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ГОДИНА MMXX – БРОЈ 5                                         БАБУШНИЦА, 11.05.2020.ГОДИНЕ              
 

 На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“бр. 129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 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 
Бабушница на седници одржаној дана 11.05.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ БАБУШНИЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 
ГОДИНЕ 

 
 1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине општине Бабушница који су расписани 4. марта 2020. године, почев од дана 
доношења овог решења. 
 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 
Законом о jединственом бирачком списку  („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) 
 4. Изборна комисија општине Бабушница 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 објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донела 
одлуку којом је расписала изборе за одборнике Скупштина градова и Скупштина 
општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 19/20) за 26. април 2020. 
године. У складу са том одлуком Изборна комисија општине Бабушница је спроводила 
изборне радње прописане законом. 
 Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 
29/20), 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 („Службени гласник РС“, број 31/20). Уредба је ступила на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године. 
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 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. 
 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 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. 
 Председник Народне скупштине је 10. маја 2020. године донео Одлуку о 
измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 68/20), која је истог дана 
ступила на снагу, објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије“. Овом 
одлуком, као датум одржавања избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина одређен је 21. јун 2020. године. 
 У складу са наведеним, Изборна комисија, Општине Бабушница је 16. 
Марта 2020. године донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине општине Бабушница расписаних за 26. април 2020. 
(„Скупштински преглед оптшиен Бабушница број 4/20) док важи одлука о проглашењу 
ванредног стања. 
 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 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. 
 Председник Народне скупштине је 10. маја 2020. године донео Одлуку о 
измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 68/20), која је истог дана 
ступила на снагу, објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије“. Овом 
одлуком, као датум одржавања избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина одређен је 21. јун 2020. године. 
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 У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бабушница, као орган 
надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине 
Бабушница, донела је решење како је наведено у диспозитиву. 

 
      Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети 

приговор Изборној комисији општине Бабушница у року од 24 часа од часа доношења 
Решења. 
 
 
        ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
        Број: 013-14-21/2020 
                  Дана:11.05.2020.године 
 
 
                           ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Радовановић,с.р.  
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На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“бр. 129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Бабушница на седници 
одржаној дана 11.05.2020. год., донела је 

 
Р  О   К О В  Н И  К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА Р А С П И С А Н И Х  

 ЗА  21. ЈУН 2020. ГОД. 
 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине општине Бабушница утврђени су: 
– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији („Службени гласник РС“,  број 19/2020 од 04.03.2020. 
године); 
-Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“,  број 68/2020); 
– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”  бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20); 
– 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, 36/11, 12/20 и 68/20); 
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС” бр. 104/09 и 99/11); 
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС”  бр. 15/12 и 88/18). 

2. Одлука о измени одлуке расписивању избора за одборнике скупштина градова 
и скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу 10.05.2020. године.  

Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији одржати 21.јуна 2020.године. 

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:  
 

Редни 
број  Радња  Рок  

1. Обрасци  

1.1.  Прописивање образаца за спровођење 
изборних радњи и стављање на 
располагање јавности 
(члан 15. став 1. тачка 5 и члан 23. став 1. 
Закона о локалним изборима - ЗоЛИ)  

у року од три дана од дана 
расписивања избора  

2. Органи за спровођење избора  

2.1.  Доношење решења о испуњавању или 
неиспуњавању услова за одређивање 
опуномоћених представника подносиоца 
изборне листе у проширени састав органа 
за спровођење избора 
(члан 14. став 6. ЗоЛИ)  

приликом проглашења изборне 
листе  



2.2.  Доношење решења о именовању 
овлашћених представника подносиоца 
изборне листе у проширени састав 
Изборне комисије општине Бабушница 
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)  

у року од 24 часа од часа пријема 
обавештења подносиоца изборне 
листе, а најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора, односно до 
15.06.2020. до 24,00 часа  

3. Изборна листа  

3.1.  Подношење изборне листе 
(члан 19. став 1. ЗоЛИ)  

најкасније 15 дана пре дана 
одржавања избора односно до 
05.06.2020. у 24,00 часа  

3.2.  Проглашење изборне листе 
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)  

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

3.3.  Повлачење изборне листе 
(члан 21. став 1. ЗоЛИ)  

до дана утврђивања збирне изборне 
листе  

3.4.  Утврђивање и објављивање збирне 
изборне листе у "Скупштинском прегледу 
општине Бабушница'' 
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)  

најкасније десет дана пре дана 
одржавања избора, односно 
најкасније 10.06.2020. у 24,00 часа  

3.5.  Право увида у поднете изборне листе 
(члан 26. став 4. ЗоЛИ)  

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне листе  

4. Бирачка места  

4.1.  Одређивање и објављивање бирачких 
места 
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)  

најкасније 20 дана пре дана 
одржавања избора односно 
најкасније 31.05.2020. у 24,00 часа  

4.2.  Разврставање бирача на бирачка места од 
стране Општинске управе 
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење 
Закона о јединственом бирачком списку)  

до закључења бирачког списка, 
односно до 15 дана пре дана 
одржавања избора  

4.3.  Разврставање бирача на бирачка места од 
стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе 
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење 
Закона о јединственом бирачком списку)  

од закључења бирачког списка, 
односно од 15 дана пре дана избора  

5. Јединствени бирачки списак  

5.1.  Излагање бирачког списка за подручје 
општине и обавештавање грађана о томе 
(члан 14. Закона о јединственом бирачком 
списку - ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за 
спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку)  

од наредног дана од дана 
расписивања избора  

5.2.  Захтев Општинској управи за доношење 
решења о упису у бирачки списак односно 
о промени у бирачком списку 
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)  

до закључења бирачког списка, 
односно15 дана пре дана избора 
05.06.2020 у 24,00 часа  

5.3.  Доношење решења о упису или променама 
у бирачком списку по закључењу бирачког 
списка од стране Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 

од закључења бирачког списка до 72 
часа пре дана избора, односно од 5. 
до 17 .06. 2020. у 24,00 часа  



(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)  
5.4.  Право увида и подношења захтева за 

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

од проглашења изборне листе 
најкасније пет дана пре дана 
закључења бирачког списка, 
односно 20 дана пре дана избора, 
односно најкасније до 31.05.2020. 

