На основу члана 17. Одлуке о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Нови Бечеј, расписаних за 26. април 2020. године,
Секретар Изборне комисије општине Нови Бечеј утврдио је пречишћен текст Упутства за спровођење избора
за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 21. јун 2020. године.
Пречишћен текст Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за
21. јун 2020. године обухвата:
1. Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 26. април 2020.
године;
2. Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј, расписаних за 26. април 2020. године, из које су изостављени:
– члан 17. којим је секретар Изборне комисије општине Нови Бечеј овлашћен да утврди пречишћен текст и
којим је прописано објављивање пречишћеног текста на интернет презентацији општине Нови Бечеј, и
– члан 18. којим је утврђено ступање на снагу Oдлуке и њено објављивање на интернет презентацији општне
Нови Бечеј.
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СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ТАМАРА ПОПОВ

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј, расписаних за 21. јун 2020. године (у даљем тексту: избори).
С обзиром да се избори из става 1. овог члана спроводе истовремено са изборима за народне
посланике Народне скупштине Републике Србије, као са изборима за посланике скупштине аутономне
покрајине, поступаће се у складу актом којим ће Републичка изборна комисија уредити питања од значаја за
координирано спровођење свих расписаних избора.
II ОР Г АН И И ТЕЛ А ЗА СП Р О ВО ЂЕ Њ Е ИЗ Б ОР А
Органи за спровођење избора
Члан 2.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
Број чланова сталног састава Изборне комисије решењем утврђује Скупштина општине, у складу са
Законом о локалним изборима.
Проширени састав чине представници (члан и заменик) подносилаца изборних листа који су на
потврђеној изборној листи предложили најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се
бира односно трећину кандидата за одборнике ако су подносиоци листе странке или колаиције странака
националних мањина. Подносилац изборне листе може одредити свог опуномоћеног представника у Изборној
комисији најкасније до 15. јуна 2020. године (члан 14. став 1. и 10. и члан 16. став 3. Закона о локалним
изборима).
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији општине Нови Бечеј (члан 12. став 1. Закона о локалним изборима).
Члановима и заменицима чланова Изборне комисије и бирачких одбора престаје функција у овим
органима кад прихвате кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона о локалним изборима).
Изборна комисија
Члан 3.
Изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору
народних посланика и овим Упутством.

Бирачки одбори, стални састав бирачког одбора
Члан 4.
Бирачки одбор обавља послове који су одређени Законом о избору народних посланика, Законом о
локалним изборима, Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, Одлуком о
координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године, овим Упутством и Правилима о
раду бирачких одбора.
У складу са чланом 8. став 4. Закона о локалним изборима, бирачки одбори образовани за спровођење
избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 21. јун 2020. године обављају и послове
бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за
21. јун 2020. године.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два члана и њихови заменици.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу именује Републичка
изборна комисија.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у
сталном саставу Републичка изборна комисија доноси најкасније 10. јуна 2020. године у 24 часа.
На предлог посланичких група у Народној скупштини именују се председник, заменик председника,
чланови и заменици чланова бирачког одбора у сталном саставу.
Број места председника, заменика председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих
бирачких одбора на територији општине који припада свакој посланичкој групи у Народној скупштини мора да
буде сразмеран њеној заступљености у Народној скупштини на дан расписивања избора.
Проширени састав бирачког одбора
Члан 5.
Проширени састав бирачког одбора чине представници подносилаца изборних листа кандидата за
народне посланике, одређени у складу са Законом о избору народних посланика.
Право да предложи чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу има и
подносилац изборне листе на тим изборима ако није поднео изборну листу кандидата за народне посланике, у
складу са законом и Одлуком о координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године.
Члан 6.
Сваки подносилац изборне листе може да предложи само једног члана и једног заменика у проширени
састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака у коалицији поднесу изборну листу кандидата за народне
посланике, а самостално поднесу изборну листу кандидата за одборнике у скупштини града, њима заједно
припада право само на једног члана и једног заменика члана у проширеном саставу бирачког одбора.
Ако политичке странке самостално поднесу изборне листе кандидата за народне посланике, а у
коалицији поднесу изборну листу кандидата за одборнике у скупштини општине, свака политичка странка има
право да предложи по једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака у коалицији поднесу изборну листу кандидата за народне
посланике, а изборну листу за одборнике у скупштини општине поднесу у другачијој коалицији, односно у
другачијим коалицијама, њима заједно припада право само на једног члана и једног заменика члана у
проширеном саставу бирачког одбора.
Чланови бирачких одбора у проширеном саставу именовани на предлог подносилаца изборних листа за
избор одборника не могу учествовати у утврђивању резултата гласања за избор народних посланика.
Члан 7.
Након проглашења изборне листе кандидата за одборнике, Изборна комисија, Републичкој изборној
комисији без одлагања доставља решење о испуњењу или неиспуњењу услова да подносилац те изборне
листе предложи своје представнике у проширени састав бирачких одбора, у смислу члана 14. ст. 1. и 2. и
члана 16. став 3. Закона о локалним изборима.
Изборна комисија дужна је да Републичкој изборној комисији доставе збирну изборну листу кандидата
за одборнике одмах по утврђивању.
Републичка изборна комисија ће Изборној комисији доставити решења о проглашењу изборних листа
кандидата за народне посланике одмах по њиховом доношењу, како би Изборна комисија могла да утврди
који подносиоци изборних листа за одборнике не испуњавају услове да предложе чланове и заменике чланова
у проширени састав бирачких одбора, у смислу члана 8. став 6. Закона о локалним изборима.
У случају проглашења коалиционих изборних листа, Изборна комисија, уз решење из става 1. овог
члана, дужна је да Републичкој изборној комисији достави и споразум о образовању страначке коалиције.

