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Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din

III УТВРЂИВАЊЕ АУТЕНТИЧНОСТИ ПОТПИСА И
ДРУГИХ ПОДАТАКА

17.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС , 54/2011 и
12/2020) Изборна комисија општине Ковачица, на седници
одржаној дана 04.03.2020.године, донела је

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим упутством ближе се уређује начин утврђивања и
објављивања броја бирача, изборни материјал и технички
услови за спровођење изборних радњи, начин употребе језика
и писма, начин истицања листе кандидата и збирне изборне
листе, начин рада органа за спровођење избора, начин
уређивања бирачког места и понашање на бирачком месту,
начин гласања и друга питања од значаја за спровођење изборa
одборника у Скупштини општине Ковачица.
II ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
1. Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване
политичке странке, коалиције регистрованих политичких
странака, као и групе грађана чије изборне листе својим
потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког
кандидата на изборној листи. Предлагач мора на изборној
листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног
броја одборника који се бира.
Код избора одборника, ако је предлагач група грађана, уз
предлог листе кандидата, подноси се и писани споразум о
оснивању групе грађана оверен, код јавног бележника. Групу
грађана може да оснује најмање 10 бирача чији потписи морају
бити оверени код јавног бележника.
Споразум из става 1. ове тачке садржи циљеве њеног
образовања и потписе лица која су образовала групу грађана
као и потврду о упису у бирачки списак за сва лица која чине
групу грађана.

1.

Потписи бирача који подржавају предлог изборне
листе, односно предлог кандидата морају бити
оверени од стране органа надлежног за оверу потписа.

IV ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
1. Изборни материјал за спровођење избора за одборнике у
Скупштину општине Ковачица (у даљем тексту: Скупштина),
обезбеђује Изборна комисија општине Ковачица и општинска
управа.
2. Изборна комисија општине Ковачица, за свако бирачко
место обезбеђује:
-

образац записника о раду бирачког одбора у шест
примерака;
образац збирне изборне листе;
потребан број гласачких листића који одговара броју
уписаних бирача на том бирачком месту;
контролне листиће за гласање;
решење о одређивању бирачког места;
решење о именовању бирачког одбора;
записнике о примопредаји изборног материјала;
вреће за паковање изборног материјала;
налепнице за означавање врећа.
сигурносну затворницу

Осим овог материјала, Изборна комисија општине Ковачица
за свако бирачко место обезбеђује и по једну гласачку кутију,
по два паравана, по једну заставу Републике Србије и
Покрајине.
3. Општинска управа обезбеђује:
-

обавештење бирачима о дану, времену и месту
одржавања избора;
одговарајући простор за примопредају и чување
изборног материјала.

4. Просторија за гласање мора бити довољно пространа да се
у њој може обезбедити несметан рад бирачког одбора,
односно да има довољно простора да сви чланови бирачког
одбора могу несметано и у сваком тренутку имати увид и
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приступ гласачким кутијама и изборном материјалу, као и
довољно простора за постављање паравана за несметано
попуњавање гласачких листића и обезбеђење тајности
гласања.
5. Изборни материјал који обезбеђује Републичка изборна
комисија штампа се у штампарији коју она одреди.
Изборни материјал који обезбеђује Изборна комисија општине
Ковачица штампа се у штампарији коју одреди Изборна
комисија општине Ковачица.
6. Штампању, бројању, паковању гласачких листића и
њиховом достављању органима надлежним за спровођење
избора, имају право да присуствују овлашћена лица
подносилаца листа кандидата односно изборних листа.
Изборна комисија општине Ковачица благовремено
обавештава подносиоце листа кандидата односно изборних
листа о праву да именују овлашћено лице које ће
присуствовати штампању, бројању, депоновању, паковању и
достави гласачких листића, као и о месту и времену тих радњи.
7. Изборна комисија општине Ковачица, пре почетка
штампања гласачких листића, решењем утврђује број
гласачких листића, изглед садржину и боју гласачких листића,
изглед садржину и боју контролног листића, као и број
резервних гласачких листића који не може бити већи од 0,3%
од укупног броја гласачких листића и објављује га у
службеном листу Општине Ковачица.
Резервни гласачки листићи из претходног става чувају се у
седишту Изборне комисије општине Ковачица.
8. Предаја изборног материјала пре гласања врши се између
овлашћеног Изборне комисије општине Ковачица и бирачких
одбора у месту и времену које одреди Изборна комисија
општине Ковачица.
9. О извршеној примопредаји изборног материјала сачињава
се записник о примопредаји.
10. Изборна комисија општине Ковачица припрема гласачке
листиће за избор одборника у складу са чланом 15. Закона о
локалним изборима (у даљем тексту: Закон) и доставља их
бирачким одборима.
11. Изборна комисија општине Ковачица припрема гласачке
листиће за избор одборника Скупштине општине у складу са
чланом 15. Закона о локалним изборима (у даљем тексту:
Закон) оверава их и обезбеђује њихово штампање на папиру.
На основу тог гласачког листића штампарија израђује на
компјутеру текст гласачког листића чију оригиналност
утврђује и констатује Изборна комисија општине Ковачица и
оверава печатом. Текст гласачког листића у компјутеру по
извршеној овери се поништава.
На основу тако припремљеног гласачког листића у
штампарији, у поступку репрохемиографије изграђује се
филм, са кога се текст преноси на полимер плочу. По изради
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полимер плоче филм се одмах комисијски уништава. Текст
гласачког листића отиснутог на полимер плочи упоређује се
са оригиналима, констатује се исправност полимер плоча а
затим се оне стављају на машину за штампање. По завршеном
штампању, полимер плоча се одмах комисијски уништава.
V. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
Текст изборног материјала за спровођење избора ЗА
ОДБОРНИКЕ Скупштине општине Ковачица штампа се на
српском језику, ћирилицом.
Текст Изборне листе кандидата, текст гласачког
листића и текст обрасца записника о раду бирачког одбора
штампају се на српском језику, ћирилицом, а испод тог текста
штампа се текст на језику и писму националих мањина чији су
језик и писмо у службеној употреби у општини Ковачица, у
истом облику и исте величине слова.

