април 2020. године,  

вршиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке: 

 

1. изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бач у поступку спровођења 

избора за одборнике Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 2020. године (ОИК-

01/2020); 

2. овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бач у 

поступку спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 

2020. године           (ОИК-02/2020); 

3. сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за 

одборнике Скупштине општине Бач у поступку спровођења избора за одборнике  Скупштине 

општине Бач који су расписани за 26. април 2020. године  (ОИК-03/2020); 

4. потврда о изборном праву кандидата за одборника Скупштине  општине Бач у поступку 

спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 2020. 

године (ОИК-04/2020); 

5. изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине  општине Бач у поступку 

спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 2020. 

године (ОИК-05/2020);  

6. потврда о пребивалишту кандидата за одборника Скупштине  општине Бач у поступку 

спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 2020. 

године  (ИОК-06/2020); 

7. списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике 

Скупштине  општине Бач у поступку спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који 

су расписани за 26. април 2020. године  (ОИК-07/2020); 

8. изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Бач у 

поступку спровођења избора за одборнике  Скупштине општине Бач који су расписани за 26. април 

2020. године            (ОИК-08/2020);  

  

  



 `` 
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II – Ову  Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

 

Број: 013-1- 4  од  4. 03. 2020. године 

 

Председник изборне Комисије 

Драган Предојевић, дипломирани правник с.р.   
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На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 –др. закон и 47/2018), члана 111. Статута Општине Бач                  

( „Службени лист Општине Бач“, број 2/2019) и члана 19. став 1. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Бач, (“Службени  лист Општине Бач”, број: 9/2019),  доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БAЧ 

 

Члан 1. 

РАСПИСУЈЕМ  ИЗБОРЕ  за савете месних заједница на територији Општине Бач и то за: 

 

1.      Савет Мeсне зajeднице Бач, 

  

2.      Савет Мeсне зajeднице Бачко Ново Село, 

  

3.      Савет Мeсне зajeднице Плавна, 

  

 

Члан 2. 

Избори за Савете месних заједница одржаће се дана 26.04.2020. године (недеља) у времену од 

07,00 до 20,00 часова. 

 

Члан 3. 

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

Изборе за савете месних заједница спровести у складу са Статутом општине Бач (“Службени 

лист Општине Бач”, број 2/2019) и  Одлуком о месним заједницама на територији општине Бач 

(“Службени лист Општине Бач”, број 13/2019). 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу општине 

Бач”. 

 

 

 

Број: 020-1- 12/2020-I 

Дана: 13. март 2020. године 

 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Новаковић др Зоран с.р.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 

Одговорни уредник: Тања Мијић 

Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 


