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11. maj 2020.

Službeni list
OPŠTINE KOVAČICA

Godina XLI
Broj 6

11.maj 2020. godine
Kovačica

21.
На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16
– др. Закон и 47/18 ), чланова 68. и 98. став 3. Статута општине
Ковачица ( „Службени лист општине Ковачица”, број 17/19) и
члана 8. става 3. Одлуке о такси превозу путника и лимо
сервису на територији општине Ковачица (“Службени лист
општине Ковачица” број 16/19), Општинско веће Општине
Ковачица је на 207.седници одржаној дана 08.05.2020. године
донело је
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ
ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак
испитивања погодности путничког возила за обављање такси
превоза (у даљем тексту: испитивање погодности возила) на
територији општине Ковачица.
Члан 2.
Такси превоз на територији општине Ковачица
обавља се путничким возилом које је погодно за обављање
такси превоза, односно путничким возилом које поред општих
услова прописаних Законом којим се уређује превоз путника у
друмском саобраћају, испуњава услове прописане чланом 6.
Одлуке о такси превозу путника и лимо сервису на територији
општине Ковачица (“Службени лист општине Ковачица” број
16/19) ( у даљем тексту: Одлука ) и услове прописане овим
правилником.
Члан 3.
Испитивање погодности возила врши Комисија за
испитивање погодности такси возила за обављање такси
превоза ( у даљем тексту: Комисија ).
Општинско веће општине Ковачица на предлог
Одељења надлежног за послове саобраћаја образује Комисију,
на период од четири године.
Комисију чине председник и два члана, који имају
заменике.
Стручне, организационе
и административнотехничке послове за потребе Комисије, обавља Одељења за
урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне
средине, саобраћај и енергетику, имовинско правне и
инспекцијске послове.

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din

II
НАЧИН
И
ПОСТУПАК
ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА

ИСПИТИВАЊА

Члан 4.
Одељење надлежно за послове саобраћаја, по пријему
захтева превозника за продужење рока важења такси дозволе
или захтева за испитивање погодности возила одређује место,
датум и време обављања испитивања погодности возила,
издаје Упут за испитивање погодности путничког возила за
обављање такси превоза (у даљем тексту: Упут) превознику за
Комисију, која ће извршити преглед возила.
Члан 5.
Испитивање погодности возила Комисија обавља на
основу Упута, који издаје Одељење надлежно за послове
саобраћаја.
Одељење надлежно за послове саобраћаја издаје Упут
за први или редован преглед возила који се врши једном
годишње, као и када се врши замена возила за обављање такси
превоза.
Одељење надлежно за послове саобраћаја издаје
Упут:
1.физичком и правном лицу које је поднело захтев за
издавање одобрења за обављање такси превоза, ако је
испунило услове из члана 4., члана 5. тачке 1., 2., 3., 4., 5., и 6.
и члана 7. Одлуке ( у даљем тексту : први преглед возила), у
року од три дана, од дана утврђивања да је испунило
прописане услове.
2. правном лицу, односно предузетнику које обавља
такси превоз, које је дужно да се за издавање Упута обрати
Одељењу надлежном за послове саобраћаја, најкасније у року
