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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), Изборна 
комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 13.05.2020. године у 12:00 часова, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
о измени Одлуке 

о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
општине Бечеј  

 
Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене Одлуке о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2020) којим 
су прописани  назив и изглед образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора 
за одборнике Скупштине општине Бечеј расписаних за 21.06.2020. године ( у даљем тексту: Одлуке). 

  
Члан 2. 

У члану 2. став 1. Одлуке датум „26.04.2020. године“ замењује се датумом „21.06.2020. 
године.“ 

 
Члан 3. 

У члану 2. став 1. тачка 11. Одлуке речи „Образац СО-20/20“ замењују се речима „Образац СО-16/20“ 
 

Члан 4. 
 

У обрасцима потребним за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
општине 

1. решење о проглашењу изборне листе – Обрасци СО-7-1/20, СО-7-2/20, СО-7-3/20 и СО-7-4/20, 
2. решење о одбацивању изборне листе - Образац СО-8/20, 
3. закључак о отклањању недостатака изборне листе - Образац СО-9/20, 
4. решење о одбијању проглашења изборне листе - Образац СО-10/20, 
5. решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за изборе за одборнике Скупштине 

општине Бечеј - Образац СО-11/20,  
6. решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне 

листе у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора– Обрасци СО-
12-1/20 и СО-12-3/20, 

7. решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца 
изборне листе у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора– 
Обрасци СО-12-2/20 и СО-12-4/20, 
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8. решење о утврђивању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бечеј у 
проширеном саставу- Образац СО-13/20, 

9. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије - Образац СО-14/20, 
10. гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Бечеј - Образац СО-15/20, 
11. евиденција присутности чланова бирачких одбора - Образац СО-17/20, 
12.  записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања 

за избор одборника Скупштине општине Бечеј, одржаних дана  26.04.2020. године - Образац 
СО-20/20, 

13.  записник o раду Изборне комисије општине Бечеј на утврђивању резултата избора за 
одборнике Скупштине општине Бечеј, одржаних  26.04.2020. године - Образац СО-21/20, 

 
          датум „26.04.2020. године“, замењује се датумом „21.06.2020. године“. 
 
 

Члан 5. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 6. 
Обрасци из члана 4. ове Одлуке су саставни део ове одлуке. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном листу општине Бечеј", а биће 

објављена  и на интернет страници www.becej.rs. 
 
Број:  I 013-6/2020-37 
У Бечеју, 13.05.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                   Марко Божовић, с.р. 
 
 
 

--- o --- 
 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB Határozata, 54/2011., 12/2020. és 16/20-hiteles értelmezés és 68/20. számok) 15. 
szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 05. 13-án 12:00 
órai kezdettel megtartott ülésén meghozta a  

 
HATÁROZATOT 

a választási tevékenységekhez szükséges választói űrlapokról szóló Határozat módosításáról 
Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek választási eljárásában  

 
1. szakasz 

 Jelen Határozattal módosítjuk a Határozatot a választási tevékenységekhez szükséges választói 
űrlapokról Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek választási eljárásában (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 3/2020. szám), mellyel elő vannak írva Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői 
megválasztásának 2020. 06. 21-ére kiírt választások választási tevékenységéhez szükséges űrlapok 
elnevezése és kinézete. 
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2. szakasz 

 
A Határozat 2. szakaszának 1. bekezdésében a 2020. 04. 26-i dátumot a 2020. 06. 21-i dátummal 

helyettesítik. 
 

3. szakasz 
 

A Határozat 2. szakasza 1. bekezdésének 11. pontjában az „SO-20/20. űrlap” szavakat az „SO-
16/20. űrlap” szavakkal helyettesítik. 

 
4. szakasz 

 
 A Képviselő-testület képviselőjelöltjei választási listájának beterjesztéséhez szükséges űrlapokban 
 
1. a választási lista kihirdetéséről szóló határozat – SO-7-1/20., SO-7-2/20., SO-7-3/20. és SO-7-4/20. 
űrlap, 
2. a választási lista visszautasításáról szóló határozat – SO-8/20. űrlap, 
3. záradék a választási lista hiányosságainak kiküszöböléséről – SO-9/20. űrlap, 
4. a választási lista kihirdetésének elutasításáról szóló határozat – SO-10/20. űrlap, 
5. az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei összesített választási listájának megerősítéséről 
szóló határozat – SO-11/20. űrlap, 
6. a választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek az Óbecse Község Választó Bizottságának 
kibővített összetételébe és a szavazatszedő bizottságokba való kijelöléséhez szükséges feltételeknek való 
megfelelésről szóló határozat – SO-12-1/20. és SO-12-3/20. űrlap, 
7. a választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek az Óbecse Község Választó Bizottságának 
kibővített összetételébe és a szavazatszedő bizottságokba való kijelöléséhez szükséges feltételeknek való 
nem megfelelésről szóló határozat – SO-12-2/20. és SO-12-4/20. űrlap, 
8. az Óbecse Község Választó Bizottságának kibővített összetételébe tartozó tag ás taghelyettes 
megerősítéséről szóló határozat – SO-13/20. űrlap, 
9. ellenőrzőlap a szavazóurna megfelelőségének leellenőrzéséhez – SO-14/20. űrlap, 
10. szavazólap Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való megválasztáshoz – SO-15/20. űrlap, 
11. a szavazatszedő bizottságok tagjainak jelenléti nyilvántartása – SO-17/20. űrlap, 
12. jegyzőkönyv a szavazatszedő bizottságok Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői 
megválasztására irányuló 2020. 04. 26-i szavazással kapcsolatos munkájáról és az eredmények 
kihirdetéséről – SO-20/20. űrlap, 
13. jegyzőkönyv Óbecse Község Választási Bizottságának az Óbecse Község Képviselő-testülete 
képviselőinek megválasztására irányuló 2020. 04. 26-án megtartott választások eredményeinek 
megerősítésével kapcsolatos munkájáról – SO-21/20. űrlap, 
 
a „2020. 04. 26-án” dátumot a „2020. 06. 21-én” dátummal helyettesítik. 
 

5. szakasz 
 

A Határozat többi része változatlan marad. 
 

6. szakasz 
 

 A jelen Határozat 4. szakaszában foglalt űrlapok jelen Határozat szerves részét képezik. 
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7. szakasz 
 

 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenése napján lép hatályba, és 
közzéteszik a www.becej.rs internetes honlapon. 

 
Ikt. szám: I 013-6/2020-37 
Óbecsén, 2020. 05. 13-án 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

                                                                                                    A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Marko Božović s. k. 

 
 

 
 

--- o --- 
 

 
 

 

http://www.becej.rs/
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Oбразац СО-7-1/20 

 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ______  2020. године у ______ часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2020. 
године поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 
странке - коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом поднело 
благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата за одборнике 
Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 21.06.2020. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу. 
 У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 

Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 

  

 (потпис) 
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Oбразац СО-7-2/20 

 
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење, 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2020. 
године поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 
странке - коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом и закључком Изборне 
комисије општине Бечеј о отклањању недостатака изборне листе број I 013-/2020 од __________ 
2020. године, поднело благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 21.06.2020. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 
 

Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 

  

 (потпис) 
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Образац СО-7-3/20 

 
На основу члана 26. став 1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе националне мањине 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2020. 
године поднела (назив политичке странке – коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. године. 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе из става 1. овог решења има положај политичке 
странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке странке - 

коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом поднело благовремену и уредну Изборну 

листу (назив изборне листе) са ___ кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 
21.06.2020. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно 
ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним 

изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на Изборној 

листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 

________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  
Приликом подношења Изборне листе, овлашћено лице је, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним 

изборима, приложио и писмени предлог да се подносиоцу Изборне листе при проглашењу утврди положај 
политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина. 

СЛУЧАЈ 1: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне 

самоуправе, Статут и Програм подносиоца Изборне листе, Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је 
(назив политичке странке) регистрована као политичка странка _________ националне мањине, као и да 

испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, утврди положај 
политичке странке националне мањине. 