Члан 8.
Подносилац изборне листе за избор одборника који испуњава услове да има представнике у
проширеном саставу бирачких одбора, обавештење о својим представницима у бирачким одборима доставља
на начин прописан Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за
21. јун 2020. године.
Члан 9.
Републичка изборна комисија образује радна тела Републичке изборне комисије (у даљем тексту:
радна тела) у јединицама локалне самоуправе најкасније 19. маја 2020. године.
Радно тело обједињује све примљене предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном
саставу и обједињени предлог доставља Републичкој изборној комисији најкасније 15. јуна 2020. године до 17
часова, искључиво у табели коју радном телу за ту сврху достави Републичка изборна комисија.
Републичка изборна комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном
саставу најкасније 16. јуна 2020. године у 24 часа.
Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог члана неког бирачког одбора у проширеном саставу
најкасније 15. јуна 2020. године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца
изборне листе, у складу са законом.
Законска ограничења
Члан 10.
Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу бирачких одбора (члан 29. став 4. Закона о избору народних посланика и члан 13. став 3.
Закона о локалним изборима).
Чланови и заменици чланова бирачких одбора не могу бити лица која су међусобно сродници по
правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у
тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у
међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника (члан 30. став 2. Закона о избору
народних посланика).
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
Ако постоји однос из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова бирачких
одбора, лице које не може да буде у саставу бирачког одбора одређује се применом следећих мерила:
1) ако однос из којег проистиче забрана постоји између председника бирачког одбора и другог члана
или заменика члана бирачког одбора, у састав бирачког одбора биће именовано лице које је предложено за
председника бирачког одбора;
2) ако однос из којег проистиче забрана постоји између лица у сталном саставу бирачког одбора, у
састав бирачког одбора биће именован представник оног предлагача чији је предлог за именовање раније
поднет;
3) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана у сталном саставу и члана у проширеном
саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу;
4) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана у сталном саставу и заменика члана у
проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;
5) ако однос из којег проистиче забрана постоји између заменика члана у сталном саставу и заменика
члана у проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;
6) ако однос из којег проистиче забрана постоји између заменика члана у сталном саставу и члана у
проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу;
7) ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана и заменика члана у проширеном саставу,
у саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу;
8) ако однос из којег проистиче забрана постоји између два члана у проширеном саставу, у саставу
бирачког одбора не може да буде члан у проширеном саставу који је касније предложен у проширени састав
бирачког одбора;
9) ако однос из којег проистиче забрана постоји између два заменика члана у проширеном саставу, у
саставу бирачког одбора не може да буде заменик члана у проширеном саставу који је касније предложен у
проширени састав бирачког одбора.
Као тренутак предлагања чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу узима се тренутак
када је радно тело примило предлог посланичке групе односно подносиоца изборне листе, за бирачко место
на којем се појавио однос из којег проистиче забрана, о чему Републичку изборну комисију, односно
координатора Републичке изборне комисије, обавештава радно тело.
Провера изборног права

