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LV KIADÁSI ÉV                                              2020.03.16.                                                      6. SZÁM  
 

 
 На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 
35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – 
др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), члана 100. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за 
време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20), Изборна комисија општине Бечеј, на 
седници одржаној 16. марта 2020. године, у 18:10 часова, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине 
Бечеј, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС“, број 29/20). 

 
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из 

тачке 1. овог решења, утврђени Законом о избору народних посланика, Законом о 
jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), Упутством за 
спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 
2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20). 

 
3. Ставља се ван снаге Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписаних за 26. април 2020. године који је 
усвојила Изборна комисија општине Бечеј на седници одржаној дана 13.03.2020. године 
(„Службени лист општине Бечеј“, бр. 5/2020). 

 
4. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Бечеј биће утврђени у складу са временом наставка спровођења 
изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се 
за то стекну услови. 

 
5. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове 

одлуке остају на правној снази. 
 
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно 
председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је 
ванредно стање на територији Републике Србије. 

 Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника 
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је 
ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. 
године. 

 Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све 
изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. 
године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку 
ванредног стања, када се за то стекну услови. 

 У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј, као орган који спроводи 
поступак избора за одборнике Скупштине општине Бечеј доноси решење о прекиду изборних радњи, 
за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење 
изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено 
посебним актом Изборне комисије општине Бечеј. 

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

Број: I 013-6/2020-30 
У Бечеју, 16. марта 2020. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

 
                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                                           Марко Божовић, с.р. 
 

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

 
Az országgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 35/00., 57/03 – 

AB hatát., 72/03 – másik törv., 18/04., 85/05 – másik törv., 101/05 – másik törv., 104/09 – másik törv., 
28/11 – AB hat., 36/11. és 12/20. számok) 34. szakasza, Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 
(SZK Hivatalos Lapja, 18/16. és 65/18 – hiteles értelmezés számok) 100. szakasz és A rendkívüli helyzetre 
vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Lapja, 31/20. szám) 5. szaksza alapján, Óbecse 
Község Választási Bizottsága, a 2020. március 16-án, 18:10 órakor megtartott ülésén meghozta a  

 
HATÁROZATOT 

MINDEN VÁLASZTÁSI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK 2020. ÁPRILIS 26-ÁRA KIÍRT MEGVÁLASZTÁSA 

VÉGREHAJTÁSÁBAN 
 

1. Megszakítanak minden választási tevékenységet Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 
2020. április 26-ára kiírt megválasztása végrehajtásában, amíg érvényben lesz A rendkívüli állapot 
kihirdetéséről szóló Határozat (SZK Hivatalos Lapja, 29/20. szám). 
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2. Megszűnik minden választási tevékenység végzésére vonatkozó határidő számítódása jelen 

határozat 1. pontjában szereplő választás végrehajtási eljárásában, amelyek Az országgyűlési 
képviselők megválasztásáról szóló törvénnyel, Az egységes választói névjegyzékről szóló törvénnyel 
(SZK Hivatalos Lapja, 104/09. és 99/11. szakasz), Az országgyűlési képviselők képviselőinek 
megválasztására irányuló, 2020. április 26-ára kiírt választások végrehajtásáról szóló Utasításal (SZK 
Hivatalos Lapja, 20/20. szám) vannak meghatározva. 

 
3. Hatályon kívül helyezik az Óbecse Község Képviselő-testületének képviselői 2020. április 26-ára kiírt 

választási eljárása választási feladatai elvégzésére vonatkozó határidejeinek határidőnaplóját, 
amelyet Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 03. 13-án megtartott ülésén fogadott el 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám). 

 
4. Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői 2020. április 26-ára kiírt megválasztásának 

végrehajtása során történő választási tevékenységek végrehajtására vonatkozó új határidők a 
választási tevékenységek végrehajtása folytatásának idejével összhangban lesznek meghatározva, 
amelyek a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozattal kerülnek megállapításra, amikor arra 
megteremtődnek a feltételek. 

 
5. A jelen határozat 1. pontjában szereplő választások végrehajtási eljárásában mindeddig 

foganatosított választási tevékenységek jogerőben maradnak. 
 

6. Jelen határozatot megjelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

I n d o k l á s 
 

A rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozattal, amelyet 2020. március 15-én hozott meg a 
köztársasági elnök, a képviselőház elnöke és a kormányfő, rendkívüli helyzetet hirdettek ki Szerbia 
területén. 

A kormány, a Szerb Köztársaság Alkotmánya 200. szakaszának 6. bekezdése alapján, a Köztársasági 
elnök együttes aláírása mellett, 2020. március 16-án meghozta A rendkívüli állapot idejére vonatkozó 
intézkedésekről szóló Rendeletet. A Rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában való megjelenésének 
napján, 2020. március 16-án lép hatályba. 

A megnevezett rendelet 5. szakaszával elő van írva, hogy annak hatályba lépésével felfüggesztenek 
minden választási tevékenységet az országgyűlési képviselők, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőháza képviselőinek és a községek és városok képviselő-testülete képviselőinek megválasztásának 
végrehajtásában, amelyet 2020. április 26-ára írtak ki, és hogy a választási tevékenységek végzése 
folytatásának ideje a rendkívüli állapot megszűnéséről szóló határozattal lesz megállapítva, amikor arra 
megteremtődnek a feltételek. 

A kifejtettekkel összhangban, Óbecse Község Választási Bizottsága, mint az a szerv, amely 
végrehajtja Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megválasztásának eljárását, hozza meg a 
határozatot a választási tevékenységek felfüggesztéséről arra az időre, amíg tart a rendkívüli állapot, azzal, 
hogy a választási eljárás, a választási tevékenységek végzésére vonatkozó határidőket is beleértve, 
folytatódni fog a rendkívüli helyzet megszűnéséről szóló határozattal összhangban, amely Óbecse Község 
Választási Bizottsága külön okiratával lesz szabályozva. 
 
Jogorvoslati utasítás: Jelen határozat ellen ellenvetést nyújthatnak be Óbecse Község Választási 
Bizottságához a Határozat meghozatalától számított 24 órán belül. 
 
Ikt.sz.: I 013-6/2020-30 
Óbecsén, 2020. március 16-án 
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ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Marko Božović, s.k. 
 

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 

 
 

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике 
Скупштине општине Бечеј, расписаних за 26. април 2020. године 

Határozatot minden választási tevékenység megszakításáról Óbecse község képviselő-
testülete képviselőinek 2020. április 26-ára kiírt megválasztása végrehajtásában 

 

 
1 
 
2 

 
 
 

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 

 
 

 