СЛУЧАЈ 2: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне 

самоуправе, Статуте и Програме политичких странака које су поднеле Изборну листу, Изборна комисија 
општине Бечеј је утврдила да су (називи политичких странка које чине коалицију) регистроване као политичке 

странке националних мањина, као и да коалиција испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. 
Закона о локалним изборима, утврди положај коалиције политичких странка националних мањине.   

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву овог 

решења.  

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 

(име и презиме) 

 

  

 (потпис) 



Страна 8.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 

8. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA        10. Szám 

                                                                                   13.05. 2020.       2020.05.13.               

     

 

 

Образац СО-7-4/20 

На основу члана 26. став 1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење, 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе националне мањине 

 
 1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа __________(назив изборне листе) коју је  
________________2020. године поднела ________(назив политичке странке – коалиције политичких 
странака - група грађана) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. 
године. 
 2. УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе из става 1. овог решења има положај 
политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке странке - 

коалиције политичких странака- група грађана) у складу са законом и закључком Изборне комисије општине 

Бечеј о отклањању недостатака изборне листе број I 013-/20 од __________ 2020. године, поднело 
благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата за одборнике Скупштине 

општине Бечеј, за изборе расписане за 21.06.2020. године. 
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно 

ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним 

изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на Изборној 
листи. 

 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 
________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  

Приликом подношења Изборне листе, овлашћено лице је, у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима, приложио и писмени предлог да се подносиоцу Изборне листе при проглашењу утврди 

положај политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина. 

СЛУЧАЈ 1: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне 
самоуправе, Статут и Програм подносиоца Изборне листе, Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је 

(назив политичке странке) регистрована као политичка странка _________ националне мањине, као и да 
испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, утврди положај 

политичке странке националне мањине. 

СЛУЧАЈ 2: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне 
самоуправе, Статуте и Програме политичких странака које су поднеле Изборну листу, Изборна комисија 

општине Бечеј је утврдила да су (називи политичких странка које чине коалицију) регистроване као политичке 
странке националних мањина, као и да коалиција испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. 

Закона о локалним изборима, утврди положај коалиције политичких странка националних мањине.   

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву овог 
решења.  

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине 
Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. Марко Божовић 

  

 (потпис) 



Страна 9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 

9. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA        10. Szám 

                                                                                   13.05. 2020.       2020.05.13.               

     

 

 

Образац СО-8/20 

 

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење, 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ часова, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одбацивању изборне листе 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као неблаговремена, Изборна листа (назив изборне листе), коју је, дана 
________________2020. године, поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака 
- група грађана), за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. 
године. 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана ______________2020. године у _______ часова (назив политичке странке - коалиције 

политичких странака  - група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу 
(назив изборне листе) кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним 
за 21.06.2020. године. 

У вези са поднетом Изборном листом, Изборна комисија општине Бечеј је утврдила:  
- да је чланом 19. став 1. Закона о локалним изборима прописано да се изборна листа 

доставља најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора; 
- да је рок за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, 

на изборима расписаним за 21.06.2020. године истекао ___________ 2020. године у ____ 
часа; 

- да је чланом 25. став 1. Закона о локалним изборима прописано да кад утврди да изборна 
листа није поднета благовремено, изборна комисија доноси решење о њеном одбацивању. 

Имајући у виду да је Изборна листа (назив изборне листе) поднета __________2020. године, 
односно након истека законског рока за подношење изборних листа, Изборна комисија општине 
Бечеј је утврдила да постоји неотклоњива сметња за разматрање предметне изборне листе, те је 
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.  
 
 Упутство о правном средству: Против овог решења може поднети приговор Изборној 
комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 

 
Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
 



Страна 10.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 

10. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA        10. Szám 

                                                                                   13.05. 2020.       2020.05.13.               

     

 

 

Oбразац СО-9/20 

 
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење, 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ часова, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о отклањању недостатака изборне листе 
 

НАЛАЖЕ СЕ (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), 
подносиоцу Изборне листе (назив изборне листе), кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј 
за изборе расписане за  21.06.2020. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања 
овог закључка, отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће (навести како треба да поступи). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана ______________2020. године у _______ часова (назив политичке странке - страначке коалиције 
- група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу (назив изборне листе) 
кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним за 21.06.2020. године. 
 

(Навести недостатке Изборне листе и указати подносиоцу Изборне листе на радње које треба да обави ради 

отклањања недостатака). 

  
У складу са наведеним, а на основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима, неопходно је 

да се подносиоцу изборне листе наложи отклањање констатованог недостатка, како је одлучено у 
диспозитиву овог закључка. 

Уколико подносилац Изборне листе не отклони указане недостатке, Изборна комисија општине 
Бечеј ће у року од наредних 24 часа донети решење којим се одбија проглашење Изборне листе.  
 
 
Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _________ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
 



Страна 11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 
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Образац СО-10/20 

 
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одбијању проглашења изборне листе 

 
ОДБИЈА СЕ проглашење Изборне листе (назив изборне листе), коју је, дана 

________________2020. године, поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака 
- група грађана), за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  21.06.2020. 
године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана ______________2020. године у _______ часова (назив политичке странке - коалиције 

политичких странака  - група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу 
(назив изборне листе) кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним 
за 21.06.2020. године. 

(Нaвeсти рaзлoгe зa oдбиjaњe) 

 
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 

овог решења. 
 
 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној 
комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _______ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
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Образац СО-11/20 

 
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 

34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија 
општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању збирне изборне листе кандидата  

за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ збирна изборна листа кандидата за изборе за одборнике Скупштине општине 
Бечеј, расписаним за 21.06.2020. године, и то: 
 
I  

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 
 
1. ________________,__________________,________________, _______________, 
        (име и презиме)   (датум рођења)      (занимање)              (адреса пребивалишта) 
 

(Нaвeсти свe избoрнe листe пo рeдoслeду њихoвoг прoглaшeњa и кaндидaтe кao пoд 1.) 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.  
 

Број:  I 013-6/2020- 

У Бечеју, _____ 2020. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
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Образац СО-12-1/20 

 
На основу члана 14. став 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И 
БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
 

(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 
Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 21.06.2020. године, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника у 
проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

 
Позива се подносилац Изборне листе ___________(назив изборне листе) да, најкасније 

(најкасније 5 дан пре избора)____2020. године одреди своје представнике у проширени састав 
Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2020. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је 
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
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Образац СО-12-2/20 
 

На основу члана 14. став 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
БЕЧЕЈ И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 

Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 21.06.2020. године, НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених 
представника у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2020. године, 

донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није 
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
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Образац СО-12-3/20 
 

На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И 
БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 

Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 21.06.2020. године, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника 
у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

Позива се подносилац Изборне листе ___________(назив изборне листе) да, најкасније 
(најкасније 5 дан пре избора)____2020. године одреди своје представнике у проширени састав 
Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2020. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, којим је утврђено да подносилац наведене изборне листе, у 
складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, има положај политичке странке 
националне мањине / коалиције политичких странака националних мањина.  

У складу са наведеним решењем и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је 
предложио најмање једну трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

          
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
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Образац СО-12-4/20 

 
На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
БЕЧЕЈ И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 

Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 21.06.2020. године, НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених 
представника у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2020. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, којим је утврђено да подносилац наведене изборне листе, у 
складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, има положај политичке странке 
националне мањине / коалиције политичких странака националних мањина.  

У складу са наведеним решењем и, сагласно члану 14. став 7. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није 
предложио најмање једну трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
 



Страна 17.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 

17. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA        10. Szám 

                                                                                   13.05. 2020.       2020.05.13.               