Члан 11.
У бирачки одбор могу да се именују само лица која имају изборно право.
Пре подношења предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном
односно проширеном саставу, овлашћени предлагач је дужан да од Општинске управе прибави доказ о
изборном праву за свако предложено лице, тако што ће Општинска управа на писмени збирни предлог за
именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора ставити печат којим потврђује да предложена лица
имају изборно право.
Ако неко предложено лице нема изборно право, Општинска управа о томе обавештава предлагача.
Овлашћени предлагач чланова и заменика чланова у бирачким одборима доставља потврду о
изборном праву Републичкој изборној комисији ако је члан, односно заменик члана бирачког одбора уписан у
бирачки списак на територији неке друге општине или ако је предложен за члана бирачког одбора у
иностранству.
Замена чланова бирачког одбора
Члан 12.
Замену члана бирачког одбора врши Републичка изборна комисија на захтев овлашћеног предлагача.
После предаје изборног материјала радним телима, координатор Републичке изборне комисије
овлашћен је да, на захтев предлагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора ако је члан или
заменик члана бирачког одбора спречен или одсутан.
Члана или заменика члана бирачког одбора у сталном саставу могуће је заменити до 19. јуна 2020.
године у 20 часова.
Члана бирачког одбора у проширеном саставу могуће је заменити до 19. јуна у 20 часова.
Изузетно од става 2. до 4. овог члана, овлашћени предлагачи могу да координатору Републичке
изборне комисије предложе замену за лице које не може да буде у саставу бирачког одбора због законских
ограничења најкасније 21. јуна 2020. године у 7 часова.
Предлог за замену у бирачком одбору Републичкој изборној комисији се доставља искључиво преко
радног тела.
Рад бирачког одбора
Члан 13.
Изборна комисија доноси и објављује посебна правила о раду бирачких одбора на спровођењу гласања
и утврђивању резултата гласања за избор одборника, са рачунском контролом исправности утврђених
резултата.
Правила о раду бирачких одбора достављају се бирачким одборима уз изборни материјал.
Кад се истовремено одржавају избори за одборнике Скупштине општине и избори за народне
посланике Народне скупштине, послове бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике обављају
бирачки одбори образовани за спровођење избора за народне посланике (члан 8. став 4. Закона о локалним
изборима). У том случају решења о одређивању бирачких одбора и правила о раду бирачких одбора се доносе
на начин и у поступку прописаном актом Републичке изборне комисије.
II I БИ Р АЧ КА МЕ С ТА
Ко одређује бирачка места

Члан 14.
Сви избори спровешће се на бирачким местима која одређује Републичка изборна комисија, у складу са
Законом о избору народних посланика и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године и Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних
за 21. јун 2020. године.
Републичка изборна комисија одређује и оглашава у „Службеном гласнику Републике Србије“ бирачка
места на којима ће се гласати за избор одборника, на основу предлога Општинске управе општине Нови Бечеј
(у даљем тексту: Општинска управа).
Предлоге из става 2. овог члана, Општинска управа доставља Републичкој изборној комисији
најкасније 31. маја 2020. године.
Како се одређују бирачка места
Члан 15.

Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без
тешкоћа траје од 7.00 до 20.00 часова.
У току тог времена бирачка места морају бити непрестано отворена.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
Изузетно, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне
удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом бирачком
месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених
места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места
и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.).
Уређивање бирачких места
Члан 16.
Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко место
буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора бити довољно пространа да омогући услове за несметан рад бирачког
одбора, тј. да сви чланови бирачког одбора, у сталном и проширеном саставу, могу несметано и у сваком
тренутку да имају приступ и увид у изборни материјал, да припреме бирачку кутију и поставе параване који
омогућавају несметано попуњавање гласачких листића и тајност гласања, уз поштовање превентивних мера у
циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, државна застава Републике Србије,
збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, извод из решења о одређивању
бирачког места.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца
изборних листа (политичких странака, коалиција политичких странака, група грађана) и другог изборног
пропагандног материјала.
Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (овлашћеним посматрачима)
одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
IV ПР Е Д Л А ГАЊ Е КА Н Д И Д АТ А ЗА ОД Б ОР Н И К Е
Ко мо ж е да по д н е с е из б ор н у ли с т у
Члан 17.
Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване политичке странке, коалиције регистрованих
политичких странака, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 200 бирача
(члан 18. став 2. Закона о локалним изборима). Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну
трећину од укупног броја кандидата који се бира.
Изборну листу може да у име подносиоца изборне листе поднесе само лице које је подносилац изборне
листе за то овластио.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу овлашћено је и да у име подносиоца изборне листе
врши све друге радње у изборима, изузев ако подносилац изборне листе другачије не одреди.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне мањине,
односно коалиције политичких странака националних мањина подноси о томе предлог Изборној комисији при
подношењу изборне листе. О предлогу одлучује Изборна комисија у складу са изборним правилима.
Рок за подношење и пријем предлога кандидата - изборне листе
Члан 18.
Предлози кандидата за одборнике - изборна листа подноси се Изборној комисији најкасније до 5. јуна
2020. године у 24,00 часа, на прописаном обрасцу.
Садржина и назив предлога кандидата - изборне листе
Члан 19.
Изборна листа кандидата садржи: назив подносиоца изборне листе (регистроване политичке странке,
коалиције регистрованих политичких странака или групе грађана); назив изборне листе; име и презиме
носиоца изборне листе (ако је одређен); податке о свим кандидатима за одборнике (редни број на изборној
листи, име и презиме, занимање, датум рођења, ЈМБГ; пребивалиште и адресу стана кандидата наведеним
према подацима из уверења о пребивалишту; место и датум подношења изборне листе; те име и презиме и
потпис лица које је овлашћено да поднесе изборну листу.

Ако две или више политичких странака поднесу заједнички изборну листи, назив изборне листе и
носилац изборне листе одређују се споразумно.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку
„Група грађана“.
Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца, после речи
„Група грађана“, наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана.
Ако је „Група грађана“ предлагач, уз предлог листе кандидата подноси се у писаној форми споразум о
оснивању групе грађана оверен код органа надлежног за оверу потписа. Групу грађана може да оснује
најмање 10 бирача чији потписи морају бити оверени код органа надлежног за оверу потписа.
Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника
који се бира у Скупштину општине (члан 18. став 1. Закона о локалним изборима).
Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи. На изборној листи мора бити 40%
мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет
места и тако до краја листе) мора бити најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање
заступљен (члан 20. став 2. и 3. Закона о локалним изборима).
Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за одборника.
Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 20.
Уз изборну листу кандидата за одборнике Изборној комисији доставља се документација чија је
садржина утврђена законом и овим упутством, и то:
1. Потврде о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којима је назначено име и презиме,
датум рођења, занимање и ЈМБГ (на обрасцу органа надлежног за издавање потврде – не старије од 6
месеци);
2. Писмене изјава кандидата да прихватају кандидатуру за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј
(оверене код органа надлежног за оверу потписа);
3. Потврде о пребивалишту кандидата за одборника Скупштине општине Нови Бечеј;
(на обрасцу органа надлежног за издавање потврда – не старије од 6 месеци);
4. Писмену сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј;
5. Овлашћење за лице које подноси изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј на обрасцу политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана или на обрасцу
Изборне комисије;
6. Уверења о држављанству кандидата за одборника Скупштине општине Нови Бечеј (на обрасцу органа
надлежног за издавање уверења – не старије од 6 месеци);
7. Изјаве бирача који су подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј
(оверене код органа надлежног за оверу потписа);
8. Списак бирача који су подржали Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј у писаном облику Exel табела и на USB-у.
9. Коалициони споразум ако листу предлаже коалиција странака (оверен код органа надлежног за оверу
потписа);
10. Акт о формирању групе грађана ако листу предлаже група грађана (оверен код органа надлежног за
оверу потписа) и потврде о изборном праву за лица која чине групу грађана;
11. Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода;
12. Изјава о коришћењу средстава из јавних прихода.
Oбрасци из става 1. овог члана тачка 11. и 12. подносиоци изборне листе достављају уз изборну листу
у случају да желе да користе средства из јавних избора у поступку кандидовања.
Ако изборну листу подноси група грађана, поред документације из става 1. овог члана, уз изборну
листу обавезно се прилаже и примерак споразума о оснивању групе грађана (који садржи: назив групе
грађана, циљ ради којег се оснива група грађана – ради учешћа на изборима за одборнике заказаним за 21.
јун 2020. године, назив изборне листе, име, презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта лица која чине групу
грађана, податке о лицу које је овлашћено да у име групе грађана поднесе изборну листу и предузме изборне
радње и податке о лицу које је овлашћено за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода) и
потврду о изборном праву за лица која чине групу грађана.
Обрасци за подношење предлога кандидата – изборне листе
Члан 21.
Изборна комисија прописује облик и садржај обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу
и ставља га на располагање учесницима у изборима у року од три дана од дана расписивања избора.

