
На  основу  члана  15. Закона  о  локалним  изборима  (,,Сл. гласник  РС , бр. 129/07, 34/10-
одлука  УС, 54/11, 12/20 и  16/20- аутентично  гумачење), члана  100. Закона  о  општем  управном  
поступку  (,,Службени  гласник  РС , бр.  18/16 и  95/1 8-аутентично  тумачсње ) и  члана  5. Уредбе  
о  мерама  за  време  ванредног  стања  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  3 1/20), Градска  изборна  
комисија  на  24. седници, одржаној  16. марта  2020. године  у  20.30 часова, донелаје  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕКИДУ  СВИХ  ИЗБОРНИХ  РАДЊИ  У  СПРОВОЂЕЊУ  ИЗБОРА  ЗА  
ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА, РАСПИСАНИХ  

ЗА  26. АПРИЛ  2020. ГОДИНЕ  

1. Прекидају  се  све  изборне  радње  у  спровођењу  избора  за  одборнике  Скупштине  Града  
Новог  Сада, расгіисаних  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  (,,Службени  
гласник  РС  бр.  35/00, 57/0З-одлука  УС, 72/0З-др.  закон, 18/04, 85/05,-др. Закон, 
104/09-др.закон, 28/11-одлука  УС, 36/11 и  12/20), Законом  о  локалним  изборима, 
Законом  ојединственом  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 (,,Службени  гласник број  20/20) и  Роковником  за  
вршење  изборних  радњи  у  поступку  спровођења  избора  за  одборнике  Скупштине  
Града  Новог  Сада  који  су  расписани  за  26. април  2020. године  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  8/2020). 

3. Нови  рокови  за  вршење  изборних  радњи  у  поступку  спровођења  избора  за  одборнике  
Скупштине  Града  Новог  Сада  биће  утврђени  у  складу  са  временом  наставка  
спровођења  изборних  радњи  које  ће  бити  установњено  одлуком  о  престанку  ванредног  
стања, када  се  за  то  стекну  услови. 

4. Све  до  сада  предузете  изборне  радње  у  поступку  спровођења  избора  из  тачке  1. овог  
Решења  остају  на  правној  снази. 

5. Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Број : 020-8/2020-95-1 
У  Новом  Саду, 16. марта  2020. године  

ГРАДСКА  ИЗБОРНАКОМHСHЈА  

ПРЕДСЕДНИК  

СлобалМилошевић  
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