     

 

 

 

Образац СО-13/20 

 
На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС 54/2011, 12/20, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2020. године у ___ 
часова, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да (име и презиме), (занимање) из (место пребивалишта) постаје члан, а (име 

и презиме), (занимање) из (место пребивалишта) постаје заменик члана Изборне комисије општине 
Бечеј подносилац у проширеном саставу, као опуномоћени представници подносиоца Изборне листе 
________ (назив изборне листе), на изборима за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписаним 
за 21.06.2020. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј је __________ 2020. године донела Решење да _______ 
(назив подносиоца изборне листе –политичка странка, коалиција политичких странака, групе 
грађана) испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав Изборне 
комисије општине Бечеј. У складу са наведеним решењем, овлашћено лице ____________(назив 
подносиоца изборне листе –политичка странка, коалиција политичких странака, групе грађана) је 
____________ 2020. године благовремено доставио уредно обавештење о одређивању опуномоћених 
представника наведеног подносиоца изборне листе у Изборној комисији општине Бечеј, тако да је 
донета одлука као у диспозитиву овог решења. 
 

Број:  I 013-6/2020- 
У Бечеју, _________ 2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
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Образац СО-14/20 

SO-14/20. űrlap 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

 
ELLENŐRZŐ LAP 

A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE 
 
 

За гласање на изборима за одборнике Скупштина општине Бечеј, расписаним за 21.06.2020. године, бирачки одбор на 
бирачком месту број _____ у општини Бечеј примио је кутију за гласање. 

 
A szavazatszedő bizottság Óbecse község ______ számú szavazóhelyén az Óbecse község Képviselő-testülete képviselőinek 
megválasztására a 2020.06.21-ére kiírt választásokon átvette a szavazóurnát. 
 
Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине 
гласачких листићa. 
 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a szavazóurna kifogástalan állapotban van, üres és megfelel a szavazólapok 
biztonságának és tartalma titkosságának biztosítására.   
 
У ____________________, дана ________________________, у _________. 
 (место - település)                       (дан, месец, година)       (час) 
            (év, hónap, nap)    (órakor) 
 
 
БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО                БИРАЧКИ ОДБОНА БИРАЧКО МЕСТО  
                                             SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG 

AZ ELSŐ SZAVAZÓPOLGÁR, AKI MEGJELENT  

A SZAVAZÓHELYEN 

___________________________________                                                        1.  _________________________________  

(потпис -aláírása)                                             (име и презиме и потпис председника) 

                                                  (az elnök családi és utóneve, aláírása) 

___________________________________                                                          2. __________________________________ 

      (име и презиме - családi és utóneve)                                                (име и презиме и потпис члана) 

                                                                                                                           (a tag családi és utóneve, aláírása) 

                                                                                                                       3. __________________________________ 

                                                                                                                          (име и презиме и потпис члана) 

                                                                                                                            (a tag családi és utóneve, aláírása) 

4. __________________________________ 

                                                                                                                              (име и презиме и потпис члана) 

                                                                                                                                (a tag családi és utóneve, aláírása) 

5. __________________________________ 

                                                                                                                                   (име и презиме и потпис члана) 

                                                                                                                                    (a tag családi és utóneve, aláírása) 

_________________________ 

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови, односно заменици 
чланова бирачког одбора. 

MEGJEGYZÉS: A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapot aláírja a szavazatszedő bizottság összes 
jelen levő tagja, illetve taghelyettese. 
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Образац СО-15/20 

SO-15/20. űrpal 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

SZAVAZÓLAP  
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

 
21. jun 2020. године 

2020. június 21. 
 

 
1.  

 

(назив изборне листе са именом и презименом носиоца 
изборне листе ако је одређен) 

(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, 

ha kijelölték) 
 

 
(име и презиме првог кандидата са изборне листе) 

(a választási listán szerepelő első jelölt családi és utóneve) 

 
 
(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, истим редоследом 

као на Збирној изборној листи) 

(ugyanilyen módon kell bejegyezni az összes választási lista elnevezését és a választási listákon szerepelő első 
jelölteket, ugyanabban a sorrendben, ahogyan az összesített választási listán szerepelnek) 

 
 
Напомена:  

Гласа се само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива 
изборне листе, односно тако да се недвосмислено може утврдити за коју се гласа. 

Megjegyzés:  
Egy választási listára kell szavazni a választási lista elnevezése előtt szereplő sorszám vagy a választási lista 

elnevezésének bekarikázásával, illetve olyan módon, hogy egyértelműen megállapítható legyen, kire szavazott. 

 
(М.П.) 

(P.H.) 
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Oбразац СО-17/20 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
НА ИЗБОРИМА ЗАКАЗАНИМ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ  

 

Р.бр. Име и презиме функција у 
бирачком одбору 

Присутност у 
сатима 

 

Потпис 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)      

11)      

12)      

13)      
 

-за тачност унетих података одговара председник бирачког одбора 
 
 

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 

______________________________ 
(име и презиме и потпис) 
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Образац СО-20/20 
SO-20/20. űrlap 

З А П И С Н И К 
о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 

избор одборника Скупштине општине Бечеј  

JEGYZŐKÖNYV 

a szavazatszámláló bizottságnak az Óbecsei Községi Képviselő-testületben történő 
tanácsnokválasztással kapcsolatos szavazás levezetésére és a szavazási eredmények 

megállapítása terén végzett munkájáról 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број 
A szavazatszámláló bizottság a 

   
   számú szavazóhelyen 

 
  

(назив бирачког места)  
(szavazóhely megnevezése) 

 
 

састао се на дан гласања 21.06.2020. године  у 
a szavazás napján 2020.06.21-én 

  часова. 
órai kezdettel. 

 
Присутни су: 
Jelenlevők: 

 
1.  6.  

  
(име и презиме председника бирачког одбора) 

(a bizottság elnökének családi és utóneve)   
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 
 

2.  7.  

 
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve)  
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 
 

3.  8.  

 
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 
 

(име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve) 

 

4.  9.  

 
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve)  
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 
 

5.  10.  

 
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve)  
(име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 

 
Напомена: Навести и остале чланове бирачког одбора под 17. 
Megjegyzés: Feltüntetni a bizottság többi tagjait is a 17. pont alatt. 
 

2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио: 
    A szavazóhely megnyitása előtt a bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy:  
 
- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола 
политичких странака и другог пропагандног материјала; 
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- a szavazóhelyen és 50 m-es körzetében nincs kifüggesztett politikai pártszimbólum és egyéb 
propagandaanyag; 
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима и Закону о 
избору народних посланика; 
- a szavazóhely A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel és A népképviselők választásáról szóló 
törvénnyel összhangban van berendezve; 
 
- да је од Изборне комисије општине Бечеј примљен потребан материјал за гласање на  бирачком 
месту. 
- az Óbecse Község Választási Bizottsága átvette a szavazóhelyen történő szavazáshoz szükséges anyagot a 
törvénynek és a választási anyag átvételéről készült jegyzőkönyvnek megfelelően. 
 
3. Бирачки одбор је у 
    A bizottság 

  часова отворио бирачко место. 
órakor megnyitotta a szavazóhelyet. 

 
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача  
    A bizottság a szavazóurnát a szavazóhelyen elsőként megjelent 
 

 , који је први дошао на бирачко место. 
szavazópolgár jelenlétében vizsgálta meg (име и презиме и редни број из извода)  

(családi és utóneve és a vál.névj. szerinti s.szám)  

 
Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контроли лист, који су потписали 
чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у кутију и кутија 
запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.  
Miután megállapítást nyert, hogy a szavazóurna kifogástalan és üres, a bizottsági tagok és az első szavazó 
által aláírt ellenőrzőlap az első szavazó jelenlétében a szavazóurnába lett dobva, a szavazóurna 
lepecsételését követően megkezdődött a szavazás. 
 

5. На бирачком месту гласало је      бирача уз помоћ другог лица 
(слепа, инвалидна и неписмена лица). 
 

(број ) 
 

 

A szavazóhelyen más személy közreműködésével (vak, rokkant és írástudatlan)  

szavazó szavazott. (szám) 

 

6. Ван бирачког места гласало је 
    A szavazóhelyen kívül 

 
бирача. 
 

 
(број - szám) 

  

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се: 

    A szavazás mindvégig rendben zajlott. A szavazás ideje alatt a következők történtek. 
 

 

 

 

 
 
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири 
опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника). 