V ПОТВ Р Ђ ИВ АЊ Е ИЗ Б ОР Н Е ЛИ С ТЕ И
ОБ Ј АВЉ И В АЊ Е ЗБ И Р Н Е ИЗ Б ОР Н Е ЛИ С ТЕ
Члан 22.
Изборна листа подноси се на проглашење Изборној комисији у згради Општине Нови Бечеј у Новом
Бечеју, ул. Жарка Зрењанина број 8.
Изборна комисија доноси решење о потврђивању изборне листе ако испуњава све услове предвиђене
законом и овим Упутством. Изборна листа се проглашава под редним бројем по редоследу проглашења.
Изборну листу која је поднета неблаговремено Изборна комисија ће решењем одбацити.
Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац листе их, по закључку Изборне комисије, не
отклони у року од 48 часова, Изборна комисија ће решењем одбити проглашење изборне листе.
Ако поједини кандидат на проглашеној изборној листи правоснажном судском одлуком буде лишен
пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи
његова смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи новог кандидата (члан 20. став 6. Закона о
локалним изборима).
Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе, у
ком случају престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење избора, као и
сва права која му у том својству припадају (члан 21. став 1. и 2. Закона о локалним изборима).
Члан 23.
Збирну изборну листу утврђује Изборна комисија по редоследу проглашења изборних листа и она
садржи све проглашене изборне листе са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења,
занимању и пребивалишту.
Редослед изборних листа на збирној изборној листи се утврђује према редоследу њиховог
проглашавања.
Изборна комисија објављује збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј (у даљем тексту: збирна изборна листа) у "Службеном листу општине Нови Бечеј ", најкасније до 10. јуна
2020. године у 24 часа. Збирна изборна листа може се објавити и у средствима јавног информисања.
Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне
изборне листе изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и документацију поднету уз
њих.
Збирна листа истиче се на бирачким местима на начин којим се омогућава бирачима да буду што боље
упознати са кандидатима на њој.
VI БИРАЧКИ СПИСАК
Ажурирање бирачког списка, увид у бирачки списак, упис промена у бирачки
списак,
израда и достављање извода из јединственог бирачког списка и укупан број бирача
Члан 24.
Ажурирање дела јединственог бирачког списка, упис бирача и промена података у бирачком списку,
као и израда и достављање извода из бирачког списка за спровођење избора одборника Скупштине општине
Нови Бечеј врше се на начин утврђен Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење
Закона о јединственом бирачком списку.
Изводе из бирачког списка сачињава по бирачким местима министарство надлежно за послове управе у
складу са Законом и упутством из претходног става.
Изводи из бирачког списка за свако бирачко место садрже све чињенице о бирачу које садржи
бирачки списак и место за својеручни потпис бирача.
Оверени извод из бирачког списка доставља се Изборној комисији општине Нови Бечеј (у даљем тексту:
Изборна комисија).
Члан 25.
Пошто прими решење о закључивању бирачког списка од министарства надлежног за послове управе,
Изборна комисија објављује укупан број бирача у Општини Нови Бечеј.
Закључење бирачког списка и објављивање коначног броја бирача
Члан 26.
Бирачки списак закључује министарство надлежно за послове управе 5. јуна 2020. године у 24 часа.
После закључења бирачког списка до 17. јуна 2020. године у 24.00 часа упис промена у бирачком
списку врши министарство из претходног става, а Изборна комисија узима у обзир само она решења која
прими најкасније до 18. јун 2020. године у 24 часа (члан 20. и 24. Закона о јединственом бирачком списку).