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

Најкасније до 31.05.2020.године до 
24,00 часа 

5.6.  Доношење решења о закључењу бирачког 
списка и утврђивању укупног броја бирача 
од стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе 
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)  

15 дана пре дана избора, односно 05. 
06 2020. год. у 24,00 часа  

5.7.  Достављање решења о закључењу 
бирачког списка Изборној комисији 
општине Бабушница (члан 17. став 2. 
ЗоЈБС)  

у року од 24 часа од часа доношења 
решења, односно најкасније 06. 06 
2020. год. у 24,00 часа  

5.8.  Објављивање укупног броја бирача у 
"Скупштинском прегледу општине 
Бабушница" (члан 18. ЗоЈБС)  

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка  

5.9.  Достављање Изборној комисији општине 
Бабушница оверених извода из бирачког 
списка 
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)  

у року од 48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког 
списка, односно најкасније 07. 06. 
2020. год. у 24,00 часа  

5.10.  Пријем у Изборној комисији општине 
Бабушница решења о променама у 
бирачком списку по закључењу бирачког 
списка 
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)  

до 48 часова пре дана одржавања 
избора, односно до 18. 06. 2020. год, 
у 24,00 часа  

5.11.  Утврђивање и објављивање у "Службеном 
гласнику Републике Србије" кончаног 
броја бирача у Републици Србији у свакој 
јединици локалне самоуправе и на сваком 
бирачком месту 
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)  

одмах по истеку рока за пријем 
решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког 
списка  

6. Посматрачи  

6.1.  Подношење пријаве за праћење рада 
органа за спровођење избора - страни 
посматрачи 

најкасније десет дана пре дана 
избора, односно најкасније до 
10.06.2020.  

6.2.  Подношење пријаве за праћење рада 
органа за спровођење избора - домаћи 
посматрачи  

најкасније пет дана пре дана избора, 
односно најкасније до 15.06.2020.  

 



7. Спровођење избора  

7.1.  Достављање обавештења бирачима о дану 
и времену одржавања избора 
(члан 54. став 1. ЗоИНП)  

најкасније пет дана пре дана избора, 
односно најкасније до 15.06.2020.  

7.2.  Предаја изборног материјала бирачким 
одборима 
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)  

најкасније 18. 06.2020. у 24,00 часа  

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

од 18. 06 у 24,00 до затварања 
бирачких места 21. 06. до 20,00 
часова  

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

21.06.2020. од 7 до 20 часова  

8. Утврђивање и објављивање резултата избора  

8.1.  Утврђивање резултата гласања на 
бирачком месту и достављање изборног 
материјала Изборној комисији општине 
Бабушница 
(члан 38. став 1. ЗоЛИ)  

У року од осам часова од затварања 
бирачких места  

8.2.  Утврђивање резултата гласања на свим 
бирачким местима од стране Изборној 
комисији општине Бабушница 
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)  

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места  

8.3.  Утврђивање и објављивање резултата 
избора у "Скупштинском прегледу 
општине Бабушница" 
(члан 44. ЗоЛИ)  

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места  

8.4  Расподела одборничких мандата (члан 43. 
ЗоЛИ) 

у року од 10 дана од дана 
објављивања укупних резултата 
избора  

8. 5  Увид представника подносилаца изборних 
листа и кандидата за одборнике у изборни 
материјал у просторијама Изборне 
комисији општине Бабушница 
(члан 32. ЗоЛИ)  

у року од пет дана од дана 
одржавања избора. 

9. Заштита изборног права  

9.1.  Подношење приговора Изборној комисији 
општине Бабушница 
(члан 52. став 2. ЗоЛИ)  

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. став 1. ЗоЛИ)  

у року од 48 часова од пријема 
приговора  

9.3.  Жалба Управном суду против решења 
Изборне комисији општине Бабушница по 
приговору 
(члан 54. став 1. ЗоЛИ)  

у року од 24 часа од достављања 
решења  

   



9.4.  Достављање свих потребних података и 
списа за одлучивање Управном суду од 
стране Изборне комисије општине 
Бабушница 
(члан 54. став 2. ЗоЛИ)  

одмах, а најкасније у року од 12 
часова  

9.5.  Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)  

у року од 48 часова од дана пријема 
жалбе са списима  

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника  

10.1.  Додела мандата кандидатима са изборне 
листе по редоследу на изборној листи, 
почев од првог кандидата са листе 
(члан 43. ЗоЛИ)  

у року од десет дана од дана 
објављивања укупних резултата 
избора  

10.2.  Издавање уверења о избору за одборника 
(члан 45. ЗоЛИ)  

одмах по додели мандата  

11. Извештавање Скупштини општине  

11.1.  Подношење извештаја Скупштини 
општине о спроведеним изборима 
(члан 15. став 1. тачка 10 ЗоЛИ)  

по додели мандата  

4. Овај роковник објавити у "Скупштинском прегледу општине Бабушница".  

 

Број: 013-14-22/2020 
У Бабушници, 11.05.2020. године. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 
 
 

                ПРЕДСЕДНИК,                                
                                                                                                         Небојша Радовановић,с.р. 
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