(Felsorolni a szavazás folyamatát, megszakítását vagy meghosszabítását befolyásoló eseményeket, Szükség szerint 
bővebb leírást a jegyzőkönyv tartozékát képező külön melléklet tartalmazza).  
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8. На бирачком месту БИЛИ СУ ПРИСУТНИ – НИСУ БИЛИ ПРИСУТНИ посматрачи. 

    A szavazóhelyen JELEN VOLTAK – NEM VOLTAK JELEN megfigyelők. 
 
9.  Бирачко место је затворено и гласање закључено у 
      A szavazóhely zárásának és a szavazás befejezésének ideje   

  часова.  
óra. 

 
10.  После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања  

на следећи начин: 
        A szavazóhely zárását követően a bizottság a következő módon végezte a szavazási eredmények 

megállapítását: 
 
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
- megállapította a nem használt szavazólapok számát; 
 
- према изводу из бирачког списка утврдиo je укупaн брoj бирaчa кojи су глaсaли; 
- a választói névjegyzék-kivonat megállapította a szavazatokat adó választók össz létszámát;  
 
- отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО –НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 
- felnyitotta a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA – NEM TALÁLTA MEG az ellenőrző lapot; 
  
- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих 
гласачких листића; 
- az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektől és megállapította az érvénytelen 
szavazólapok számát; 
 
- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна листа.  
- megállapította az érvényes szavazólapok számát és az egyes választási listákra leadott szavazatok 
számát. 

 
После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 
гласачки листићи стављени су у посебне коверте и запечаћени. 
A fel nem használt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat – megszámlálásuk után külön – 
külön, pecséttel ellátott borítékba helyezte.   

 
11. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања следећи: 

A bizottság megállapította, hogy a __________ számú szavazóhelyen a következő szavazási        
eredmények születtek: 

 
1) да је ПРИМЉЕНИХ гласачких листића                     ____________  
    hogy az ÁTVETT szavazólapok száma 
 
2) да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића                    ____________ 
    hogy a FELHASZNÁLATLANUL MARADT szavazólapok száma 
  
3) дa je прeмa извoду из бирaчкoг спискa укупнo УПИСAНИХ БИРAЧA                 ____________ 
    hogy a választói névjegyzékbe BEJEGYZETT SZAVAZÓK össz száma 
 
4) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ  (заокружени редни бројеви у  
    изводу из бирачког списка)                  ____________    
    hogy a SZAVAZATUKAT LEADÓ SZAVAZÓK száma (a választói névjegyzék- 
    kivonatban bekeretezett sorszámok) 
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5) дa je брoj ГЛAСAЧКИХ ЛИСTИЋA кojи сe нaлaзe У ГЛAСAЧКOJ КУTИJИ                ____________ 
   hogy a SZAVAZÓURNÁBAN lévő SZAVAZÓLAPOK száma 
 

5.1. дa je НEВAЖEЋИХ глaсaчких листићa          ____________
     hogy az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma   
5.2. дa je ВAЖEЋИХ глaсaчких листићa           ____________ 
      hogy az ÉRVÉNYES szavazólapok száma 

 
7) дa су oд укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa, ИЗБOРНE ЛИСTE ДOБИЛE СЛEДEЋИ БРOJ  

ГЛAСOВA: 
    hogy az összes érvényes szavazólapok alapján a következő számú szavazatot kapták a választási listák: 

Р.број 
Sorszá

m 

Назив изборне листе 
A választási lista megnevezése 

Број гласова које је изборна листа 
добила 

A kapott szavazatok száma 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
(Нaвeсти свe избoрнe листe, прeмa рeдoслeду нa глaсaчкoм листићу) 

 
12. Чланови бирачког одбора ИМАЛИ СУ  - НИСУ ИМАЛИ примедбе. 
  (Прилог са евентуалним примедбама чини саставни део овог записника) 
 A bizottság tagjainak VAN ÉSZREVÉTELE – NINCS ÉSZREVÉTELE. 
    (Az észrevételeket tartalmazó melléklet a jegyzőkönyv tartozéka) 
 
13. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

Изборној комисији општине Бечеј, за шта су одређени председник и чланови бирачког одбора и 
то: 

    Leszögezték, hogy a jelen jegyzőkönyv első példányát, a választási anyaggal együtt haladéktalanul 
eljuttatják az Óbecse Község Választási Bizottságához, a szavazatszámláló bizottság elnöke és az 
állandó összetételbe tartozó alábbi tagok révén:  

 

 

 
14. Бирaчки oдбoр je други примeрaк oвoг зaписникa oдмaх истaкao нa бирaчкoм мeсту, a пo jeдaн 
примeрaк oвoг зaписникa je уручeн прeдстaвницимa пoднoсилaцa избoрних листa кoje су oсвojилe 
нajвeћи брoj глaсoвa нa бирaчкoм мeсту, и тo: 
A jegyzőkönyv második példányát a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyen azonnal kifüggesztette, 
egy-egy példányt pedig a választási listákat előterjesztők képviselőinek adta át, mégpedig:    
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1)    

 
(име и презиме) 

(családi és utónév) 
  

 
  

 

(назив изборне листе) 

(a választási lista megnevezése) 
 (потпис представника) 

(a képviselő aláírása) 

   
2)    

 
(име и презиме) 

(családi és utónév) 
  

 
  

 

(назив изборне листе) 

(a választási lista megnevezése) 
 (потпис представника) 

(a képviselő aláírása) 

   
3)    

 
(име и презиме) 

(családi és utónév) 
  

 
  

 

(назив изборне листе) 

(a választási lista megnevezése) 
 (потпис представника) 

(a képviselő aláírása) 

   

4)    

 
(име и презиме) 

(családi és utónév) 
  

 
 

 
 

(назив изборне листе) 

(a választási lista megnevezése) 
 (потпис представника) 

(a képviselő aláírása) 

 
 
15. Бирачки одбор је завршио рад 
      A bizottság 

 године, у  часова. 

 (датум/ dátum)   
órakor fejezte 
be munkáját 

 
     БИРАЧКИ ОДБОР 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

1)  
  

 
(име и презиме и потпис председника) 

(az elnök családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

2)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

3)  
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(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

4)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

5)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

6)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

7)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

8)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

9)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

10)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

 
17.  Остали чланови бирачког одбора 
       A szavazatszámláló bizottság többi tagja 
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Oбразац СО-21/20 

SO-21/20. űrlap 
 

З А П И С Н И К 
о раду Изборне комисије општине Бечеј на утврђивању резултата  

избора за одборнике Скупштине општине Бечеј,  
одржаних 21.06.2020. године  

 
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Óbecse Község Választási Bizottságának az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 
megválasztására irányuló 2020. 06. 21-én megtartott választások eredményeinek 

megerősítésével kapcsolatos munkájáról 
 
 

1.  Седница Изборне комисије општине Бечеј је почела у _______ часова, ___________ 2020. 
године, малој сали у згради општине Бечеј, Трг Ослобођења број 2.  
    Óbecse Község Választási Bizottságának ülése 2020. _____________ ___ órakor kezdődött Óbecse 
község épületének kistermében, a Felszabadulás tér 2. szám alatt. 
 
2. Седници Изборне комисије општине Бечеј (у дањем тексту: Комисија) присуствују: 
    Óbecse Község Választási Bizottságának ülésén (a továbbiakban: Bizottság) a következők vesznek részt: 
 

1)  

 (име и презиме председника Комисије) / (a Bizottság elnökének családi és utóneve) 
2)  

 (име и презиме секретара Комисије) / (a Bizottság titkárának családi és utóneve) 
3)  

 (име и презиме члана Комисије) / (a Bizottság tagjának családi és utóneve) 
 
(Навести све присутне чланове/заменике чланова Комисије, као под 3.) / (Fel kell sorolni a Bizottság 

összes jelen levő tagját és taghelyettesét, ahogy a 3. pont alatt is.) 
 

3. Комисија је утврдила да је, од укупно   бирачких одбора у општини Бечеј 

 (број)  
примила изборни материјал од    бирачких одбора. 

