
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIV         Житиште        6.3.2020.             Број 11. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

На основу члана 12. Закона о управаљању миграцијама (''Сл.гласник РС'', број 107/2012), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана 61. Статута 

општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број 10/2019), члана 2. 

Одлуке о Општинском већу општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'', број 16/2008) 

и члана 32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште, Општинско веће Општине 

Житиште на седници одржаној дана   06.03.2020. године,  донело је  

 

                                                                  Р Е Ш Е Њ Е 

 

                                                                       Члан 1. 

 

У Савет за миграције општине Житиште именују се следећа лица: 

 

1. Митар Вучуревић, председник Општине  

2. Ђорђе Жужа, заменик председника Општине 

3. Младен Ајдуковић, начелник општинске управе 

4. Драгана Петковић, председница Скупштине општине 

5. Филип Јонел, заменик председника Скупштине опптине, 

6. Светлана Бабић, руководилац Одељења за друштене делатности, 

7. Јелена Иванчевић, директор Центра за социјални рад Житиште и 

8. Драган Пушара, представник организације ''Црвени крст''. 

                

Члан 2. 

 

 Доношењем овог решења престаје да важи Одлука о образовању Савета за управљање 

миграцијама и трајна решења број:IV-02-79/2012 од 15.10.2012.године, Одлука о измени и допуни 

Одлуке о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења(''Службени лист општине 

Житиште'', број 25/2013 и 8/2015). 

Члан 3. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинско веће 

Број: IV-06-17/2020-1 

Дана: 06.03.2020. 

Житиште 

                                                                                         Председник Општине Житиште 

                                                                                    Председник Општинског већа 

                                                                                       Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',  број 129/2007, 34/2010-

Одлика УС и 54/2011 и 12/2020) и члана 24. и 29. Закона о јединственом бирачком списку 

(''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11) Изборна комисија Oпштине Житиште на својој 

седници одржаној дана 06.03.2020. године, утврдила је 
 

Р О К О В Н И К  

ЗА ИЗБОРНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 

26. април 2020.године 

 

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Житиште 

одређени су: 

1.Одлуком  о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици 

Србије,  (''Службени гласник РС'' број 19/2020) 

 2.Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011 

и 12/2020) 

 3.Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', број 35/00, 57/03-Одлука УС,72/03-

фр.закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04,85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 104/09-др.закон, 28/11-Одлика УС 

и 36/11 и 12/2020), 

 4Закон о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11) 

 5.Упутством за спровођење Закона  о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 

15/12 и 88/18) 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици 

Србије,  (''Службени гласник РС'' број 19/2020) ступила је на снагу дана 4.марта 2020.године 

 

 

Рокови су следећи: 

 

Ред. број Изборне радње Р о к о в и 

1. 2. 3. 

 

I Расписивање избора и почетак изборних радњи 

 

1. Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)   04.марта.2020 год.избори су расписани  

                                                                                                          за 26. април 2020. године 

 

2. Почетак тока рокова за предузимање 

    изборних радњи (тачка 2. Одлуке)    од 04. марта 2020. године 

 

3. Прописивање садржине и облика изборног 

    материјала: - утврђивање образаца и правила за  

    спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. 

    тачка 5. и члан 23. став 1. Закона 

    о локалним изборима)     у року од три дана од дана расписивања избора 

 

II Обавештавање грађана о изборним програмима 

Подносилаца изборних листа и о кандидатима 

 

 

4. Обавештење грађана о изборним програмима  све време у поступку избора 

    и активностима подносилаца изборних листа  осим за време предизборног  

    и кандидатима са изборних листа    ћутања-забране изборне 

    (члан 5. став 1. ЗОИНП)     пропаганде                   

 

5. Предизборно ћутање – забрана изборне              од 24.04.2020.године  у 
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    пропаганде (члан 5. став 3 ЗОИНП)    24 часова  па до затварања б. 

                                                                                            места 26. априла 2020. године у 20 часова 

 

III Јединствени бирачки списак 

 
6. Излагање бирачког списка за подручје општине и              од наредног дана од дана расписивања избора 

обавештавање грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку- 

ЗОЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о 

Јединственом бирачком списку) 

 

7. Захтев општинској управи за доношење решења о           до закључења бирачког списка односно 15 дана 

Упису у бирачки списак односно о промени у                        пре дана избора 

Бирачком списку (члан 14. став 1. ЗОЈБС) 

 

IV Бирачка места и бирачки одбори 

 

8. Одређивање и оглашавање броја и адреса                              најкасније 20 дана пре дана избора 

бирачких места у ''Службеном листу општине 

Житиште (члан 15. став 1. тачка 2. Закона о  

локалним изборима и члан 34. став 1 

тачка 7. ЗОЈБС)  

 

9.Одређивање бирачких одбора и       најкасније 15.04.2020. године у 24,00 часа  

именовање њихових чланова у сталном и  

проширеном саставу (члан 15. став 1. тачка 3. и члан 16. 

