
AКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Одлуке о изме-
ни Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина 
градских општина Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 51/20) и члана 4. Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника Републике донела за 
време ванредног стања и које је Народна скупштина потвр-
дила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија ГО Врачар, на седници одржаној 11. 
маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Врачар 
који су расписани 4. марта 2020. године, почев од дана до-
ношења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Врачар, Упутством за спровођење 
избора за народне посланике Народне скупштине, расписа-
них за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 
20/20), Одлуком о изменама и допунама Упутства за спро-
вођење избора за народне посланикe Народне скупштине, 
расписаних за 26. април 2020. године, 02 број 013-53/20 од 
11. маја 2020. године и Роковником за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора за одборнике скуп-
штине Градске општине Врачар расписаних за 26. април 
2020. године од 11. марта 2020. године.

4. Изборна комисија Градске општине Врачар ће посеб-
ним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог реше-
ња, у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 
2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скуп-
штине и председнику Скупштине Града Београда.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео Одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике у Скупштини Градске општине Врачар за 26. април 
2020. године („Службени лист Града Београда”, број 21/20). 
У складу са том одлуком, изборна комисија Градске општи-
не Врачар је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС”, број 29/20), коју су 15. марта 2020. године до-
нели заједно председник Републике, председник Народне 
скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно 
стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС”, број 31/20). Уредба је ступила на 
снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС”, 16. 
марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, изборна комисија Градске оп-
штине Врачар је 16. марта 2020. године, донела Решење о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Врачар, расписаних 
за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београ-
да”, број 31/20), док важи Одлука о проглашењу ванредног 
стања. Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).
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Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора, у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике скупштине 
Градске општине Врачар из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења одређен је Одлуком о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градских општина Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 51/20), од 
10. маја 2020. године, коју је донео председник Скупштине 
Града Београда.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Врачар, као орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике скупштине Градске општине Врачар, 
донела је решење како је наведено у диспозитиву.

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

Изборна комисија Градске општине Врачар
Број 013/1.1-20/1/2020, 11. маја 2020. године.

Председник
Биљана Живковић, ср.

ЗВЕЗДАРА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 
– аутентично тумачење I 66/20 и 68/20), члана 100. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија ГО Звездара, на седници одржаној 11. 
маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, КОЈИ СУ РАСПИСА-

НИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Звездара 
који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних рад-
њи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, 
утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима 
који се примењују на изборе одборника у Скупштини ГО Зве-
здара, и роковником за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општи-
не Звездара расписаних за 26. април 2020. године од 11. марта 
2020. године.

4. Изборна комисија ће посебним актом дефинисати ис-
тек рокова из тачке 3. овог решења, у складу са новим дату-
мом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скуп-
штине и председнику Скупштине Града Београда.

6. Ово решење објавити у Службеном листу Града Бео-
града.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је 4. марта 2020. 

године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике 
у Скупштини Градске општине Звездара за 26. април 2020. 
године („Службени лист Града Београда”, број 21/20). У 
складу том одлуком изборна комисија ГО Звездара је спро-
водила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС”, број 29/20), коју су 15. марта 2020. године до-
нели заједно председник Републике, председник Народне 
скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно 
стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања 
(„Службени лист Града Београда”, број 31/20). Уредба је сту-
пила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, изборна комисија је ГО Звезда-
ра, 17. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих 
изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скуп-
штине Градске општине Звездара, расписаних за 26. април 
2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Председник Скупштине Града Београда је 10. маја 2020. 
године донео одлуку о измени одлуке о расписивању из-
бора за одборнике скупшина градских општина Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 51/20) која је 
истог дана ступила на снагу, објављивањем у „Службеном 
листу Града Београда”. Овом одлуком, као датум одржавања 
избора за одборнике скупштина градских општина Града 
Београда одређен је 21. јун 2020. године.
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У складу са наведеним, Изборна комисија ГО Звездара, 
као орган надлежан за спровођење поступка избора за од-
борнике скупштине ГО Звездара, донела је решење како је 
наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор изборној комисији ГО Звездара 
у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Изборна комисија Градске општине Звездара
Број 013-1-22, 11. маја 2020. године

Председник
Ратомир Антоновић, ср.

ЗЕМУН

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20 и 68/20) члана 100. Закона о општем управном по-
ступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које 
је Влада уз супотпис председника Републике донела за вре-
ме ванредног стања и које је Народна скупштина потврди-
ла („Службени гласник РС”, број 65/20), Изборна комисија 
Градске општине Земун, на седници одржаној 11. маја 2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун 
који су расписани 4. марта 2020. подине, почев од дана до-
ношења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Земун, и Роковником за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора за одбор-
нике Скупштине Градске општине Земун расписаних за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
29/20).