 (број)  
   A Bizottság megállapította, hogy Óbecse község ________________ szavazatszedő bizottsága közül  
                                                                               (szám) 
____________ szavazatszedő bizottságtól vette át a választási anyagot. 
     (szám) 
 
4. а) Комисија је утврдила да није било битних повреда одредба Закона о локалним изборима 
и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
a) A Bizottság megállapította, hogy jelentősebb mértékben nem sértették meg A helyhatósági 
választásokról szóló törvény rendelkezéseit, és nem semmisítette meg a szavazást egyik 
szavazóhelyen sem. 
 
б) Због   битних  повреда  Закона, Изборна комисијa  је поништила  гласање  на укупно  

 (број) 
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бирачких места, и то:  

 (навести бирачка места на којима је поништено гласање) 
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови _____________ 2020. године. 
b) A Választási Bizottság a Törvény jelentősebb mértékű megsértése miatt összesen __________  
                                                                                                                           (szám) 
szavazóhelyen semmisítette meg a szavazást, mégpedig:_______________________________________. 
                                                  (felsorolni azokat a szavazóhelyeket, amelyeken megsemmisítették a 
szavazást) 
                                                                
Напомена: прецртати а) или б) 
Megjegyzés: áthúzni az a) vagy a b) pontot 
 
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је: 
    A szavazatszedő bizottságtól átvett választási anyag alapján a következőket állapítottuk meg: 
 
 - да је за изборе предато укупно гласачких листића: 
      a választásokra összesen átadott szavazólapok száma: 

 

 - да је остало неупотребљено гласачких листића: 
      a megmaradt felhasználatlan szavazólapok száma: 

 

 - да, према изводима из бирачких спискова има уписаних бирача: 
     a választói névjegyzékek kivonatai szerint a bejegyzett választópolgárok 
száma: 

 

 - да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача: 
     a választói névjegyzékek kivonatai szerint a szavazó választópolgárok 
száma: 

 

 - да је ван бирачког места гласало бирача: 
      a szavazóhelyen kívül szavazó választópolgárok száma: 

 

 - да је било неважећих гласачких листића: 
      az érvénytelen szavazólapok száma: 

 

 - да је било важећих гласачких листића: 
      az érvényes szavazólapok száma: 

 

 - да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и 
мандата: 
     az egyes választási listán a következő számú szavazatot és mandátumot 
kapták: 

 

 
 
 
 
 

Sor-
szám 

A választási lista elnevezése 
A választási listára 
érkező szavazatok 

száma 

A választási lista 
mandátumainak száma 

1.    
 

(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића) / (A szavazólapon 
szereplő sorrendben kell felsorolni az összes választási lista adatait) 

  
6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
     A Bizottság tagjainak VOLT – NEM VOLT megjegyzésük a választási eredmények megerősítésével 
kapcsolatban. 
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(Шири тeкст, укoликo je пoтрeбнo, дaти у пoсeбнoм прилoгу, кao сaстaвни дeo oвoг зaписникa). / (Ha 
szükség van rá, hoszabb magyarázatot jelen jegyzőkönyv szerves részeként mellékletben lehet adni.) 

 
Примедбе су: 
A megjegyzések a következők: 

 

 

 

 

 
 
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу 
општине Бечеј”. 
     Úgy határoztunk, hogy a választások eredményeit azonnal ismertetjük a nyilvánossággal, valamint 
közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

8. Комисија је завршила рад   у   часова. 

 (датум)    
    A Bizottság a munkáját ___________ ___ órakor fejezte be. 
                                          (dátum) 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

 
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ 
A BIZOTTSÁG TITKÁRA 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

 
 

 
 

(потпис - име и презиме) 
(aláírása – családi és utóneve) 

 
(потпис - име и презиме) 

(aláírása – családi és utóneve) 
   

М.П. 
P.H. 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
A BIZOTTSÁG TAGJAI 

1) 
 

(потпис - име и презиме) 
(aláírása – családi és utóneve) 

 
(Нaвeсти свe присутнe члaнoвe, oднoснo зaмeникe члaнoвa Кoмисиje кao пoд 1) 

(Fel kell sorolni a Bizottság összes jelen levő tagját és taghelyettesét, ahogy az 1. pont alatt is.) 
 
 

 
 

--- o --- 
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. 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), 
Општинска изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 13.05.2020. године, 
донела је 

 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, 

РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Бечеј расписаних за 21. јун 2020. године, утврђени су: 

 – Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији, ("Службени гласник РС", бр. 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", бр. 
68/2020 од 10.05.2020. године), 

 – 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”, број 15/12, 88/18, 67/20) 

 – Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћени текст) 

 

 2. Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина 
градова и скупштина општина у Републици Србији, 01 број 013-396/20 од 10. маја 2020. 
године је одређено да ће се избори за одборнике одржати 21. јуна 2020. године, а рокови за 
вршење изборних радњи настављају да теку од 11. маја 2020. године. 
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 3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Ред. 

бр. 
Радња Рокови 

 

 

 

1.  Јединствени стандарди и обрасци 

 

 

1.1. 1.1. Прописивање образаца за спровођење изборних 

радњи и стављање на располагање учесницима у 

изборима 

 

(члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. ЗоЛИ) 

 

 

 

најкасније 09. марта у 24 часа 

 

 

 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 Бечеј 

 

(члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ) 

 

у року од 24 часа од часа пријема 

обавештења подносиоца изборне 

листе, а најкасније 16. јуна у 24 

часа 

2.3. 
Достављање Републичкој изборној комисији списка 

овлашћених лица посланичких група за предлагање 

чланова сталног састава бирачких одбора 

(члан.17. став 4. Упутства) 

најкасније 2. јуна 

2.4. 
Достављање радном телу предлога посланичких 

група за чланове сталног састава бирачких одбора  

(члан.17. став 1. Упутства) 

најкасније 5. јуна 

2.5. 
Достављање Републичкој изборној комисији 

обједињених предлога за чланове сталног састава 

бирачких одбора од стране радног тела  

(члан 18. став 1. Упутства) 

најкасније 7. јуна 

2.6. Образовање сталног састава бирачких одбора од 

стране Републичке изборне комисије 

(члан 12. став 2. Упутства) 

 

 

 

најкасније 10. јуна у 24 часа 
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2.7. 
Достављање Републичкој изборној комисији списка 

овлашћених лица подносилаца изборних листа за 

предлагање чланова проширеног састава бирачких 

одбора 

(члан.23. став 4. Упутства) 

најкасније 10. јуна 

2.8. 
Достављање радном телу односно Републичкој 

изборној комисији предлога за именовање чланова 

проширеног састава бирачких одбора  

(члан 23. став 1. и 2. Упутства) 

најкасније 15. јуна у 10 часова 

2.9. 
Достављање Републичкој изборној комисији 

обједињених предлога за именовање чланова 

проширеног састава бирачких одбора од стране 

радног тела  

(члан 24. став 1. Упутства) 

најкасније 15. јуна у 17 часова 

2.10. Доношење решења о именовању чланова 

проширеног састава бирачких одбора  

 

(члан 24. став 5. Упутства) 

 

 

најкасније 16. јуна  у 24 часа 

2.11. Замена члана или заменика члана бирачког одбора 

у сталном или проширеном саставу у случају 

спречености или одсутности 

 

(члан 26. став 3. Упутства) 

 

најкасније 19. јуна у 20 часова 

2.12.  

Замена члана бирачког одбора који не може да 

буде у саставу бирачког одбора, у смислу члана 27. 