Члан 27.
Одмах по истеку рока за упис накнадних промена у изводе из бирачког списка, Изборна комисија
објављује коначан број бирача у општини Нови Бечеј.
VI I ПР Е Д АЈ А ИЗ БО Р Н ОГ МА ТЕ Р И Ј АЛ А
БИ Р АЧ К И М ОД Б ОР И М А ПР Е ГЛ АС А Њ А
Изборни материјал који се обезбеђује за сваки бирачки одбор
Члан 28.
Изборни материјал за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј обезбеђује
Изборна комисија (у даљем тексту: изборни материјал).
Изборна комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује изборни материјал утврђен законом, односно
овим упутством, и то:
1. Збирну изборну листу кандидата,
2. Решење о одређивању бирачког места (извод),
3. Решења о именовању бирачког одбора у сталном и проширеном саставу,
4. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, посебн извод из бирачког списка и списак
накандних промена,
5. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
6. Потребан број гласачких листића, који одговара броју бирача који су уписани у извод из бирачког
списка, у посебне изводе из бирачког списка и списак накандних промена,
7. Потребан број образаца потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места,
8. Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј (у даљем тексту: записник о раду бирачког одбора), у
шест примерака,
9. Обрасце одговарајућих записника о примопредаји изборног материјала пре гласања и после гласања,
10. Правила о раду бирачких одбора,
11. Државну заставу Републике Србије,
12. Контролни формулар за логичко рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту,
13. Сигурносне затворнице.
Изборни материјал утврђује и припрема Изборна комисија, осим ако је садржај појединог изборног
материјала утврђен законом или прописима донетим на основу закона.
Осим материјала из става 2. овог члана, Комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује и материјал
неопходан за примену превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19.
Материјал за спровођење избора
Члан 29.
Општинска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор:
- гласачку кутију,
- параване за гласање,
- прибор за писање,
- прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачких кутија и другог изборног материјала,
2 спреја за обележавање кажипрста десне руке бирача и две UV лампе,
- коверте за одлагање гласачких листића и потврда о бирачком праву.
Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди простор за безбедно чување изборног
материјала и да се стара о томе да простор који је одређен као бирачко место буде у складу са Законом о
избору народних посланика.
Предаја изборног материјала непосредно бирачким одборима
Члан 30.
Изборна комисија изборни материјал, заједно са материјалом који је обезбедила Општинска управа
(гласачке кутије, паравани за гласање, прибор за писање, прибор за печаћење гласачких кутија и другог
изборног материјала, спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача, UV лампе и коверте за одлагање
гласачких листића и потврда о бирачком праву), предаје бирачким одборима у седишту Изборне комисије,
најкасније до 19. јуна 2020. године у 24 часа.
О примопредаји изборног материјала пре гласања бирачким одборима сачињавају се записници на
прописаним обрасцима.
VI II ГЛ АС А Њ Е

Члан 31.
Гласање на изборима се обавља на начин утврђен Законом о избору народних посланика, Законом о
локалним изборима и правилима о раду бирачких одбора.
IX ПР ЕД А Ј А ИЗ БО Р Н ОГ МА ТЕ Р И Ј АЛ А ИЗ БО Р Н ОЈ КО МИ С И Ј И
ПОС Л Е ГЛ АС А Њ А
Члан 32.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања, а најкасније у року
од осам часова од затварања бирачких места предаје изборној комисији, у згради Општинске управе, сав
прописани изборни материјал за избор одборника (записник о раду бирачког одбора, контролни лист за
проверу исправности гласачке кутије, запечаћене коверте у којима су одвојено стављени неупотребљени,
неважећи и важећи гласачки листићи, као и потписане потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког
места).
Изборни материјал који се предаје Изборној комисији мора да буде упакован у посебне коверте. На
ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује се и број гласачких
листића. Коверте морају да буду запечаћене.
О примопредаји изборног материјала Изборној комисији после гласања сачињавају се записници на
прописаним обрасцима.
X ПОН АВ Љ АЊ Е ГЛ АС АЊ А
Уводна одредба
Члан 33.
Поновни избори спроводе се ако Изборна комисија или надлежни Управни суд пониште изборе због
неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним законом.
Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.
Одлука о понављању гласања
Члан 34.
У случају да Републичка изборна комисија поништи изборе за народне посланике на поједином
бирачком месту, распустиће бирачки одбор и именовати нови који ће спровести поновно гласање.
У случају да на бирачком месту на којем се понавља гласање на изборима за народне посланике треба
да буде поновљено и гласање за избор одборника, Изборна комисија о томе без одлагања обавештава
Републичку изборну комисију.
У случају да на поједином бирачком месту треба да се понови гласање само на изборима за одборнике,
Изборна комисија образује нови бирачки одбор који ће спровести поновно гласање, имајући у виду да је
бирачком одбору који је образовала Републичка изборна комисија функција престала завршетком избора за
народне посланике на том бирачком месту.
На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са законом, избори се
понављају у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и у поступку
утврђеним за спровођење избора.
Дан поновљеног гласања утврђује Изборна комисија одлуком, која се објављује у "Службени лист
општине Нови Бечеј".
Органи и тела
Члан 35.
Органи и тела који спроводе поновљено гласање су:
1. Изборна комисија у сталном и проширеном саставу;
2. Бирачки одбори у сталном и проширеном саставу на бирачким местима на којима се понавља
гласање.
Примопредаја изборног материјала
Члан 36.
Примопредаја изборног материјала за поновљено гласање обавља се на местима и на начин који је био
одређен за примопредају изборног материјала за прво гласање.
ХI СТ АН Д А Р Д И ЗА ИЗ БО Р Н И МАТ ЕР И Ј А Л

