СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS
LAPJA
SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

ГОДИНА LII
LII. ÉVFOLYAM
GODINA LII

11.05.2020.
2020.05.11.
11.05.2020.

БРОЈ 18.
18. SZÁM
BROJ 18.

Страна 2.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

116.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС”,
бр.129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење), члана 100. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и
члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела
за време ванредног стања и које је Народна скупштина Републике Србије потврдила
(„Службени гласник РС“, број 65/20),
Општинска изборна комисија у Малом Иђошу на 8. седници одржаној 11. маја
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4.
МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике
Скупштине општине Мали Иђош који су расписани 4. марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају 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- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење),
Законом о јединственом 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)
4. Општинска изборна комисија у Малом Иђошу ће посебним актом дефинисати
истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке
2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине Републике Србије и
председнику Скупштине општине Мали Иђош.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Образложење
Председник Народне скупштине Републике Србије је дана 4. марта 2020. године
донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Мали Иђош за
26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком
Општинска изборна комисија у Малом Иђошу је спроводила изборне радње прописане
законом.
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.

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Страна 3.

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 се спровођење изборних радњи наставити по
престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија у Малом Иђошу је 16.
марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Мали Иђош, расписаних за 26. април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је
Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је
Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне
изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних
радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом,
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Мали Иђош из
тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних
радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су
требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за
спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Мали Иђош, донела је
решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Управном
суду у року од 24 часа од часа доношења Решења.
Број: 013-2-32/2020-02
У Малом Иђошу, 11. маја 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У МАЛОМ ИЂОШУ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Пустахија, с.р.

____________________ . ____________________

117.

На основу чл. 15. став 1. тачке 8) Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/2020 и 16/2020)

Страна 4.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

Општинска изборна комисија, на 8. седници одржаној 11. маја 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 Мали Иђош,
расписаних за 21. јун 2020. године
1. Гласачки листићи штампаће се на папиру формата А3, жуте боје (Pantone
106)
2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на
папиру формата А3, зелене боје (Pantone 352)
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Број: 013-2-33/2020-02
У Малом Иђошу, дана 11. маја 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У МАЛОМ ИЂОШУ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Пустахија, с.р.
____________________ . ____________________

16.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja
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5.oldal

116.
A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
129/07, 34/10-AB, 54/11, 12/20, 16/20 sz. – hiteles értelmezés), az általános közigazgatási
eljárásról szóló törvény 100. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 18/16 és 95/18 sz. – hiteles
értelmezés) és azon rendeletek érvényességéről szóló törvény 4. szakasza alapján, amelyeket a
Kormány, a köztársasági elnök ellenjegyzésével, hozott meg a rendkívüli állapot idejére, és
amelyeket a Szerb Köztársaság Képviselőháza megerősített (SZK Hivatalos Közlönye, 65/20 sz.),
Kishegyes Község Választási Bizottsága a 2020. május 11-én tartott 8. ülésén meghozta a
következő
VÉGZÉST
A 2020. MÁRCIUS 4-ÉN KIÍRT, KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
TANÁCSNOKAI MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÁLASZTÁSI ÜGYLETEK
FOLYTATÁSÁRÓL
1. Folytatódnak a 2020. március 4-én kiírt, kishegyesi községi képviselő- testület tanácsnokai
megválasztására irányuló választási ügyletek.
2. A jelen végzés 1. pontjában említett választásokra 2020. június 21-én kerül sor.
3. Folytatódik a jelen végzés 1. pontjában említett, választásokra irányuló választási ügyletek,
helyhatósági választásokról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10 –
AB, 54/11, 12/20, 16/20 sz. – hiteles értelmezés), az egységes választói névjegyzékről
szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és 99/11 sz.) és a 2020. április 26-ra
kiírt, képviselőház népképviselői megválasztására irányuló választások lefolytatásáról
szóló utasításokkal (SZK Hivatalos Közlönye, 20/20 sz.) meghatározott minden határideje.
4. Kishegyes Község Választási Bizottsága külön okirattal határozza meg a jelen végzés 3.
pontjában említett határidők lejártát, a jelen végzés 2. pontjában említett választások
megtartásának új időpontjával összhangban.
5. A jelen végzést kézbesíteni kell a Szerb Köztársaság Képviselőháza elnökének és a
kishegyesi községi képviselő-testület elnökének.
6. A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A Szerb Köztársaság Képviselőházának elnöke 2020. március 4-én határozatot hozott,
amellyel 2020. április 26-ra kiírta a kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokai
megválasztására irányuló választásokat (SZK Hivatalos Közlönye, 19/20 sz.). Azon határozattal
összhangban Kishegyes Község Választási Bizottsága végrehajtotta a törvénnyel előírt választási
ügyleteket.
A rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal, amelyet 2020. március 15-én hozott
meg a köztársasági elnök, a népképviselőház elnöke és a kormányelnök, rendkívüli állapotot
hirdettek ki a Szerb Köztársaság területén.