Упутства 

 

(члан 26. став 4. Упутства) 

 

 

 

најкасније 21. јуна у 7 часова 

  

3. Изборна листа 

 

 

3.1. 3.1. Подношење изборне листе 

 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

 

до 5. јуна  у 24 часа 

3.2. 3.2. Проглашење изборне листе 

 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 

изборне листе, ако испуњава услове 
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3.3. 3.3. Повлачење изборне листе  

 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе, односно најкасније 

9. јуна 

 у 24 часа 

3.4. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

„Службеном листу општине Бечеј“ 

 

(члан 26. став 3. ЗоЛИ) 

 

најкасније 10. јуна у 24 часа 

3.5. Достављање збирне изборне листе Републичкој 

изборној комисији 

 

(члан 8. став 2. Одлуке) 

 

најкасније 11. јуна 

3.6. 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. 
Достављање предлога општинске управе за 

одређивање бирачких места 

(члан 47. став 2. Упутства ) 

најкасније 13. маја 

4.2. 
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких 

места у „Службеном гласнику Републике Србије” 

(члан 47. став 8. Упутства ) 

 

најкасније 31. маја  

у 24 часа 

 5. Јединствени бирачки списак 

 

 

5.1. Излагање делова бирачког списка за подручје 

општине Бечеј и обавештавање грађана о томе   

(члан 14. ЗоЈБС и члан 63. тачка 1. Упутства и тачка 

10. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку) 

 

 

од 5. марта 

5.2. Подношење захтева Општинској управи општине 

Бечеј за упис односно промену у бирачком списку 

(члан 5. став 1. и члана 10. став 1. ЗоЈБС) 

 

до закључења бирачког списка, 

односно 5. јуна 

5.3. Подношење захтева Министарству државне управе 

и локалне самоуправе за упис у бирачки списак или 

промену у бирачком списку по закључењу бирачког 

списка  

(члан 5. став 1. и члан 10. став 1.  ЗоЈБС и члан 53. 

став 5. Упутства) 

 

 

од 6. до 17. јуна у 24 часа 
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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. став 5. Упутства за 

спровођење Закона о јединственом бирачком 

списку) 

 

 

 

од проглашења изборне листе 

5.5. Подношење захтева да се у бирачки списак упише 

податак да ће бирач  гласати према месту 

боравишта у земљи/изабрано место гласања или 

иностранству 

 

(члан 15.  ЗоЈБС и члан 54. став 5. Упутства 

 

 

 

најкасније 30. маја 

5.6. Доношење решења о закључењу бирачког списка и 

утврђивању укупног броја бирача  

(члан 17. став 1. ЗоЈБС ) 

 

5. јуна 

 

5.7. Достављање решења о закључењу бирачког списка 

Изборној комисији општине Бечеј  

 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

 

 

 

најкасније 6. јуна у 24 часа 

5.8. Објављивање укупног броја бирача у „Службеном 

листу општине Бечеј“ 

 

(члан 18.  ЗоЈБС) 

 

 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

5.9. Достављање Изборној комисији општине Бечеј 

оверених извода из бирачког списка  

 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

 

 

најкасније 7. јуна у 24 часа 

5.10. Пријем у Изборној комисији општине Бечеј решења 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе на којима се заснивају  промене у 

бирачком списку по закључењу бирачког списка 

 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

 

 

 

до 18. јуна у 24 часа 

5.11. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу 

општине Бечеј“ коначног броја бирача 

 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по уносу у изводе из 

бирачког списка или измена на 

основу решења  о променама у 

бирачком списку, донетих по 

закључењу бирачкког списка 
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  6. Посматрачи   

1. 6.1. Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора -страни посматрачи 

 

(члан 90. став 1. и члан 91. став 1. Упутства) 

 

 

 

до 10. јуна  

2. 6.2. Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора -домаћи посматрачи 

 

(члан 89. став 1. Упутства) 

 

 

до 15. јуна 

 

  

7. Спровођење избора 

 

 

7.1.  Достављање обавештења бирачима о дану и 

времену одржавања избора  

 

(члана 54. став 1. ЗоИНП) 

 

 

најкасније 15. јуна 

7.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима 

 

(члана 29. став 1. ЗоЛИ) 

 

најкасније 18. јуна у  24 часа  

7.3. „Предизборна тишина“ – забрана изборне 

пропаганде 

 

( члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 18. јуна у 24 часа до затварања 

бирачких места 21. јуна  

7.4. Отварање бирачких места и гласање 

(члана 56. став 1. ЗоИНП) 

 

 

на дан избора ( 21. јуна)  од 7 до 20 

часова 

  

8. Утврђивање и објављивање резултата 

избора 

 

 

9. 8.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 

и достављање изборног материјала Изборној 

комисији општине Бечеј  

 

(члан 38. став 1. ЗоЛИ) 

 

најкасније  у року од 8 часова од 

затварања бирачких места 

8.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији 

општине Бечеј 

(члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.3. Расподела одборничких мандата од стране Изборне 

комисије општине Бечеј  

(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

 

 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 
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8.4. 

 

Објављивање резултата избора у „Службеном листу 

општине Бечеј”  

(члан 44. ЗоЛИ) 

 

 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

 

 

8.5. 

Увид представника подносилаца изборних листа и 

кандидата за одборнике у изборни материјал у 

просторијама Изборне комисије општине Бечеј 

 

 (члан 32. ЗоЛИ) 

 

 

 

 

до 26. јуна у 24 часа 

 

  

9. Заштита изборног права 

 

 

9.1. Подношење приговора Изборнoј комисији општине 

Бечеј  

 

(члан 52. став 2. ЗоЛИ) 

 

у року од 24 часа од часа 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 часа пријема 

приговора 

9.3. Жалба Управном суду против решења Изборне 

комисије општине Бечеј  

 

(члан 54. став 1. ЗоЛИ) 

 

у року од 24 часа од достављања 

решења 

9.4. Достављање свих потребних података и списа за 

одлучивање ( приговора) Управном суду од стране  

Изборне комисије општине Бечеј  

 

(члан 54. став 2. ЗоЛИ) 

 

одмах, а најкасније у року од 12 

часова од пријема жалбе 

 

9.5. Доношење одлуке по жалби  

 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

 

 

у року од 48 часова од пријема 

жалбе са списима 

 10.  Додела мандата и издавање уверења о избору за одборнике 

 

 

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 10 дана од дана 

објављивања укупних резултата 

избора 

10.2. Издавање уверења о избору за одборника 

 

(члан 45. ЗоЛИ)  

 

 

одмах по додели мандата 
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 11. Извештавање Скупштине 

општине Бечеј 

 

11.1. Подношење извештаја Скупштини општине Бечеј о 

спроведеним изборима  

 

(члан 15. став 1. тачка 10. ЗоЛИ) 

 

одмах по додели мандата 

 
4. Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 

 
Број: I 013-6/2020-38 
У Бечеју, 13.05.2020. године 
 

 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                   Марко Божовић, с.р. 
         
 

--- o --- 
 

 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB Határozata, 54/2011., 12/20., 16/20 – hiteles értelmezés és 68/20. számok) 15. szakasza 
1. bekezdésének 12. pontja alapján, Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 05. 13-án megtartott 
ülésén meghozta  
 

AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉPVISELŐI 
2020. JÚNIUS 21-ÉRE KIÍRT VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSÁNAK VÁLASZTÁSI FELADATAI ELVÉGZÉSE 

HATÁRIDEJEINEK  
H A T Á R I D Ő N A P L Ó J Á T 

 
1. Az Óbecse Község Képviselő-testületének képviselői 2020. június 21-ére kiírt választási 

eljárásának választási feladatai elvégzésének határidejeit a következők határozzák meg:  
 
 - A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei képviselőinek 
megválasztására kiírt választásokról szóló határozat módosításáról szóló Határozat, 01 013-396/20. szám, 
2020. május 10-én, 
 
 - A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB Határozata, 54/2011., 12/20., 16/20 – hit. értelmezés és 68/20. számok) – a 
továbbiakban: HVT, 
 
 - Az országgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 35/2000., 57/2003. – az AB Határozata, 72/2003. – más. törvény, 18/2004., 85/2005. – más. 
törvény, 101/05 – más. törv., 104/2009 – más. törv., 28/11 – AB hat., 36/11., 12/20. és 68/20. számok) – 
a továbbiakban: OKMT, 
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 - Az egységes választói névjegyékről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
104/2009. és 99/2011. számok) – a továbbiakban: EVNT, 
 
 - Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásáról szóló utasítás (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2012., 88/18. és 67/20. számok) – a továbbiakban: Utasítás, 
 
 - Az országgyűlési képviselők képviselőinek megválasztására irányuló, 2020. június 21-ére kiírt 
választások végrehajtásáról szóló utasítás (egys. szerk. fogl. szöveg) – a továbbiakban: Utasítás,  
 
 

2. A Szerb Köztársaság városi képviselő-testületei és a községi képviselő-testületei képviselőinek 
megválasztására kiírt választásokról szóló határozattal, 01 013-396/20. szám, 2020. május 10-én, 
meghatározták, hogy a képviselői választásokat 2020. június 21-én tartják meg, míg a választási feladatok 
végzésének határidejei 2020. május 11-től kezdődően folytatódnak. 