од три дана пре истека важења потврде о погодности такси
возила за обављање такси превоза (у даљем тексту: редован
преглед возила).
3. правном лицу, односно предузетнику које обавља
такси превоз, када врши замену возила за које има важећу
потврду о погодности такси возила за обављање такси превоза
( у даљем тексту : замена возила ) у року од три дана, од дана
пријаве промене.
Одељење надлежно за послове саобраћаја, уз Упут
издаје образац за идентификацију возила, у којем податке
попуњава превозник.
Члан 6.
О раду Комисије води се Записник о испитивању
погодности возила за обављање такси превоза, који садржи:
1. датум и место испитивања погодности возила;
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2. име и презиме присутног председника и чланова Комисије
или њихових заменика ;
3. податке о идентификацији и прегледу возила чија се
погодност испитује ( регистарска ознака возила, тип возила и
година производње ) ;
4.податке о власнику или кориснику возила по основу уговора
о лизингу ( име и презиме и место пребивалишта власникa или
корисникa возила или назив и седиште правног лица ) ;
5. податке о возилу ( број полисе осигурања путника у јавном
превозу од последица несрећног случаја, са назнаком ко издаје
полису и тип ,односно, модел таксиметра са бројем
постављеног жига ) ;
6. закључак Комисије да ли је возило погодно или није
погодно за обављање такси превоза ;
7. напомену, односно, примедбе Комисије о утврђеним
неправилностима, односно недостацима утврђеним приликом
испитивања погодности возила и рок за њихово отклањање.
Записник потписује председник и чланови Комисије
или њихови заменици и власник или корисник возила или
запослени такси возач код предузетника или у правном лицу.
Примерак записника у којем су констатоване
неправилности, односно недостаци у којем је одређен рок за
њихово отклањање уручује се власнику или кориснику возила
или запосленом такси возачу код предузетника или у правном
лицу.
Члан 7.
Испитивању погодности возила, поред председника и
чланова Комисије или њихових заменика , присуствује
предузетник као такси возач или запослени такси возач код
предузетника или у правном лицу или физичко лице коме је
Одељење надлежно за послове саобраћаја издало Упут.
Пре почетка испитивања погодности возила, лице из
става 1. овог члана дужно је да Комисији преда Упут,
документа набројана у упуту и читко попуњен образац за
идентификацију возила.
Уколико лице из става 1. овог члана не приложи
тражена документа, односно доказе, Комисија неће извршити
испитивање погодности возила, већ ће сачинити записник са
напоменом, односно примедбама о утврђеним недостацима и
одредиће рок за њихово отклањање.
Члан 8.
Испитивање погодности возила обухвата:
1. поступак идентификације возила;
2. визуелни преглед возила;
3. функционални преглед возила.
Члан 9.
Комисија обавља идентификацију возила, на основу
увида у саобраћајну дозволу возила и возило, при чему се
проверавају подаци који су унети у образац за идентификацију
возила.
О евентуалним недостацима утврђеним током
поступка идентификације возила, Комисија сачињава
записник са примедбама и одређује рок за отклањање
недостатака.
Члан 10.
Након завршеног поступка идентификације возила,
Комисија обавља визуелни преглед возила.

