
На основу Одлуке о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Новo Mилошево
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2020) и Одлуке о месним заједницама на
територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019) , Изборна
комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној
18.06.2020. године, донела је

Р О К О В Н И К
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО МИЛОШЕВО

Рокови за обављање изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета
месне заједнице Ново Милошево утврђени су:

- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Новo Mилошево
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2020),

- Одлуком о месним заједницама на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 11/2019) у даљем тексту: Одлука о месним заједницама,

- Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице Ново Милошево
расписаних за 19.07.2020. године, у даљем тексту: Упутство,

- Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', број 35/00, 57/03, 72/03,
18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11, 36/11, 12/20 и 68/20),

- Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/10, 54/11, 12/20,
16/20 и 68/20),

- Законом о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11),

- одлукoм Изборне комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница.

Рокови су следећи:

Ред.
број Р а д њ е Р о к о в и

I. Расписивање избора и почетак вршења радњи

1.
Расписивање избора Дана 17.06.2020. године, а одржаће

се 19. јула 2020. године
2. Почетак тока рокова за вршење

изборних радњи 18. јун 2020. године

3. Прописивање облика и садржине образаца за
спровођење изборних радњи (члан 35. став 3.
Одлуке о месним заједницама)

До 22.06. 2020. године



4. Обавештавање грађана о начину подношења
предлога кандидата

До 20.06.2020. године

II. Бирачки спискови

5. Обавештавање грађана да могу извршити увид у
бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену,
допуну или исправку бирачког списка (члан 14.
Закона о јединственом бирачком списку)

Наредног дана од дана расписивања
избора

6. Закључење бирачког списка
(члан 43. Одлуке о месним заједницама)

08. јул 2020. године у 24,00 ч
(најкасније 10 дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

7. Достављање решења о закључењу бирачког списка
Изборној комисији (члан 17. став 2. Закона о
jeдинственом бирачком списку)

Најкасније у року од 24,00 часа од
часа његовог доношења

8. Достављање овереног извода из бирачког списка
Изборној Комисији (члан 19. став 1. Закона о
јединственом бирачком списку)

У року од 48,00 часа од часа
доношења решења о закључењу
бирачког списка

9. Објављивање укупног броја бирача у ''Службеном
листу општине Нови Бечеј'' (члан 18. Закона о
јединственом бирачком списку)

До 09. јул 2020. године

10. Објављивање коначног броја бирача у ''Службеном
листу општине Нови Бечеј'' (члан 20. Закона о
јединственом бирачком списку)

16. јул 2020. године

III. Кандидовање

11. Предаја кандидатуре за члана Савета Месне
заједнице (члан 33. Одлуке о месним заједницама)

До 03. јул 2020. године
у 24,00 часа
(најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

12. Проглашење кандидата
(члан 37. Одлуке о месним заједницама) Најкасније у року од 24 часа од

пријема предлога и одговарајуће
документације

13. Достављање Решења о проглашењу за кандидата
(члан 37. Одлуке о месним заједницама)

Без одлагања



14. Доношење Закључка којим се подносиоцу предлога
за кандидата налаже да отклони недостатке
(члан 19. став 2. Упутства)

У року од 24 часа од пријема
предлога за кандидата

15. Подносилац предлога отклања недостатке
(члан 19. став 2. Упутства)

У року од 48 часова од часа
достављања закључка

16. Доношење Решења о одбијању предлога за
кандидата (члан 19. став 4. Упутства)

У року од 24 часа

17. Повлачење предлога за кандидата (члан 20. став 3.
Упутства)

Најкасније до дана утврђивања
Изборне листе кандидата

18. Утврђивање Изборне листе кандидата и
објављивање у ''Службеном листу општине Нови
Бечеј'' (члан 22. став 3. Упутства)

До 08. јул 2020. године
(најкасније десет дана пре дана
одржавања избора)

19. Увид подносиоца кандидатуре у све поднете
кандидатуре и документацију поднете уз њих (члан
26. став 4. Закона о локланим изборима)

У року од 48 часова од дана
објављивања изборне листе

IV. Бирачка места

20. Одређивање и оглашавање броја
и адреса бирачких места у ''Службеном
листу општине Нови Бечеј'' (члан 23. став 3.
Упутства)

До 28. јуна 2020. године
у 24,00 часа
(најкасније 20 дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

V. Бирачке комисије

21.