Гласачка кутија
Члан 37.
Гласачка кутија израђује се према стандардима које прописује министар надлежан за послове управе.
Штампање гласачких листића
Члан 38.
Гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј штампају се на једном месту у
штампарији коју одреди Изборна комисија.
Садржај, облик и изглед гласачких листића утврђује Изборна комисија, у складу са законом.
Изборна комисија утврђује број гласачких листића, који је једнак броју бирача уписаних у бирачки
списак.
Пре почетка штампања гласачких листића Изборна комисија утврђује број резервних гласачких
листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја бирача.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија.
Припрема штампања гласачких листића
Члан 39.
Изборна комисија, у складу са Законом о избору народних посланика, припрема узорак гласачког
листића који оверава председник Изборне комисије својим потписом и печатом. На основу тако припремљеног
гласачког листића штампарија израђује утврђени број гласачких листића.
Право надзора
Члан 40.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија.
Изборна комисија дужна је да обезбеди увид у штампање гласачких листића.
Опуномоћени представници подносилаца изборних листи имају право да присуствују штампању,
бројању, паковању и достављању гласачких листића органима надлежним за спровођење избора, преко лица
кога за то овласте.
ХII УП ОТР ЕБ А ЈЕЗ И К А И ПИС М А
Члан 41.
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на српском
језику, ћирилицом.
Текст Изборне листе кандидата и текст обрасца записника о раду бирачке комисије штампају се на
српском језику, ћирилицом, а испод тог текста штампа се текст на мађарском језику и његовом писму у истом
облику и исте величине слова.
ХII I СТ АТ И СТ И Ч К А ОБР А Д А ПОД А ТАК А
Члан 42.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј
обавља службеник на пословима организације рада АОП-а, на основу записника о раду бирачких одбора које
им доставља Изборна комисија.
ХIV ПР А ЋЕ Њ Е РА Д А ОР ГА Н А ЗА СП Р О ВО ЂЕ Њ Е ИЗ БО Р А
Домаћи посматрачи
Члан 43.
Домаће организације које су регистроване за праћење избора и које желе да прате рад органа за
спровођење избора (домаћи посматрачи), подносе пријаву Изборној комисији.
Пријава садржи: назив организације, број посматрача, име и презиме посматрача, ЈМБГ, и подручје
праћења рада органа за спровођење избора.
Уз пријаву се подноси и акт о регистрацији организације код надлежног органа.
Изборна комисија издаје службена овлашћења домаћим посматрачима, на основу којих они могу да
прате рад органа за спровођење избора.