11. maj 2020.

Визуелним прегледом возила, Комисија утврђује
испуњеност следећих услова:
1. да је возило без спољашњих оштећења ( на
лимарији, браницима, стаклима, фаровима);
2. да је унутрашњост возила ( седишта, оплате врата и
крова, подне облоге, облоге простора за смештај пртљага,
рукохвати, ручице за отварање врата, ручице за отварање
прозора и слично) без оштећења;
3. да је возило чисто;
4. да возило има највише пет седишта, рачунајући и
седиште возача;
5. да су седишта у возилу правилно постављена и
причвршћена, тако да путник гледа у правцу кретања возила,
а да задњи део седишта обезбеђује довољну сигурност
путника;
6. да возило има најмање двоја врата са десне стране;
7. да возило на крову има кровну ознаку “ТАХI”, која
је са обе стране истог изгледа и да је опремљено инсталацијом
за осветљење кровне ознаке;
8. да возило има таксиметар који мора бити исправан,
баждарен на важећу тарифу, пломбиран , постављен тако да
износ који откуцава буде видљив корисницима превоза и да се
укључењем
истог,
светло
на
кровној
ознаци
“ТАХI”искључује;
9. да је кровна ознака “ТАХI” повезана са системом за
напајање електричном енергијом возила помоћу одговарајућег
прикључка који омогућује да се осветљавајући део кровне
ознаке аутоматски пали, односно гаси преко таксиметра;.
10. да возило има противпожарни апарат, сервисиран
у складу са Законом;
11. да возило има исправан систем за грејање и
хлађење ( клима уређај);
12. да возило испуњава услове у погледу границе
издувне емисије;
13. да је под возила прекривен подлогом која је
издржљива, спречава клизање и стварање прашине;
14. ако је висина пода возила од тла већа од 410 мм,
мора постојати степеник обложен подлогом која се не клиза;
15. да је покривка унутрашњости возила и крова
правилно израђена и постављена;
16. да је свако седиште у возилу опремљено
сигурносним појасевима према декларацији произвођача, без
видљивих оштећења и нечистоћа у возилу;.
Члан 11.
Након завршеног визуелног прегледа возила,
Комисија обавља функционални преглед возила.
Функционалним прегледом возила, Комисија врши
проверу исправности рада следећих уређаја и опреме:
1. светлосно-сигналних делова и уређаја на возилу
(сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака и слично);
2. помоћних уређаја на возилу (брисачи
ветробранских стакала, брисачи фарова ако постоје,
вентилација возила, електричне команде за отварање прозора,
подешавање наслона седишта, померање седишта, клима
уређаја и слично);
3. таксиметра, који мора бити исправан, баждарен на
важећу тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који
откуцава буде видљив корисницима превоза и да се
укључењем истог, светло на кровној ознаци “ТАХI”,
искључује;
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4. унутрашњег осветљења које осветљава простор за
путнике;
5. врата возила која се са спољне и унутрашње стране
отварају без помоћи возача и да се прозори правилно отварају
и затварају;
6. инсталације за осветљење кровне ознаке повезане
на прикључак на возилу преко таксиметра, тако да се
аутоматски пали или гаси сијалица која осветљава натпис
“ТАХI”на кровној ознаци.
Ако Комисија у поступку визуелног и функционалног
прегледа возила утврди да возило не испуњава услове
прописане одредбама чланa 10. и 11. овог правилника,
обуставиће поступак испитивања погодности возила,
сачиниће записник са примедбама и одредиће рок за
отклањање уочених недостатака.
Члан 12.
Након спроведеног поступка испитивања погодности
возила, Комисија доставља Одељењу надлежном за послове
саобраћаја записник о испитивању погодности возила за
обављање такси превоза.
Члан 13.
Одељење надлежно за послове саобраћаја на основу
достављеног записника Комисије, издаје потврду о
погодности такси возила за обављање такси превоза, са роком
важења од годину дана, од дана издавања потврде.
Када се врши замена такси возила, којим се обављао
такси превоз, за ново возило чија је регистарска ознака
територије општине Ковачица, а која не садржи латинична
слова „TX „ Одељење надлежно за послове саобраћаја издаје
привремену потврду о погодности такси возила, за обављање
такси превоза, са роком важења до 15 дана, односно до
пререгистрације возила на регистарску ознаку која садржи
латинична слова „TX „ на задње две позиције. По извршеној
пререгистрацији возила, превозник доставља Одељењу
надлежном за послове саобраћаја нову саобраћајну дозволу и
привремену потврду о погодности такси возила, ради
продужења рока важности потврде. Одељење надлежно за
послове саобраћаја ће извршити продужење рока важности
потврде о погодности такси возила, са роком важења од
годину дана, од дана издавања привремене потврде.
Члан 14.
Ако Комисија у поступку испитивања погодности
возила за обављање такси превоза утврди недостатке на
возилу правног лица, предузетника, односно физичког лица,
сачиниће записник са примедбама и одредиће рок за
отклањање уочених недостатака.
Одељење надлежно за послове саобраћаја ће одбити
захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза на
територији општине Ковачица, ако правно лице, предузетник,
односно физичко лице упућено на испитивање погодности
возила, не отклони недостатке на возилу утврђене записником
Комисије, у остављеном року.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о испитивању погодности такси возила за такси
превоз (“Службени лист општине Ковачица” број 3/15).
Члан 16.

11. maj 2020.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине Ковачица”.
Правилник доставити Одељења за урбанизам,
стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине,
саобраћај и енергетику, имовинско правне и инспекцијске
послове.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-25/20-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана, 08.05.2020.г.
Милан Гарашевић, с.р.