 
          3. A jelen határidőnapló 1. pontjában foglalt jogszabályok szerint a határidők a következők:  
 

Sorsz. Feladat Határidők 

 

 

 

1. Űrlapok 

 

1.1. 1.1. A választási feladatok végrehajtásához szükséges 

űrlapok előírása és a nyilvánosság elé tárása 

 

 (a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 23. 

szakaszának 1. bekezdése) 

 

 

legkésőbb március 9-én 24 óráig 

 

 2. A választásokat végrehajtó szervek  

2.1. A választási listák beterjesztői felhatalmazott 

képviselőinek a választásokat végrehajtó szerv 

kibővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges 

feltételeknek való megfelelésről vagy nem 

megfelelésről szóló határozat meghozatala 

 

(a HVT 14. szakaszának 6. bekezdése) 

 

 

a választási lista kihirdetésekor 

2.2. A választási listák beterjesztői felhatalmazott 

képviselőinek Óbecse Község Választási Bizottságának 

kibővített összetételébe való kinevezéséről szóló 

határozat meghozatala 

 

(a HVT 14. szakaszának 9. és 10. bekezdése) 

 

az értesítésnek a választási lista 

beterjesztőjétől való átvételtől 

számított 24 órán belül, de legkésőbb 

június 16-án 24 óráig 

2.3. 
A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság 

állandó tagjainak javaslására felhatalmazott 

személyeiről szóló lista kézbesítése a Köztársasági 

Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 17. szakaszának 4. bekezdése) 

legkésőbb június 2-áig  
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2.4. 
A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság 

állandó tagjaira vonatkozó javaslatának kézbesítése a 

munkatestülethez 

(az Utasítás 17. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb június 5-éig  

2.5. 
A képviselői csoportoknak a szavazatszedő bizottság 

állandó tagjaira vonatkozó összesített javaslatának 

kézbesítése a Köztársasági Választási Bizottsághoz a 

munkatestület által 

 

(az Utasítás 18. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb június 7-éig  

   

2.6. A szavazatszedő bizottság állandó összetételének 

megalakítása a Szerb Köztársaság Választási Bizottsága 

által 

 

(az Utasítás 12. szakaszának 2. bekezdése) 

 

legkésőbb június 10-én 24 óráig 

2.7. 
A választási listák beterjesztőinek a szavazatszedő 

bizottságok kibővített összetételének javaslására 

felhatalmazott személyek listájának kézbesítése a 

Köztársasági Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 23. szakaszának 4. bekezdése) 

legkésőbb június 10-éig  

2.8. 
A szavazatszedő bizottságok kinevezési javaslatának 

kézbesítése a munkatestülethez, illetve a Köztársasági 

Választási Bizottsághoz 

(az Utasítás 23. szakaszának 1. és 2. bekezdése) 

legkésőbb június 15-én 10 óráig 

2.9. 
A szavazatszedő bizottság kibővített összetételére 

vonatkozó összesített javaslatának kézbesítése a 

Köztársasági Választási Bizottsághoz a munkatestület 

által 

(az Utasítás 24. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb június 15-én 17 óráig 

2.10. A szavazatszedő bizottság kibővített összetételének 

kinevezéséről szóló határozat meghozatala 

 

(az Utasítás 24. szakaszának 5. bekezdése) 

 

legkésőbb június 16-án 24 óráig 

2.11. A szavazatszedő bizottság állandó vagy kibővített 

összetételébe tartozó tag vagy taghelyettes cseréje, 

amennyiben akadályozva van vagy távol maradása 

esetében 

 

 

legkésőbb június 19-én 20 óráig 
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(az Utasítás 26. szakaszának 3. bekezdése) 

2.12. A szavazatszedő bizottság azon tagjának cseréje, aki az 

Utasítás 27. szakasza értelmében nem lehet a 

szavazatszedő bizottság tagja 

 

(az Utasítás 26. szakaszának 4. bekezdése) 

 

 

legkésőbb június 21-én 7 óráig 

  

3. Választási lista 

 

 

3.1. 3.1. A választási lista beterjesztése 

 

(a HVT 19. szakaszának 1. bekezdése) 

 

június 5-én 24 óráig  

3.2. 3.2. A választási lista kihirdetése 

 

(a HVT 24. szakaszának 1. bekezdése) 

a választási lista átvételétől számított 

24 órán belül, amennyiben megfelel a 

feltételeknek 

3.3. 3.3. A választási lista visszavonása 

 

(a HVT 21. szakaszának 1. bekezdése) 

az összesített választási lista 

megerősítéséig, illetve legkésőbb 

június 9-én 24 óráig 

3.4. Az összesített választási lista megerősítése és 

közzététele Óbecse Község Hivatalos Lapjában 

 

(a HVT 26. szakaszának 3. bekezdése) 

 

legkésőbb június 10-én 24 óráig 

3.5. Az összesített választási lista kézbesítése a 

Köztársasági Választási Bizottsághoz 

 

(a Határozat 8. szakaszának 2. bekezdése) 

 

legkésőbb június 11-én 

3.6. Betekintési jog a beterjesztett választási listákba 

 

(a HVT 26. szakaszának 4. bekezdése) 

az összesített választási lista 

közzétételének napjától számított 48 

órán belül 

   

4. Szavazóhelyek 

 

 

4.1. 
A községi közigazgatási hivatalok kézbesítik a 

szavazóhelyek meghatározására vonatkozó 

javaslataikat 

 (az Utasítás 47. szakaszának 2. bekezdése) 

legkésőbb május 13-án 

4.2. 
A szavazóhelyek számának és címének meghatározása 

és kihirdetése a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében 

(az Utasítás 47. szakaszának 8. bekezdése) 

legkésőbb május 31-én 24 óráig 
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5. Egységes választói névjegyzék 

 

 

5.1. Az Óbecse község területére vonatkozó választói 

névjegyzék közzététele és a polgárok értesítése róla 

 

 (az EVNT 14. szakasza és az Utasítás 63. szakaszának 

1. pontja, valamint az EVNT végrehajtásáról szóló 

Utasítás 10. pontja) 

 

március 5-től 

5.2. Kérvény Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a 

választói névjegyzékbe való bejegyzésre vagy 

változtatásra 

 

(az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. 

szakaszának 1. bekezdése) 

 

a választói névjegyzék lezárásáig, 

illetve június 5-éig 

5.3. Kérvény az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati 

Minisztériumhoz a választói névjegyzékbe való 

bejegyzésre vagy változtatásra 

 

(az EVNT 5. szakaszának 1. bekezdése és 10. 

szakaszának 1. bekezdése, és az Utasítás 53. 

szakaszának 5. bekezdése) 

 

 

június 6-ától 17-éig, 24 óráig  

5.4. Betekintési jog a választási listába és változtatási 

kérelem benyújtására való jog a választási lista 

beterjesztője számára, illetve annak a személynek a 

számára, akit erre felhatalmaz 

 

 (az EVNT 21. szakasza és az EVNT végrehajtásáról 

szóló Utasítás 9. pontja 5. bekezdése) 

 

 

a választási lista kihirdetésétől 

5.5. Kérelem beterjesztése, hogy a választói névjegyzékbe 

bejegyezzék azt, hogy a választópolgár az országon 

belüli lakóhelye/kiválasztott helye szerint vagy 

külföldön fog szavazni 

 

(az EVNT 15. szakasza és az Utasítás 54. szakaszának 

3. bekezdése) 

 

legkésőbb május 30-án 

5.6. Határozathozatal a választói névjegyzék lezárásáról és 

a választópolgárok számáról az Államigazgatási és Helyi 

Önkormányzati Minisztérium által 

 

(az EVNT 17. szakaszának 1. bekezdése) 

 

 

június 5. 