6.oldal

2020.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

18. szám

A Kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmányának 200. szakasza 6. bekezdése alapján, a
köztársasági elnök ellenjegyzésével, 2020. március 16-án meghozta a rendkívüli állapot idejére
vonatkozó intézkedésekről szóló rendeletet. A rendelet a SZK Hivatalos Közlönyében való
megjelenítése napján lépett hatályba, azaz 2020. március 16-án.
Az említett rendelet 5. szakasza előírja, hogy annak hatályba lépésével felfüggesztenek
minden, népképviselők, VAT képviselőháza képviselői és a községi és városi képviselő-testületek
tanácsnokai megválasztására irányuló választási ügyletet, amelyet 2020. április 26-ra írtak ki, és a
választási ügyletek végrehajtása a rendkívüli állapot megszűnését követően folytatódik.
A felsoroltakkal összhangban, Kishegyes Község Választási Bizottsága 2020. március 16án meghozta a 2020. április 26-ra kiírt, kishegyesi községi képviselő-testület megválasztására
irányuló minden választási ügylet felfüggesztéséről szóló végzést.
A képviselőház 2020. május 6-án meghozta a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló
határozatot (SZK Hivatalos Közlönye, 65/20 sz.)
Ugyanazon a napon a képviselőház meghozta azon rendeletek érvényességéről szóló
törvényt is, amelyeket a kormány a köztársasági elnök ellenjegyzésével hozott meg a rendkívüli
állapot idejére vonatkozóan, és amelyeket a képviselőház megerősített. Az említett törvény 4.
szakasza előírja, hogy az illetékes választási bizottságok 2020. május 11-én meghozzák a
népképviselők, VAT képviselőháza képviselői és a községi és városi képviselő-testületek
tanácsnokai megválasztására irányuló választási ügyletek folytatásáról szóló végzést. Ugyanaz a
szakasz előírja, hogy az illetékes választási bizottságoknak meg kell határozniuk a választási
ügyletek új határidejét, a választási ügyletek folytatásával összhangban.
A jelen végzés rendelkező részének 2. pontjában említett, kishegyesi községi képviselőtestület tanácsnokai megválasztására irányuló választások új dátuma a választási ügyletek
megszakításának dátumát, azaz 2020. március 16-át figyelembe véve került megállapításra, és
azon időt figyelembe véve, amely attól a naptól kezdve fennmaradt addig a napig, amikor a
választásokra sor került volna, azaz 2020. április 26.
Az említettekkel összhangban, a Községi Választási Bizottság, mint a kishegyesi községi
képviselő-testület tanácsnokai megválasztására irányuló választási eljárás lefolytatásának illetékes
szerve, meghozta a jelen végzést, úgy, ahogy a rendelkező részben említett.
Jogorvoslat: A jelen végzés ellen ellenvetés nyújtható be a Közigazgatási Bíróságnál, a
jelen végzés meghozatalától számított 24 órán belül.
Szám: 013-2-32/2020-02
Kishegyesen, 2020. május 11-én
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
Zoran Pustahija, s.k.
elnök

____________________ . ____________________

117.
A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 8) pontja (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10 – AB határozata, 54/11, 12/2020 és 16/2020 sz.) alapján,
Kishegyes Község Választási Bizottsága a 2020. május 11-én megtartott 8. ülésén meghozta a
következő

16.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2020.év

7.oldal

HATÁROZATOT
a szavazólap és a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lap színének
megállapításáról, a 2020. június 21-re kiírt, kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokai
megválasztására irányuló szavazás során
1. A szavazólapok A3-as formátumú, citromsárga (Pantone 106) papírra lesznek nyomtatva
2. A szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lap A3-as formátumú,
zöld (Pantone 352) lapra lesz nyomtatva
3. A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szám: 013-2-33/2020-02
Kishegyesen, 2020. május 11-én
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
Zoran Pustahija, s.k.
elnök
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Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 18.