VI НАЧИН ИСТИЦАЊА ЛИСТЕ КАНДИДАТА И
ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
1. Збирна изборна листа и гласачки листић за избор одборника
истичу се на бирачком месту.
2. Збирна изборна листа са именима свих кандидата за избор
одборника за време гласања мора бити видно истакнута на
бирачком месту.
VII НАЧИН РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
1. Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном
саставу, у складу са Законом.
2. Ако Изборна комисија општине Ковачица образована за
избор одборника у скупштину општине, врши послове радног
тела за избор посланика у Скупштину, у проширени састав те
комисије, не могу се именовати представници подносилаца
потврђених и проглашених изборних листа, који су већ
именовали представника у проширени састав према
прописима о локалним изборима.
Ако бирачки одбор за избор републичких посланика врши
послове бирачког одбора за избор одборника у скупштину
општине, у проширени састав тог одбора, не могу се
именовати представници подносилаца потврђених и
проглашених изборних листа, који су већ именовали
представнике у проширени састав према прописима о
локалним изборима.
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VIII НАЧИН УРЕЂИВАЊА БИРАЧКОГ МЕСТА И
ПОНАШАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

листић ставља у посебан коверат, па напуштају просторију у
којој бирач гласа.

1. Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди да
простор који је одређен као бирачко место, буде припремљен
и отворен за време гласања.

Пошто гласа, бирач потписује потврду о изборном праву,
пресавија гласачке листиће и ставља их у посебан коверат који
присутни чланови бирачког одбора пред њим печате жигом на
печатном воску, после чега стављају у службени коверат
потписану потврду о изборном праву и посебан коверат у коме
се налазе гласачки листићи.

