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23.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број: 013-16/2020
Дана: 07.03.2020. године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11 и 12/2020), Изборна Комисија општине Бачка
Топола, на седници одржаној 07. марта 2020. године, утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26.
АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Бачка Топола, утврђени су:
- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у
Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 19/20), (у даљем тексту: Одлука)
- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11 и
12/2020), (у даљем тексту: ЗоЛИ)
- Законом о избору народних посланика („Службени 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 12/2020), (у даљем тексту: ЗоИНП)
– Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26.
април 2020. године, 02 Број: 013-53/20 од 4. марта 2020. године, (у даљем тексту: Упутство),
- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/2011), (у
даљем тексту: ЗоЈБС)
Према наведеним прописима, рокови су следећи:

Редни
број
1.
2.
3.

Изборне радње

Рокови

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
Расписивање избора
избори су расписани за
(Одлукa)
26. април 2020. године
Почетак тока рокова за вршење
4. март 2020. године
изборних радњи (Одлукa)
Прописивање облика и садржаја образаца и
одређивање рокова за вршење појединих
до 7. марта 2020. године
изборних радњи.
до 24,00 часа
(члан 23. став 1. ЗоЛИ)
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Редни
број
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Рокови

II Бирачки спискови
Обавештавање грађана да могу извршити увид
у бирачки списак и тражити, упис, брисање,
5. март 2020. године
измену, допуну или исправку бирачког списка
(члан 14. став 1. ЗoЈБС)
Закључење бирачког списка
10. април 2020. године
(члан 17. ЗoЈБС)
Достављање решења о закључењу бирачког
у року од 24 часа од часа
списка Изборној комисији
закључења бирачког списка
(члан 17. став 2. ЗoЈБС)
Достављање овереног извода из бирачког
у року од 48 часова од часа
списка Изборној комисији
закључења бирачког списка
(члан19. став 1. ЗoЈБС)
Објављивање укупног броја бирача у
одмах по добијању укупног броја
"Службеном листу општине Бачка Топола" и
бирача
на огласној табли Општинске управе
(члан18. ЗoЈБС)
III Органи за спровођење избора у проширеном саставу
Утврђивање да ли подносилац изборне
листе испуњава услове за одређивање
Истовремено са даном
представника у проширени састав
проглашења изборне листе
Изборне комисије (члан 14. став 6. ЗоЛИ)
Утврђивање да ли подносилац изборне
листе испуњава услове за одређивање
Истовремено са даном
представника у проширени састав
утврђивања збирне изборне листе
бирачких одбора (члан 14. став 1. и 2. ЗoЛИ)
Достављање решења о испуњавању,
услова за одређивање представника у
у року од 24 часа од часа
проширени састав Изборне комисије и
доношења решења
бирачких одбора (члан 14. став 7. ЗоЛИ)
Доношење решења о именовању
представника подносилаца изборних
до 20. априла 2020. године до
листа у проширени састав бирачких одбора
24,00 часа
(члан 39. став 3. ЗoИНП)
IV Изборна листа
Подношење изборне листе Изборној комисији до 10. априла 2020. године
(члан 19. ЗоЛИ)
до 24,00 часа
у року од 24 часа од часа пријема
Проглашење изборне листе
изборне листе и потребне
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)
документације
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Редни
Изборне радње
Рокови
број
15. Повлачење изборне листе
до 14. априла 2020. године
(члан 21. став 1. ЗоЛИ)
до 24,00 часа
16. Утврђивање и објављивање збирне
најкасније до 15. априла 2020.
изборне листе у „Службеном листу општине
године до 24,00 часа
Бачка Топола“ (члан 26. став 3. ЗоЛИ)
V Спровођење избора
17. Достављање обавештења бирачима о дану и
до 20. априла 2020. године
времену одржавања избора
до 24,00 часа
(члан 64. став 4. Упутства)
18. Предаја изборног материјала бирачким
23. априла 2020. године
одборима (члан 29. став 1. ЗоЛИ)
до 24,00 часа
од 23. априла 2020. године
"Предизборна тишина" - забрана изборне
од 24,00 часа до затварања
19. пропаганде (члан 5. став 3. ЗoИНП)
бирачких места 26. априла 2020.
године до 20,00 часова
20. Отварање бирачких места и гласање
26. априла 2020. године
(члан 56. став 1. ЗoИНП)
од 07,00 до 20,00 часова
VI Утврђивање и објављивање резултата избора
21. Утврђивање резултата гласања и
најкасније до 27. априла 2020.
достављање изборног материјала
године до 4,00 часова
Изборној комисији (члан 38. став 1. ЗоЛИ)
22. Утврђивање резултата избора од стране
најкасније до 27. априла 2020.
Изборне комисије (члан 39. став 1. ЗоЛИ)
године до 20,00 часова
23. Утврђивање резултата гласања од стране
најкасније до 27. априла 2020.
Изборне комисије (члан 39. став 2. ЗоЛИ)
године до 10,00 часова
24. Објављивање резултата избора од стране
најкасније до 27. априла 2020.
Изборне комисије (члан 44. ЗоЛИ)
године до 20,00 часова
VII Заштита изборног права
25. Подношење приговора Изборној комисији
у року од 24 часа од часа кад је
због повреде изборног права (члан 52. став 2. донета одлука, извршена радња
ЗоЛИ)
или учињен пропуст
26. Доношење и достављање решења по
у року од 48 часова од часа
приговору (члан 53. став 1. ЗоЛИ)
пријема приговора
VIII Додељивање мандата
27. Утврђивање броја мандата који припада свакој
у року од 24 часа од затварања
изборној листи и расподела одборничких
бирачких места
мандата (члан 41. став 1. и 4. ЗоЛИ)
28. Додељивање мандата од стране Изборне
најкасније у року од десет дана од
комисије кандидатима по редоследу на
дана објављивања укупних
изборној листи, почев од првог кандитата са резултата избора
листе (члан 43.ЗоЛИ)
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Рокови
Изборне радње
број
29. Издавање уверења о избору за одборника
oдмах по додели мандата
Скупштине општине Бачка Топола (члан 45.
ЗоЛИ)
30. Подношење извештаја о спроведеним
непосредно по завршетку избора
изборима
и достављање 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
(члан 15. став 1. тачка 10. и тачке 11.ЗоЛИ)
IX Објављивање роковника
Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

