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На основу члана 15. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10
– одлука УС, 54/11, 12/2020 и 16/2020 аутентично
тумачење), 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), Општинска изборна
комисија на седници одржаној 17. марта 2020.
године донела је

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima
(„Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/10 – odluka US,
54/11, 12/2020 i 16/2020 autentično tumačenje), člana
100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni
glasnik RS“br. 18/16 i 95/18-autentično tumačenje) i
člana 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
(„Službeni glasnik RS“ ,broj 31/20), Opštinska izborna
komisija na sednici održanoj 17. marta 2020.godine
donela je

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

REŠENJE
O PREKIDU SVIH IZBORNIH
RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA
ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE
OPŠTINE PRIJEPOLJE
RASPISANIH ZA 26. APRIL
2020 GODINE

1. Прекидају се све изборне радње у
спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Пријепоље,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 утврђених Законом.
3. Нови рокови завршење изборних радњи
у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Пријепоље биће утврђени у
складу са временом наставка спровођења изборних
радњи, почев од дана престанка ванредног стања.
4. Све до сада предузете изборне радње у
поступку спровођења избора из тачке 1. овог
Решења остају на снази.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Пријепоље“.

1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine opštine Prijepolje,raspisanih
za 26. april 2020. godine , dok važi Odluka o proglašenju
vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 29/20).
2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih
radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog
Rešenja utvrđenih Zakonom.
3. Novi rokovi završenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine
Prijepolje biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka
sprovođenja izbornih radnji, počev od dana prestanka
vanrednog stanja.
4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog Rešenja ostaju na
snazi.
5. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom glasniku
opštine Prijepolje“.

Образложење

Obrazloženje

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

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju
su 15. marta 2020.godine doneli zajedno predsednik
Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik
Vlade , proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije uz supotpis predsednika Republike, 16.
marta 2020. godine donela Uredbu o merama za vreme
vanrednog stanja.
Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja
u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 16. marta
2020. godine.
Članom 5. Navedene Uredbe propisano je da se
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радње у спровођењу избора за народне посланике,
посланике Скупштине Аутономне покрајине
Војводине и одборнике скупштина општина и
градова који су расписани за 26. април 2020. године
и да ће се спровођење изборних радњи наставити
од дана престанка ванредног стања.
У складу са наведеним, Општинска изборна
комисија као орган који спроводи поступак избора
за одборнике Скупштине општине 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 Општинске изборне комисије.

njenim stupanjem na snagu prekidaju sve izborne radnje
u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike
Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike
skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april
2020. godine i da će se sprovođenje izbornih radnji
nastaviti od dana prestanka vanrednog stanja.
U skladu sa navedenim, Opštinska izborna komisija kao organ koji sprovodi postupak izbora za odbornike
Skupštine opštine donosi Rešenje o prekidu izbornih
radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se
izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih
radnji, nastaviti u skladu sa Odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom
Opštinske izborne komisije.

Упутство о правном леку: Против овог Решења
може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од часа доношења
Решења.

Uputstvo o pravnom leku: Protiv ovog Rešenja
može se podneti prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji
u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

Број 013-26/2020
У Пријепољу, 17.март 2020. године

Broj 013-26/2020
U Prijepolju, 17.mart 2020. godine
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