116.
Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima(„Službeni glasnik RS”, br.129/07,
34/10- US, 54/11, 12/20, 16/20- autentično tumačenje), člana 100. Zakona o opštem upravnom
postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i člana 4. Zakona o
važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsjednika Republike donijela za vrijeme vanrednog
stanja i koje je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila („Službeni glasnik RS“, broj 65/20),
Opštinska izborna komisija u Malom Iđošu na 8. sjednici održanoj 11. maja 2020.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
O NASTAVKU SPROVOĐENJA IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU IZBORA ZA
ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IĐOŠ KOJI SU RASPISANI 4. MARTA
2020. GODINE

1. Nastavlja se sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine
opštine Mali Iđoš koji su raspisani 4. marta 2020. godine.
2. Izbori iz tačke 1. ovog rješenja održaće se 21. juna 2020. godine.
3. Nastavljaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja
izbora iz tačke 1. ovog rješenja, utvrđeni Zakonom o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”,
br.129/07, 34/10- US, 54/11, 12/20, 16/20- autentično tumačenje), Zakonom o jedinstvenom
biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ , br. 104/09 i 99/11) i Uputstvom za sprovođenje izbora
za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine („Službeni glasnik
RS“, broj 20/20)
4. Opštinska izborna komisija u Malom Iđošu će posebnim aktom definisati istek
rokova iz tačke 3. ovog rješenja u skladu sa novim datumom održavanja izbora iz tačke 2. ovog
rješenja.
5. Ovo rješenje dostaviti predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije i
predsjedniku Skupštine opštine Mali Iđoš.
6. Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

O b r a z l o ž e nj e
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije je dana 4. marta 2020. godine doneo
odluku kojom je raspisao izbore za odbornike u Skupštini opštine Mali Iđoš za 26. april 2020.
godine („Službeni glasnik RS“, broj 19/20). U skladu tom odlukom Opštinska izborna komisija u
Malom Iđošu je sprovodila izborne radnje propisane zakonom.
Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli
zajedno predsjednik Republike, predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Vlade, proglašeno je
vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis
predsjednika Republike, 16. marta 2020. godine donijela Uredbu o mjerama za vrijeme vanrednog
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stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“,
16. marta 2020. godine.
Članom 5. navedene uredbe propisano je da se njenim stupanjem na snagu prekidaju
sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne
pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april 2020.
godine i da će se sprovođenje izbornih radnji nastaviti po prestanku vanrednog stanja.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija u Malom Iđošu je 16. marta 2020.
godine, donijela Rješenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike
Skupštine opštine Mali Iđoš, raspisanih za 26. april 2020. godine.
Narodna skupština je, 6. maja 2020. godine, donijela Odluku o ukidanju vanrednog
stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20).
Istoga dana, Narodna skupština je donijela i Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz
supotpis predsjednika Republike donijela za vrijeme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština
potvrdila. Članom 4. navedenog zakona propisano je da će nadležne izborne komisije 11. maja
2020. godine doneti rešenja o nastavljanju sprovođenja izbornih radnji u postupku sprovođenja
izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike
skupština opština i gradova. Istim članom, nadležne izborne komisije su zadužene da utvrde nove
rokove za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora u skladu sa vremenom nastavka
sprovođenja izbornih radnji.
Novi datum održavanja izbora za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš iz tačke 2.
dispozitiva ovog rješenja utvrđen je uzimajući u obzir datum prekida izbornih radnji, 16. marta
2020. godine i vrijeme koje je od tog dana preostalo do dana u kojem su trebalo da budu održani
navedeni izbori, 26. aprila 2020. godine.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija, kao organ nadležan za
sprovođenje postupka izbora za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš, donijela je rješenje kako je
navedeno u dispozitivu.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podneti prigovor Upravnom sudu u
roku od 24 časa od časa donošenja Rješenja.
Broj: 013-2-32/2020-02
U Malom Iđošu, 11. maja 2020. godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U MALOM IĐOŠU
PREDSJEDNIK
Zoran Pustahija, s.r.

____________________ . ____________________
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117.

Na osnovu čl. 15. stav 1. tačke 8) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik
RS”, br. 129/07, 34/10 – odluka US, 54/11, 12/2020 i 16/2020)
Opštinska izborna komisija, na 8. sjednici održanoj 11. maja 2020. godine, donijela je
ODLUKU
o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista
za provjeru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima
za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš,
raspisanih za 21. jun 2020. godine
1. Glasački listići štampaće se na papiru formata A3, žute boje (Pantone 106)
2. Kontrolni list za provjeru ispravnosti glasačke kutije štampaće se na papiru
formata A3, zelene boje (Pantone 352)
3. Ovu odluku objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Broj: 013-2-33/2020-02
U Malom Iđošu, dana 11. maja 2020. godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U MALOM IĐOŠU
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Zoran Pustahija, s.r.
____________________ . ____________________
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