Председник Општинске изборне комисије
Седлар Петер, с.р.

24.
На основу чл. 15 став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11 и 12/2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној 11.
марта 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за
спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола који ће се одржати 26.
априла 2020. године
1. Одређује се штампарија „Panonija-print“ doo, Бачка Топола, Индустријска бб за штампање
гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Бачка Топола који ће се одржати 26. априла 2020. године.
2. Ову одлуку доставити штампарији „Panonija-print“ doo, Бачка Топола, Индустријска бб.
3. Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".

Број:013-22 /2020
У Бачкој Тополи, 11. марта 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
ПРЕДСЕДНИК
Седлар Петер, с.р.

E KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI
GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA
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25.
На основу чл. 15 став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11 и 12/2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној 11.
марта 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Топола
који ће се одржати 26. априла 2020. године

1. Гласачки листићи штампаће се на папиру беле боје.
2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру зелене боје.
3. Ову одлуку доставити штампарији „Panonija-print“ doo, Бачка Топола, Индустријска бб која
је Одлуком општинске изборне комисије од 11. марта 2020. године, одређена за штампање
гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Бачка Топола који ће се одржати 26. априла 2020. године.
4. Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".

Број:013-23 /2020
У Бачкој Тополи, 11. марта 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
ПРЕДСЕДНИК
Седлар Петер, с.р.

E KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI TINE
Редни
број
23.

24.

25.

САДРЖАЈ

Страна

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике скупштине општине бачка топола који су расписани за 26. Април
2020. године

132

Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог
изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Бачка Топола који ће се одржати 26. априла 2020. године

135

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за
проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике
Скупштине општине Бачка Топола који ће се одржати 26. априла 2020.
године

136

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за
2020. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