5.7. A választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat 

kézbesítése Óbecse Község Választási Bizottságához 
 

legkésőbb június 6-án 24 óráig 
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(az EVNT 17. szakaszának 2. bekezdése) 

5.8. A választópolgárok számának közzététele Óbecse 

Község Hivatalos Lapjában 

 

(az EVNT 18. szakasza) 

 

a választói névjegyzék lezárásáról 

szóló határozat átvételét követően 

azonnali hatállyal 

5.9. A választói névjegyzék hitelesített kivonatainak 

kézbesítése Óbecse Község Választási Bizottságához 

 

(az EVNT 19. szakaszának 1. bekezdése) 

 

legkésőbb június 7-én 24 óráig 

5.10. A választói névjegyzékben történt változtatások 

átvétele Óbecse Község Választási Bizottságában a 

választói névjegyzék lezártát követően 

 

(az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) 

 

 

június 18-án 24 óráig 

5.11. A választópolgárok végleges számának megerősítése 

és közzététele Óbecse Község Hivatalos lapjában 

 

(az EVNT 20. szakaszának 2. bekezdése) 

a választói névjegyzék kivonataiba 

való bejegyzésről szóló határozat vagy 

a választói névjegyzékben a lezárás 

után történt változtatásokról szóló 

határozat átvételét követően azonnali 

hatállyal 

  6. Megfigyelők 

 

 

3. 6.1. Jelentkezések beterjesztése a választásokat végrehajtó 

szerv munkájának megfigyelésére – kívülálló 

megfigyelők 

 

(az Utasítás 90. szakaszának 1. bekezdése és 91. 

szakaszának 1. bekezdése)  

 

 

június 10-éig 

 

4. 6.2. Jelentkezések beterjesztése a választásokat végrehajtó 

szerv munkájának megfigyelésére – hazai megfigyelők 

 

(az Utasítás 89. szakaszának 1. bekezdése) 

 

 

 

június 15-éig 

 

 7. A választások végrehajtása 

 

 

7.1.  Értesítés kiküldése a választópolgároknak a választások 

napjáról és időpontjáról 

 

(az OKMT 54. szakaszának 1. bekezdése) 

 

legkésőbb június 15-én 

 

7.2. A választási anyag átadása 

 

 

legkésőbb június 18-án 24 óráig 



Страна 43.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 10. 

43. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA        10. Szám 

                                                                                   13.05. 2020.       2020.05.13.               

     

 

 

(a HVT 29. szakaszának 1. bekezdése) 

7.3. Kampánycsend – a választási propaganda tilalma 

(az OKMT 5. szakaszának 3. bekezdése) 

június 18-án 24 órától a 

szavazóhelyek bezárásáig, vagyis 

június 21-éig 

7.4. A szavazóhelyek megnyitása és szavazás 

 

(az OKMT 56. szakaszának 1. bekezdése) 

a választás napján (június 21.) 7-től 

20 óráig 

 8. A választások eredményeinek 

megerősítése és közzététele 

 

9. 8.1. Az eredmények megerősítése a szavazóhelyen és a 

választási anyag kézbesítése Óbecse Község Választási 

Bizottságához 

 

(a HVT 38. szakaszának 1. bekezdése) 

 

legkésőbb a szavazóhelyek 

bezárásától számított 8 órán belül 

8.2. A választási eredmények megerősítése Óbecse Község 

Választási Bizottságában 

 

(a HVT 39. szakaszának 1. bekezdése) 

 

a szavazóhelyek bezárásától számított 

24 órán belül 

8.3. A képviselői mandátumok Óbecse Község Választási 

Bizottsága általi kiosztása  

 

(a HVT 41. szakaszának 4. bekezdése) 

 

a szavazóhelyek bezárásától számított 

24 órán belül 

8.4. A választási eredmények közzététele Óbecse Község 

Hivatalos Lapjában 

 

(a HVT 44. szakasza) 

 

a szavazóhelyek bezárásától számított 

24 órán belül 

8.5. A választási listák beterjesztői képviselőinek és a 

képviselőjelöltek betekintési lehetősége a választási 

anyagba Óbecse Község Választási Bizottságának 

helyiségeiben 

 

(a HVT 32. szakasza) 

 

 

június 26-án 24 óráig 

 9. A választói jog védelme 

 

 

9.1. Kifogás beterjesztése Óbecse Község Választási 

Bizottságához 

 

(a HVT 52. szakaszának 2. bekezdése) 

a határozat meghozatalától, a 

cselekmény végrehajtásától vagy a 

mulasztás elkövetésétől számított 24 

órán belül 

9.2. Határozathozatal és annak kézbesítése a kifogásról 

 

(a HVT 53. szakaszának 1. bekezdése) 

a kifogás átvételétől számított 48 órán 

belül 

9.3. Panasztétel a Közigazgatási Bíróságnál Óbecse Község 

Választási Bizottságának a kifogásról hozott határozata 

ellen 

a határozat kézbesítésétől számított 

24 órán belül 
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(a HVT 54. szakaszának 1. bekezdése) 

9.4. A döntéshozatalhoz szükséges adatok és iratok 

kézbesítése (kifogások) a Közigazgatási Bírósághoz 

Óbecse Község Választási Bizottsága által 

 

(a HVT 54. szakaszának 2. bekezdése) 

azonnal, de legkésőbb 12 órával a 

panasz átvételét követően 

 

9.5. Döntéshozatal a panaszról 

 

(a HVT 54. szakaszának 4. bekezdése) 

a panasz és az iratok átvételétől 

számított 48 órán belül 

 10.  A mandátumok kiosztása és a 

képviselővé választásról szóló igazolások 

kiadása 

 

 

10.1. A mandátumok kiosztása a jelöltek számára a 

választási lista sorrendjében, az első jelölttel kezdve 

 

(a HVT 43. szakasza) 

A választások össz eredményének 

közzétételétől számított 10 napos 

határidőn belül 

10.2. A képviselővé választásról szóló igazolások kiadása 

 

(a HVT 45. szakasza) 

azonnal a mandátumok kiosztása 

szerint 

 11. Jelentés Óbecse Község Képviselő-

testületének 

 

11.1. Jelentés beterjesztése Óbecse Község Képviselő-

testületéhez a végrehajtott választásokról 

 

(a HVT 15. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja) 

azonnal a mandátumok kiosztása után 

 
4. Jelen határidőnaplót közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Ikt. szám: I 013-6/2020-38 
Óbecsén, 2020. 05. 13-án 
 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

                                                                                           A BIZOTTSÁG  ELNÖKE 
                                                                                                           Marko Božović s. k. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

                                                             Т А R T A L O M 
 

                                                               Н а з и в 
                                                E l n e v e z é s 

 

С т р а н а 
O l d a l 

Одлука о измени Одлуке о обрасцима за спровођељњ изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине општине Бечеј  
HATÁROZATOT a választási tevékenységekhez szükséges választói űrlapokról szóló 
Határozat módosításáról Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek választási 
eljárásában 

1 
 
2 

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за дборнике 
Скупштне општине Бечеј, расписаних за 21. јун 2020. године 

Аz Óbecse község képviselő-testületének képviselői 2020. június 21-ére kiírt választási 
eljárásának választási feladatai elvégzése határidejeinek h a t á r i d ő n a p l ó j á t 

 

 
30 
 
 

37 

 
 

 

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Ирина Кореној Врачарић 
Годишња претплата за 2020. годину  1.750,00 динара 

Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

 
----------0---------- 

 

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Ирина Кореној Врачарић 
Előfizetési díj a 2020. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  

Uprava za trezor 840-138640-47 

 
 

 
 