22.

Достављање предлога за именовање бирачких
комисија (члан 9. став 1. Упутства)

Образовање и именовање бирачких комисија
(члан 25. став 3. Одлуке о месним заједницама)

До 03. јул 2020. године
(најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

До 08. јула 2020. године
(најкасније 10 дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

23. Достављање Решења члановима бирачких комисија
(члан 16. став 6. Закона о о локалним изборима)

У року од 48 сати од доношења
решења

VI. Гласачки листићи

24. Изборна комисија прописује облик и изглед и До 09. јул 2020. године



садржај гласачког листића, начин и контролу
њиховог штампања и достављање и руковање
гласачким листићима (члан 32. Упутства)

VII. Спровођење избора

25. Достављање обавештења бирачима о дану и
времену одржавања избора (члан 54. став 1.
Закона о избору народних посланика)

До 13. јула 2020. годинеу 24,00 часа
(најкасније пет дана пре дана
одређеног за одржавање избора)

26. Предаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 31. Упутства)

До 16. јула 2020. године до 24,00
часа (најкасније 48 часова пре дана
одрерђеног за одржавање избора)

27. Забрана пропаганде преко средстава јавног
обавештавања и јавних скупова и објављивање
процене резултата избора (члан 5. став 3. Закона о
избору народних посланика)
''изборна тишина''

Од 16. јул 2020. године од 24,00 часа
до 20,00 часова 19. јула 2020.године
(48 часова пре дана одржавања
избора до затварања бирачких
места)

28. Отварање бирачких места и гласање
(члан 44. став 2. Упутства)

19. јул 2020. године
од 7,00 до 20,00 часова

29. Увид подносиоца кандидатуре у изборни материјал
после одржаних избора (члан 32. Закона о
локланим изборима)

У року од пет дана од дана
одржавања избора

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора

30. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
предаја изборног материјала Изборној комисији
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

Најкасније у року од осам часова од
затварања бирачких места

31. Утврђивање резултата гласања од стране Изборне
комисије (члан 39. став 2. Закона о локалним
изборима)

Најкасније у року од шест часова од
достављања извештаја са бирачких
места

32. Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о
локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања
бирачких места



IX. Заштита права

33. Приговор Изборној комисији против одлуке, радње
или пропуста (члан 77. Упутства)

У року од 24 часа од дана када је
донета одлука, односно извршена
радња или учињен пропуст

34. Доношење решења о приговору и достављање
подносиоцу (члан 78. Упутства)

У року од 48 часова од пријема
приговора

35. Против решења Изборне комисије може се изјавити
приговор Другостепеној изборној комисији (члан 79.
Упутства)

У року од 24 часа од достављања
решења

36. Изборна комисија је дужна да Другостепеној
изборној комисији достави све потребне податке и
списе за одлучивање (члан 79. Упутства)

Одмах, а најкасније у року од 12
часова

37. Другостепена изборна комисија доноси одлуку по
приговору члан 79. Упутства) Најкасније у року од 48 часова од

дана пријема жалбе са списима

X. Достављање извештаја о изборима и издавање уверења

38. Изборна комисија доноси одлуку о резултатима
избора, објављује резултате избора и подноси
извештај о спроведеним изборима Скупштини
општине Нови Бечеј (члан 24. став1. тачка 11. и 48.
Одлуке о месним заједницама)

У року од 48 часова од затварања
бирачких

39. Сазивање конституивне седнице савета месне
заједнице (члан 59. Став 1. Одлуке о месним
заједницама)

У року од 10 дана од дана
утврђивања резултата избора за
чланове савета месне заједнице

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У OПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-013-38/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 18.06.2020. године ВАЛЕНТИНА ВЛАШКАЛИН
Н О В И Б Е Ч Е Ј

____________________________