2. Бирачка места отварају се у 7,00 и затварају у 20,00 часова.
3. На бирачком месту истичу се застава Републике Србије и
Покрајине.
4. На бирачком месту видно се истиче редни број и назив
бирачког места, решење о одређивању бирачког места,
решење о именовању бирачког одбора и извод из овог
упутства о понашању на бирачком месту.
5. На бирачком месту бирач је дужан да поступа по
упутствима бирачког одбора и да се после гласања удаљи са
бирачког места.
6. На бирачком месту не сме се носити оружје или други
опасни материјали, којима се може нарушити безбедност лица
и имовине, нити се смеју носити или трошити алкохолна пића.
7. У случају нереда бирачки одбор затражиће помоћ органа
унутрашњих послова.
IX НАЧИН ГЛАСАЊА
1. Идентитет лица које гласа утврђује се на основу важеће
личне карте или важеће путне исправе (пасоша), на основу
којих се може утврдити идентитет лица које гласа.
2. Бирач који није у могућности да на бирачком месту лично
гласа (слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да
поведе лице које ће уместо њега, на начин које му оно одреди,
испуни гласачке листиће, односно обавити гласање.
Бирачки одбор ће у записник о раду бирачког одбора,
констатовати овај начин гласања.
3. Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту
(лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу
на бирачко место, особе са инвалидитетом и немоћна стара
лица) може, најкасније до 11,00 часова на дан гласања,
обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа.
Три члана или заменика члана бирачког одбора у проширеном
саставу, који су представници подносилаца три различите
изборне листе, које одреди бирачки одбор одлазе код таквог
бирача, и предузимају радње следећим редоследом: врше
проверу УВ лампом да ли је бирач већ гласао, утврђују
идентитет бирача, предају бирачу: службени коверат, гласачки
листић, збирну изборну листу, попуњену потврду о изборном
праву за гласање ван бирачког места и посебан коверат у који
ће бити стављен попуњени гласачки листић, спрејом
обележавају прст бирача, упознају бирача с начином гласањаи
напомињу му да, пошто гласа, потписује потврду о свом
изборном праву за гласање ван бирачког места а гласачки

По повратку на бирачко место, чланови бирачког одбора
одмах предају осталим члановима бирачког одбора службени
коверат, који бирачки одбор отвара, на основу потписане
потврде о изборном праву заокружује редни број под којим је
бирач уписан у извод из бирачког списка и на крају отвара
запечаћени коверат из ког вади пресавијене гласачке листиће
и тако их убацује у гласачку кутију да се не види за кога је
бирач гласао.
Ако у службеној коверти нема потписане потврде о изборном
праву, сматра се да бирач није гласао.
X СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
1. Статистичку обраду података у поступку избора одборника
у Скупштину обавља орган надлежан за статистичку обраду
података, на основу записника о раду бирачких одбора.
Орган надлежан за статистичку обраду података одређује лице
које ће да присуствује примопредаји изборног материјала
након обављеног гласања у седишту Изборне комисије
општине Ковачица, да изврши логичко – рачунску контролу
записника о раду бирачких одбора, као и да припреми податке
о привременим резултатима избора.
2. Изборна комисија општине Ковачица, у року од 24 часа од
затварања бирачких места, утврђује и објављује укупне
резултате избора.
3. До објављивања укупних резултата избора, Изборна
комисија општине Ковачица, на основу извештаја органа
надлежног за статистичку обраду података, објављује
привремене податке о резултатима избора.
XI ПОСМАТРАЧИ
1. Домаће невладине организације регистроване као
организације за праћење избора и домаћи медији, подносе
пријаву Изборној комисији општине Ковачица, која у року од
48 часова, од пријема пријаве издаје службено овлашћење.
Пријаве се подносе најкасније пет дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
О издатим службеним овлашћењима Изборна комисија
општине Ковачица обавештава бирачке одборе.
2. Пријава односно захтев за праћење избора, као и службено
овлашћење обавезно садрже: имена и презимена лица
одређених од стране посматрача за праћење избора (у даљем

Strana 67 Broj 3

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

тексту: представник посматрача), назив земље из које долазе и
назив институције или организације којој припадају.
Службено овлашћење издато на обрасцу прописаном у складу
с одредбом става 1. ове тачке, уз личну карту, пасош или
возачку дозволу служи за идентификацију представника
посматрача пред органима за спровођење избора.
Представници посматрача дужни су да током праћења избора
на видном месту истакну ознаку односно обележје
институције или организације којој припадају.

04. mart 2020.

2. Изборни материјал чува се у просторији у којој су
обезбеђени услови да ти материјали не буду доступни
неовлашћеним лицима.
Одобрење за коришћење изборног материјала даје Иизборна
комисија општине Ковачица.
XIV ПЕЧАТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

XII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Печат Изборне комисије општине Ковачица служи за
потврђивање аутентичности аката Изборне комисије општине
Ковачица.

1. Средства за спровођење избора могу да се користе за
следеће намене:

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

-

-

-

рад органа за спровођење избора;
штампање и набавку изборног материјала;
накнаде члановима и заменицима чланова органа за
спровођење избора;
накнаде за рад лица ангажованих у органима за
спровођење избора за обављање стручних и других
послова у вези са спровођењем избора;
накнаде за рад члановима органа за спровођење
избора и њиховим заменицима као и запосленим и
другим лицима ангажованим на спровођењу избора;
набавку канцеларијског материјала;
прикупљање, статистичку обраду и презентацију
изборних података;
други трошкови настали у раду органа за спровођење
избора.