22.
Na osnovu člana 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na
putevima („Službeni glasnik RS“ br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13)
i člana 2. Odluke o Opštinskom veću Opštine Kovačica („Službeni
list Opštine Kovačica“ br. 14/08), Opštinsko veće Opštine
Kovačica je na 207. sednici održanoj dana 08.05.2020. godine
donelo
R E Š E N J E
O IMENOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA OPŠTINE KOVAČICA
I.
U Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Kovačica
imenuju se:
- Lazički Stevan iz Kovačice, Ž.Zrenjanina 99, za predsednika,
- Meliš Marijana iz Padine, 2. oktobra 9, za člana, zamenik
predsednika,
- Kotvaš Zuzana iz Padine, Ive Andrića 2, za člana,
- Tomašević Julijana iz Debeljače, Maksima Gorkog 57, za člana,
- Lupulesku Emmanuel iz Uzdina, Joce Mirčea 118, za člana,
- Stoimenov Davor iz Crepaje, Save Žebeljana 32, za člana,
- Šipicki Želimir iz Kovačice, Jana Jonaša 91, za člana,
- Kostić Nataša iz Crepaje, Trg oslobodjenja bb, za člana,
- Petraš Jan iz Padine, Hvjezdoslavova 22, za člana i sekretara.
II.
Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Kovačica ima
zadatak da koordinira, podstiče, organizuje i usklađuje poslove
bezbednosti saobraćaja na putevima iz nadležnosti Opštine
Kovačica.
III.
Stupanjem na snagu ovog Rešenja prestaje da važi
Rešenje o imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine
Kovačica br. 06-62-19/14-01 od 24.11.2014.g. („Službeni list
Opštine Kovačica“ br. 3/2015).
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine
Kovačica“.
OPŠTINA KOVAČICA

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Strana 79 Broj 6
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-25/20-01
Dana, 08.05.2020.g.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Milan Garašević, s.r.

23.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20аутентично тумачење и 68/20), 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 потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),
Изборна комисија општине Ковачица, на
седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4.
МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку
избора за одборнике Скупштине општине Ковачица 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 и другим прописима
који се примењују на изборе одборника у Скупштини
општине Ковачица и Упутством за спровођење избора за
одборнике Скупштине општине Ковачица број: 20-18-16/1914 од 04.03.2020.г и Роковником за вршење изборних радњи
у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Ковачица, расписаних за 26.04.2020. године број 2018-17/19-14 од 04.03.2020.г.
4. Изборна комисија општине Ковачица 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
Ковачица.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ковачица“.

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

11. maj 2020.

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 се спровођење изборних радњи
наставити по престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија
општине Ковачица је, 16. марта 2020. године, донела Решење
о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Ковачица бр. 20-18-36/19-14
, 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 Ковачица 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, Изборна комисија
општине Ковачица, као орган надлежан за спровођење
поступка избора за одборнике Скупштине општине
Ковачица, донела је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се
поднети приговор Градској (Општинској) изборној комисији
у року од 24 часа од часа доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

Strana 80 Broj 6

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Број: 20-18-39/19-14
У Ковачици, 11.05.2020.г. у 14:12 часова
ПРЕДСЕДНИК
Илија Матејић с.р
24.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010, 34/2010 – одлука УС ,
54/2011 , 12/2020 и 68/20) Општинска изборна комисија, на
седници одржаној дана 11.05.2020.године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
УПУТСТВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
1. Овим Упутством врше се измене и допуне Упутства за
спровођење избора за одборнике скупштине општине
Ковачица (даљем тексту: Упутство) бр..20-18-16/19-14од
04.03.2020.г
2. Мења се тачка 1. у глави III. УТВРЂИВАЊЕ
АУТЕНТИЧНОСТИ ПОТПИСА И ДРУГИХ ПОДАТАКА
тако да гласи: Потписи бирача који подржавају предлог
изборне листе, односно предлог кандидата оверавају се код
јавног бележника и у општинској управи Ковачица.
3. Остали текст Упутства за спровођење избора за одборнике
скупштине општине Ковачица остаје не промењен.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Ковачица (у даљем тексту: изборна комисија) на седници
одржаној 11.05.2020. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Р О К О В Н И К А
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Овим Роковником врше се измене и допуне Роковника за
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине општине Ковачица, расписаних за
26.април 2020.године. (даљем тексту: Роковник) бр20-1817/19-14 од 04.03.2020.г
2. Мења се назив тако да гласи: Р О К О В Н И К ЗА
ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА,
РАСПИСАНИХ 4. МАРТА 2020.
3. Мења се текст Роковника тако да гласи:
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, 54/11, 12/2020 и 68/20)
- Законом о избору народних посланика, ("Службени гласник
РС", бр. 35/2000, 57/03, 72/03, 18/04, 101/05, 85/05, 28/11, 36/11,
12/2020 и 68/20)

У Ковачици,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:20-18-40 /19-14 у 14:13 ч.
Дана: 11.05.2020.Г.

