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83.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС и 54/11), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 –аутентично тумачење) и Одлуке о проглашењу ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број29/20), Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16.
марта 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, РАСПИСАНИХ ЗА 26.
АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике скупштине Општине
Мали Иђош расписане за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о
jединственом 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).
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине Општине Мали Иђош биће утврђени у складу са временом наставка
спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног
стања, када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1.
ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Образложење
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.
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 време наставка спровођења изборних радњи
бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган који спроводи поступак
избора за одборнике Скупштине Мали Иђош доноси решење о прекиду изборних радњи, за
време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за
вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што
ће бити уређено посебним актом Републичке изборне комисије.
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Управном суду
у року од 24 часа од часа достављања Решења.
Број: 013-2-31/2020-02
Мали Иђош, 16. марта 2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У МАЛОМ ИЂОШУ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Пустахија,с.р.

____________________ . ____________________
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
129/07, 34/10 – AB határozata és 54/11 szám), az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény
100. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 18/16 és 95/18 sz. – hiteles értelmezés) és a rendkívüli
állapot kihirdetéséről szóló határozat (SZK Hivatalos Közlönye, 29/20 sz.) alapján, a Községi
Választási Bizottság a 2020. március 16-án megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST
A 2020. ÁPRILIS 26-RA KIÍRT, KISHEGYESI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÁLASZTÁSOK
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN VÁLASZTÁSI ÜGYLET
MEGSZAKÍTÁSÁRÓL
1. Megszakítunk minden, 2020. április 26-ra kiírt, kishegyesi községi képvieslő-testület
tanácsnokainak megválasztására irányuló választások végrehajtásával kapcsolatos választási
ügyletet, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat érvényességéig (SZK Hivatalos
Közlönye, 29/20 sz.)
2. Leáll minden, a jelen végzés 1. pontjában említett választások végrehajtásával
kapcsolatos választási ügylet határideje, amely a helyhatósági választásokról szóló törvénnyel, az
egységes választói névjegyzékről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és 99/11 sz.)
és a 2020. április 26-ra kiírt, képviselőház népképviselőinek megválasztására irányuló választások
végrehajtására szolgáló utasítással (SZK Hivatalos Közlönye, 20/20 sz.) előírt.
3. A kishegyesi községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásával kapcsolatos
választási ügyletek határidejei a választási ügyletek folytatásának idejével összhangban kerül
megállapításra, amelyet a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozat állapít meg, ha erre
megteremtődnek a feltételek.
4. Minden eddigi, a jelen határozat 1. pontjában említett választásokkal kapcsolatban
foganatosított választási ügylet érvényben marad.
5. A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal, amelyet 2020. március 15-én hozott
meg közösen a köztársasági elnök, a képviselőház elnöke és a kormányelnök, rendkívüli állapotot
hirdettek ki a Szerb Köztársaság területén.
A kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmányának 200. szakasza 6. bekezdése alapján, a
köztársasági elnök társaláírásával, 2020. március 16-án meghozta a rendkívüli állapot ideje alatti
intézkedésekről szóló rendeletet. A rendelet 2020. március 16-án, a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyében való megjelenítése napján lépett hatályba.
Az említett rendelet 5. szakasza előírja, hogy annak hatályba lépésével megszűnik minden, a 2020.
április 26-ra kiírt, népképviselők, VAT képviselői és a községi és városi képviselő-testületek
tanácsnokai megválasztására irányuló választások választási ügylete, és a választási ügyletek
folytatásának ideje a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozattal kerül megállapításra, ha
erre megteremtődnek a feltételek.
Az említettekkel összhangban, a Községi Választási Bizottság, mint a kishegyesi községi
képviselő-testület tanácsnokainak megválasztási eljárását lefolytató szerv, meghozza a választási
ügyletek megszakításáról szóló végzést, a rendkívüli állapot ideje alatt, azzal, hogy a választási
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folyamat, beleértve a választási ügyletek elvégzésének határidejeit is, a rendkívüli állapot
megszűnéséről szóló határozattal összhangban folytatódik, amelyet majd a Köztársasági Választási
Bizottság külön aktussal szabályoz.
Jogorvoslat: A jelen végzés ellen panasz nyújtható be a Közigazgatási Bíróságnál, a végzés
kézbesítésétől számított 24 órán belül.
Szám: 013-2-31/2020-02
Kishegyes, 2020. március 16.

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
Zoran Pustahija, s.k.
ELNÖK

____________________ . ____________________
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Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 –
odluka US i 54/11), člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.
18/16 i 95/18 –autentično tumačenje) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik
RS“, broj29/20), Opštinska izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2020. godine, donijela
je
R J E Š E Nj E
O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNjI U SPROVOĐENjU IZBORA ZA ODBORNIKE
SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IĐOŠ, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE
1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za odbornike skupštine Opštine Mali Iđoš
raspisane za 26. april 2020. godine, dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni
glasnik RS“, broj 29/20).
2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz
tačke 1. ovog rješenja, utvrđeni Zakonom o lokalnim izborima, 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).
3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike
Skupštine Opštine Mali Iđoš biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih
radnji koje će biti ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.
4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ove
odluke ostaju na pravnoj snazi.
5. Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.
O b r a z l o ž e nj e
Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno
predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno
stanje na teritoriji Republike Srbije.
Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika
Republike, 16. marta 2020. godine donela Uredbu o mjerama za vrijeme vanrednog 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 vrijeme nastavka sprovođenja izbornih radnji biti ustanovljeno odlukom o prestanku
vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija, kao organ koji sprovodi postupak izbora za
odbornike Skupštine Mali Iđoš donosi rješenje o prekidu izbornih radnji, za vrijeme dok traje
vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji,
nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom
Republičke izborne komisije.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podneti žalba Upravnom sudu u roku
od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
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Broj: 013-2-31/2020-02
Mali Iđoš, 16. marta 2020. godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U MALOM IĐOŠU
PREDSJEDNIK
Zoran Pustahija,s.r.
____________________ . ____________________
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
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KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
községi közigazgatás vezetője
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
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IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
načelnik Opštinske uprave
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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