2. Наредбодавац за располагање средствима су председник,
заменик председника и секретар Изборне комисије општине
Ковачица.
3. Исплата средстава накнаде за рад на ангажовању на
спровођењу избора обавља се у складу са важећим прописима.
XIII ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
1. Изборни материјал чува се, и то:
- изборни документи, гласачки листићи и остали материјали сагласно прописима о канцеларијском пословању;
- финансијски документи – сагласно прописима о чувању
финансијских докумената.
По истеку рока за чување изборног материјала, са материјалом
се поступа у складу са прописима о архивској грађи.

1.

2.

У раду Изборне комисије општине Ковачица у вези
избора посланика у Скупштину АПВ примењиваће се
прописи Покрајинске изборне комисије.
Ово упутство објављује се у Службеном листу
општине Ковачица.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
У Ковачици,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 20-18-16/19-14
Дана: 04.03.2020.Г.

ПРЕДСЕДНИК
Илија Матејић, с.р.
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18.
На основу члана члана 34. став 1. тачка 18. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – УС,
72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и
36/11, 12/2020) и члана 15. Закона о локалним изборима (Сл.гласник „РС“ бр. 129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11 и 12/2020)
Изборна комисија Општине Ковачица (у даљем тексту: изборна комисија) на седници одржаној 04.03.2020. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Општине Ковачица утврђени су:
- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова, скупштина општина у Републици Србији ("Службени
гласник РС", број 19/20),
-Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС" 129/07, 54/11и 12/2020),
- Законом о избору народних посланика, (“Службени гласник РС“ бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 др. закон, 101/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11 - одлука УС и 36/11и 12/2020),
-Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр.104/09 и 99/11),
-Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ковачица, Број 20-18-16/19-14 од 04.03.2020.године,
- Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26.04.2020.године од
04.03.2020.године.
2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова, скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу
даном објављивања, 04. марта 2020. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштина општина, скупштина градова и града Београда расписани за 26. април 2020.
године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
број

Рок

Радња
1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

Утврђивање јединствених стандарда, прописивање образаца и правила за спровођење
најкасније 07. марта у 24
изборних
радњи
и
стављање
на
располагање
јавности
часа
(члан 15. Закона о локалним изборима)
2. Органи и тела за спровођење избора

2.1.

у року од 24 часа од часа
Доношење решења о именовању представника подносиоца изборне листе у проширени
пријема предлога
састав Изборне комисије општине Ковачица (у даљем тексту изборна комисија)
подносиоца изборне листе, а
најкасније 20. априла у 24
(члан 14. Закона о локалним изборима)
часа

2.2.

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Републичкој изборној У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке изборне
комисији
Комисије

2.3.

2.4.

Образовање

сталног

састава

бирачких

У складу са Одлуком и
одбора Упутсвом Републичке
изборне Комисије

Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора

У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке
изборне Комисије
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2.5.

У складу са Одлуком и
Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора Упутсвом Републичке
изборне Комисије

2.6.

У складу са Одлуком и
Замена члана бирачког одбора у сталном саставу у случају спречености или одсутности Упутсвом Републичке
изборне Комисије

2.7.

У складу са Одлуком и
Замена члана бирачког одбора у проширеном саставу у случају спречености или
Упутсвом Републичке
одсутности
изборне Комисије

2.8.

У складу са Одлуком и
Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког одбора у смислу
Упутсвом Републичке
члана 29. Упутства
изборне Комисије
3. Изборна листа

3.1.

Подношење изборне листе
(члан 19. Закона о локалним изборима)

до 10. априла у 24 часа

3.2.

Проглашење изборне листе
(члан 24. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове

3.3.

Повлачење изборне листе
(члан 21. Закона о локалним изборима)

до дана утврђивања збирне
изборне листе,

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у Сл. Листу Општине Ковачица најкасније 15. априла у 24
(члан 26. Закона о локалним изборима)
часа

3.5.

Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. Закона о локалним изборима)

3.6.

Достављање решења о испуњењу/неиспуњењу услова за одређивање представника одмах по проглашењу
подносиоца изборне листе кандидата за одборнике у проширени састав изборне изборне листе кандидата за
комисије
одборнике

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне
изборне листе

4. Бирачка места
4.1.

У складу са Одлуком и
Достављање Предлога Општинске управе за одређивање бирачих места на територији
Упутсвом Републичке
Општине Ковачица
изборне Комисије

4.2.

Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места у Службеном листу Општине
Ковачица
Најкасније 05. априла у 24
часа
(Чл. 15. Закона о локалним изборима)
5. Јединствени бирачки списак

5.1.

Излагање делова бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе (члан 14.
Закона о јединственом бирачком списку - ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење од 5. марта
Закона о јединственом бирачком списку)

5.2.

Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (члан 5. до закључења бирачког
И 10. став 1. ЗоЈБС)
списка 10. Априла у 24 часа

5.3.

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца
од проглашења изборне
изборне листе или лица које он овласти (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за
листе
спровођење Закона о јединственом бирачком списку)
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5.4.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим
изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања до 5. априла
(члан 15. став 1. ЗОЈБС)

5.5.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим
изборима
гласати
у
иностранству до 5. априла
(члан 16. став 1. ЗоЈБС)

5.6.

Достављање података потребних за припремање посебних извода из бирачког списка о
бирачима коју су на ослужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у
до 7. априла
јединицама или установама Војске Србије, односно о бирачима коју су на извршењу
заводских санкција или у притвору (члан 19. став 6. ЗоЈБС)

5.7.

Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача
10. априла
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

5.8.

Достављање
решења
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

о

закључењу

бирачког

списка

11. априла у 24 часа

6. Посматрачи
6.1.

У складу са Одлуком и
Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора- страни
Упутсвом Републичке
посматрачи
изборне Комисије

6.2.

У складу са Одлуком и
Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора- домаћи
Упутсвом Републичке
посматрачи
изборне Комисије
7. Спровођење избора

7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора (члан 54. став 1. најкасније 20. априла у 24
ЗоИНП)
часа

7.2.

У складу са Одлуком и
Предаја изборног материјала радним телима, односно општинским/градским изборним
Упутсвом Републичке
комисијама,
пре
гласања
изборне Комисије

7.3.

Предаја
изборног
материјала
(члан 29. Закона о локалним изборима )

7.4.

"Предизборна
тишина"
(члан 5. став 3. ЗоИНП)

7.5.

Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗоИНП)

-

забрана

бирачким
изборне

одборима најкасније 23. априла у 24
часа
пропаганде

од 23. априла у 24 часа до
затварања бирачких места
24. априла у 20 часова
26. априла, од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора
8.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала
најкасније 27. априла у 14
Изборној комисији Општине Ковачица и Републичкој изборној комисији
часова
(члан 77. ЗоИНП)

8.2.

Утврђивање резултата избора
(члан 39. Закона о локалним изборима)

8.3.

Објављивање резултата избора у "Службеном листу Општине Ковачица (члан 44. Закона најкасније 27. априла у 20
о локалним изборима)
часова

8.4.

Увид у изборни материјал у просторијама изборне комисије Општине Ковачица (члан
32. Закона о локалним изборима)

најкасније 6 часова након
достављања извештаја са
бирачких места

до 01. мај у 24 часа
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9. Заштита изборног права
комисији

општине

у року од 24 часа од дана
Ковачица кад је донета одлука,
извршена радња или учињен
пропуст

9.1.

Подношење
приговора
изборној
(члан 51. и 52. Закона о локалним изборима)

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. Закона о локалним изборима)

9.3.

Жалба Управном суду против решења изборне комисије по приговору (члан 54. Закона у року од 24 часа од пријема
о локалним изборима)
решења

9.4.

Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. Закона о локалним у року од 12 часа од пријема
изборима)
жалбе

9.5.

Доношење
одлуке
по
(члан 54. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

жалби

(Управни

суд) у року од 48 часова од
пријема жалбе

10. Додела мандата и издавање уверења о избору
за одборника скупштине општине Ковачица
10.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од у року од десет дана од дана
првог
кандидата
са
листе објављивања укупних
(члан 43. Закона о локалним изборима)
резултата избора

10.2.

Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. Закона о локалним изборима)

одмах по додели мандата

11. Извештавање скупштине општине Ковачица
11.1.

Подношење
извештаја
скупштини
(члан 15. Закона о локалним изборима)

општине

о

спроведеним

изборима

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у "Службеном листу Општине Ковачица".
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
У Ковачици,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 20-18-17/19-14
Дана: 04.03.2020.Г.

ПРЕДСЕДНИК
Илија Матејић, с.р.

SADRŽAJ
Reg.br.

Str.
Izborna komisija

17
18

У П У Т С Т В О ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА
26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
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