11. maj 2020.

-Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Ковачица , Број 20-18-16/19-14од 04.03.2020.године.
ПРЕДСЕДНИК
Илија Матејић с.р.

25.
На основу члана члана 34. став 1. тачка 18. Закона 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)
и члана 15. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС" 129/07, 54/11, 12/2020 и 68/20)Изборна комисија Општине

-Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина
градова, скупштина општина у Републици Србији ступила је
на снагу даном објављивања, 04. марта 2020. године.
-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
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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.
-Решење изборне Комисије о прекиду изборних радњи бр.2018-36/19-14 од 16.03.2020.
-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(„Службени гласник РС“, број 65/20).
Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне

11. maj 2020.

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.
-Решење изборне Комисије о наставку изборних радњи бр.2018-39/19-14од11.05.2020.
-Решењем о наставку радњи су избори за одборнике
Скупштине општине Ковачица, одређено је да се избори за
одборнике Скупштине општине одрже 21. Јуна. 2020. године.

4. Према прописима из тачке 3. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
број

Радња

Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци
1.1.

Утврђивање јединствених стандарда, прописивање образаца и правила за спровођење
изборних радњи и стављање на располагање јавности
(члан 15. Закона о локалним изборима)

најкасније 07. марта у 24
часа

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 16. јун у 24
(члан 14. Закона о локалним изборима)
часа

2.2.

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Републичкој
изборној комисији

У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке изборне
Комисије

2.3.

Образовање сталног састава бирачких одбора

У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке
изборне Комисије

2.4.

Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора

У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке
изборне Комисије

2.5.

Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора

У складу са Одлуком и
Упутсвом Републичке
изборне Комисије
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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 05. јун 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, 09.06.2020
до 24 часова

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у Сл. Листу Општине Ковачица
најкасније 10. Јун у 24 часа
(члан 26. Закона о локалним изборима)

3.5.

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

3.6.

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

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне
изборне листе

4. Бирачка места

4.1.

4.2.

У складу са Одлуком и
Достављање Предлога Општинске управе за одређивање бирачих места на територији Упутсвом Републичке
Општине Ковачица
изборне Комисије
најкасније до 13 маја
Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места у Службеном листу Општине
Ковачица

Најкасније 01. јун 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 05. јун

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 спровођење
листе
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 30. маја
(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 30. маја
(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 1. јуна
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
5. јуна
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

5.8.

Достављање решења о закључењу бирачког списка
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

06. јуна 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 15. Јуна
ЗоИНП)

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 бирачким одборима
(члан 29. Закона о локалним изборима )

најкасније 18. Јуна у 24
часа

7.4.

"Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде
(члан 5. став 3. ЗоИНП)

од 18. јуна у 24 часа до
затварања бирачких места
21. Јуна у 20 часова

7.5.

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

21. јуна, од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора
8.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала
најкасније 22. јуна 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)

најкасније 6 часова након
достављања извештаја са
бирачких места

8.3.

Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним изборима)

најкасније 22. јуна у 20
часова

8.4.

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

до 26. јун у 24 часа
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9. Заштита изборног права

9.1.

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

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

9.2.

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

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

9.3.

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

9.4.

Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. Закона о локалним изборима)

у року од 12 часа од
пријема жалбе

9.5.

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

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
првог кандидата са листе
дана 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

4. Ове Изменеи допуне роковникa објавити у "Службеном листу Општине Ковачица".
Број: 20-18-41/19-14
Дана:11.05.2020 у 14:15 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Илија Матејић с.р.

одмах по додели мандата
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PЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4.
МАРТА 2020. ГОДИНЕ
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
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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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