Положај посматрача
Члан 44.
Изборна комисија и бирачки одбор дужни су да посматрачима омогуће несметано праћење сваке
изборне радње, а у записницима о свом раду констатују њихово присуство.
Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.
Изборна комисија или бирачки одбор могу да одузму посматрачу овлашћење ако се посматрач не
придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, посебно ако на бирачком месту користи мобилни
телефон и друга средства веза и комуникација.
Посматрачи рада Изборне комисије у седишту изборне комисије дужни су да се крећу у оквиру
овлашћења која су добили од Изборне комисије.
Кад се истовремено одржавају избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије и
одборнике акредитације домаћим и страним посматрачима издате од стране Републичке изборне комисије
важе и у погледу праћења рада органа за спровођење избора одборника.
ХV УТ ВР Ђ И ВА Њ Е РЕ З У Л Т АТА ИЗ БО Р А И ДОД ЕЛ А МА Н Д АТ А
Члан 45.
Резултати гласања бирача на изборима утврђују се у записницима о раду бирачких одбора.
Изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачких места утврђује укупне резултате избора,
објављује их и врши расподелу одборничких мандата који је освојила свака изборна листа, на начин утврђен
чланом 40. и 41. Закона о локалним изборима.
Члан 46.
Изборна комисија у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора све добијене
мандате са изборне листе додељује кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата
са листе (члан 43. Закона о локалним изборима) и о томе доноси решење.
ХVI ЗА Ш ТИ Т А ИЗ БО Р Н ОГ ПР АВА
Члан 47.
Сваки учесник у изборном поступку (бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата) има право
на заштиту изборног права у вези донетог акта или учињене радње у изборном поступку, на начин утврђен
Законом о локалним изборима.
По усменој или писаној примедби учесника у изборном поступку о уоченој неправилности поступа
надлежни изборни орган (Изборна комисија или бирачки одбор).
Писани приговор упућен Изборној комисији, због неправилности у поступку кандидовања, спровођења,
утврђивања и објављивања резултата избора, подноси се у року од 24 часа од дана кад је донета одлука,
односно извршена радња или учињен пропуст (члан 52. став 2. Закона о локалним изборима). Приговор треба
да садржи чињенице које указују на неправилност и име и адресу подносиоца приговора.
Жалба против решења Изборне комисије изјављује се надлежном Управном суду у року од 24 часа од
достављања решења (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима).
ХVI I ИЗ ВЕ Ш ТА Ј О СП Р ОВ ЕД Е Н И М ИЗ БО Р И М А
Члан 48.
Непосредно по завршетку избора Изборна комисија усваја и доставља извештај о спроведеним
изборима Скупштини општине, министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу
за послове статистике.
ХVI II СР Е Д С ТВ А ЗА СП Р ОВ ОЂ ЕЊ Е ИЗ БО Р А
Члан 49.
Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету општине.
Средства за спровођење избора могу да се користе за:
- рад органа и тела за спровођење избора,
- штампање изборног материјала,
- накнаде лицима која учествују у раду органа за спровођење избора (Изборне комисије и бирачких
одбора у сталном и проширеном саставу),
- накнаде за рад запослених у општинској управи и других лица који су ангажовани да би за Изборну
комисију и бирачке одборе обављали стручне, административне, техничке и друге послове у вези
са спровођењем избора,

-

накнаде за дневнице и путне трошкове председника и чланова изборне комисије и њихових
заменика, као и запослених и других лица која су ангажована у вези са спровођењем избора,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- прикупљање, статистичку обраду и презентацију података,
- превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник, заменик председника и секретар Изборне
комисије, који Изборној комисији подносе извештаје о утрошеним средствима.
Средстава за накнаду дневница и путних трошкова исплаћују се према закону и другим прописима и
одлукама Изборне комисије.
ХIX ОБ Р АС Ц И ЗА СП Р О ВО ЂЕ Њ Е ПО Ј Е Д И Н И Х ИЗ БО Р Н И Х РА Д Њ И
Члан 50.
Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј врше се према
обрасцима које је утврдила Изборна комисија.
ХХ ЧУ ВАЊ Е ИЗ БО Р Н ОГ МА ТЕ Р И Ј АЛ А

трајно.

Члан 51.
Изводи из бирачког списка и записници о раду бирачких одбора и о раду Изборне комисије чувају се

Гласачки листићи и остали изборни материјал чувају се четири године.
Финансијски документи чувају се у роковима који су утврђени прописима о чувању финансијских
докумената.
По истеку рока за чување изборног материјала, с материјалом се поступа у складу с прописима о
архивској грађи.
ХХ I ЗАВ Р Ш Н Е ОД Р Е Д Б Е

Бечеј.

Члан 52.
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет презентацији општине Нови
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