став 5. Закона о локалним изборима)     

 

V Органи за спровођење избора у проширеном саставу 

 

10. Утврђивање решењем који подносилац    

изборне листе испуњава услове за одређивање  

својих представника у проширени састав: 

-Изборне комисије општине Житиште  

(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима) 

-бирачког одбора (члан 16. став 3. Закона о  

локалним изборима)      даном проглашења изборне листе  

 

11. Достављање решења о испуњавању,                                                       

односно неиспуњавању услова за одређивање  

представника у проширени састав изборних  

органа: 

-Изборне комисије Општине Житиште   

(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)  у року од 24 часа од часа доношења 

        решења 

-бирачког одбора (члан 16. став 3. Закона о  

локалним изборима)      у року од 48 часа од часа доношења решења 

 

12.Одређивање представника подносилаца                   у року од 24 часа од пријема 

изборних листа у проширени састав:                              обавештења о лицима која улазе 
-Изборне комисије Општине Житиште                           у проширени састав, а најкасније 

(члан 14. став 9. и 10. Закона о локалним изборима)    пет дана пре избора  

                                         

                                                

-бирачког одбора(члан 39. став 2. и 3. ЗОЈБС)   у року од 24 часа од часа пријема  

        обавештења о лицима која улазе у 

проширени са, а најкасније                                                                                                   

пет дана пре избора 
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VI Изборна листа 

 

13. Подношење изборне  листе     до 10.04.2020.године у 24,00 часа 

(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)   

 

14. Повлачење изборне листе     до дана утврђивања збирне   

(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)  изборне листе-односно 

  најкасније до 14.04.2020.год. 

 

15. Проглашење изборне листе    најкасније у року од 24 часа од 

(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)  часа пријема, уколико испуњава 

        услове 

 

16. Утврђивање збирне изборне листе  и   најкасније до 15.04.2020. године у 

објављивање збирне изборне листе у    24,00 часа 

''Службеном листу општине Житиште''                                        

(члан 26. став 1. и 3. Закона о локалним изборима)   

 

17. Право увида у поднете изборне листе   у року од 48 часова од дана 

(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)  објављивања збирне изборне листе 

        

VII Спровођење избора 

 

18. Достављање обавештења бирачима о дану   најкасније пет дана пре дана одржавања избора 

и времену одржавања избора (члана 54. став 1.                          

ЗОИНП)        

 

19. Предаја изборног материјала бирачким   до 24.04.2020. године у 24,00 часа                                  

одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним 

изборима)  

 

20. Отварање бирачких места и гласање   од 7,00-20,00 часова  

(члан 56. став 1. ЗОИНП)     дана 26.04.2020. године 

 

21. Увид у изборни материјал, после избора   до 01.05.2020. године 

(члан 32. Закона о локалним изборима)    

 

VIII Утврђивање и објављивање резултата избора 

 

22. Утврђивање резултата гласања на бирачком  најкасније до 27.04.2020. године 

месту и предаја изборног материјала    до 04,00 часова  

Изборној комисији општине Житиште о     

спроведеном гласању на бирачком месту 

(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима) 

 

23. Утврђивање резултата избора у Изборној   по добијању резултата   

Комисији општине Житиште      од бирачких одбора, а најкасније 

(члан 39. Закона о локалним изборима)   до 27.04.2020. године до  

        20,00 часова  

 

24. Објављивање резултата избора у     до 27.04.2020. године до  

''Службеном листу општине Житиште''   20,00 часова 

(члан 44. Закона о локалним изборима)     

 

IX Заштита изборног права 

 

25. Подношење приговора Изборној комисији  у року од 24 часа од дана када 

Општине Житиште због повреде изборног права  је донета одлука, односно 
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(члан 52. Закона о локалним изборима)   извршена радња или учињен попуст 

 

 

26. Доношење и достављање решења по    у року од 48 часова од часа 

Приговору Изборној комисији општине Житиште   пријема приговора 

(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима) 

 

27. Жалба против решења Изборне комисије   у року од 24 часа од часа 

општине Житиште (члан 54. став 1. Закона о    достављања решења 

локалним изборима) 

 

28. Достављање потребних података и списа   одмах а најкасније у року од 12 часова. 

За одлучивање надлежном Управном суду 

(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) 

 

29. Доношење одлуке по жалби у надлежном    у року од 48 часова од дана 

Управном суду (члан 54. став 4. Закона о   пријема жалбе са списима 

локалним изборима) 

 

X Потврђивање мандата новоизабраних одборника 

 

30.Додељивање мандата одборницима  и 

издавање уверења о избору за одборника   у року од 10 дана од дана 

(члан 43. Закона о локалним изборима)   објављивања укупних резултата 

        избора, према редоследу одборника 

        на изборној листи 

 

XI Подношење извештаја 

 

31.Подношење извештаја Скупштини о   одмах после утврђивања резултата 

спроведеним изборима (члан 15. став 1.   избора и додељивања мандата   

тачка 10. Закона о локалним изборима) 

 

32.Потврђивање мандата новоизабраних   На конститутивној седници 

одборника (члан 56. Закона о локалним   Скупштине општине Житиште 

изборима) 

XII Објављивање роковника 

 

33.Овај роковник објавити у ''Службеном листу општине Житиште''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

Изборна комисија општине Житиште 

Број: I-013-1/2020-15 

У Житишту,  06.03.2020. године 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                              Светлана Јарић,дипломирани правник с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
1. Решење  о  именовању Савета за миграције општине Житиште .................................................... 1. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

2. Роковник за изборне радње у поступку избора одборника у Скупштини општине Житиште који 

су расписани за 26.април 2020. године .............................................................................................. 2. 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