4 Изборна комисија Градске општине Земун ће посеб-
ним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог реше-
ња у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. 
овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Скупштине града 
Београда и председнику Скупштине градске општине Зе-
мун.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупшти-

на градских општина Града Београда („Службени лист Гра-

да Београда”, број 21/20) расписани су избори за одборни-
ке у Скупштини Градске општине Земун за 26. април 2020. 
године. У складу са наведеном одлуком, Изборна комисија 
градске општине Земун спроводила је изборне радње про-
писане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републи-
ке, 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Земун је 16. марта 2020. године, донела Решење о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 
26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлу-
ку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС”, број 
65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора, у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Земун из тачке 2. диспозитива овог реше-
ња утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Земун, као орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, 
донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији Градске 
општине Земун у року од 24 часа од часа доношења Ре-
шења.

Изборна комисија Градске општине Земун
Број 013-232/20-IV-ИК, 11. маја 2020. године

Заменик председника
Душан Милић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11,12/20 и 68/20), а сходно 
члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона о избору народних по-
сланика („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), Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за 
народне посланике („Службени гласник РС”, број 68/20), 
Изборна комисија Градске општине Земун, на 19. седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р ОКОВНИК

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРО-
ВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. 

ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спро-
вођења избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Земун утврђени су:

– Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 51/20),

– Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 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. за-
кон, 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 би-
рачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12 и 88/18),

– Одлуком о изменама и допунама Упутства за спрово-
ђење избора за народне посланике Скупштине, расписаних 
за 26. април 2020. године, 02 број 013-53/20 од 11. маја 2020. 
године.

– Роковником за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за Народне посланике скупштине, рас-
писаних за 21. јун 2020. године, 02 број 013-164/20 од 11. 
маја 2020. године.

2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за од-
борнике скупштина градских општина Града Београда до-
нета је и објављена 10. маја 2020. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске 
општине Земун расписани за 21. јун 2020. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних 
радњи почињу да теку од дана расписивања избора.

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

Ред. 
Број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним 
изборима и члан 1. Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Бео-
града), и Одлуке о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градских општина 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 51/20)

4. марта 2020. године, 
а избори су расписани за
21. јун 2020. године

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи 
(Одлука о расписивању избора)

од 4. марта 2020.

Ред. 
Број Радња Рок

1.3. Обавештавање грађана о свим активностима 
изборног поступка и догађајима значајним за 
изборе (чл. 27. Закона о локалним изборима) 

Све време у поступку 
избора, осим за време 
предизборног 
ћутања; 

1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје Градске 
општине Земун и израда и достављање обавештења 
бирачима да могу захтевати ажурирање података у 
бирачком списку (чл. 14–16. Закона о јединственом 
бирачком списку)

Дан после расписивања 
избора, односно од 5. 
марта 2020. године

1.5. Захтев за доношење решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку 
(члан 14. став 1. ЗОЈБС)

до закључења бирачког 
списка 
10. априла у 24 часа 

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца за 
потпис бирача који подржавају изборну листу и 
стављање на располагање учесницима у изборима 
(члан 23. ст. 1. Закона о локалним изборима – 
ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 
2020. у 24 часа (у року 
од три дана од дана 
расписивања избора)

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких 
припрема за спровођење избора (чл. 15. ст. 1.т. 5. 
ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 2020. 
у 24 часа

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања

2.1. Подношење изборне листе (чл. 19. ст. 1. ЗОЛИ) најкасније до 5. јуна 
2020. у 24 часа
(15 дана пре дана 
избора)

2.2. Повлачење изборне листе (чл. 21.ст. 1. ЗОЛИ) Најкасније до 
утврђивања збирне 
изборне листе

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (чл. 
24. ст. 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
часа пријема предлога 
подносиоца изборне 
листе (уколико испуњава 
услове)

2.4. Доношење решења о испуњености услова за 
одређивање представника у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14. ст. 6. ЗОЛИ)

даном проглашења 
изборне листе

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе 
подносиоцу (чл. 24. ст. 2. ЗОЛИ)

без одлагања 

2.6. Достављање решења о испуњености услова за 
одређивање представника у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14. ст. 7. ЗОЛИ)

У року од 24 часа од 
доношења решења

2.7. Одређивање опуномоћених представника у ИК 
подносилаца изборне листе 

15. јун 2020.године

2.8. Утврђивање проширеног састава ИК (чл. 14. ЗОЛИ) 24 часа од пријема 
обавештења о лицима 
која улазе у проширени 
састав

2.9. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе 
у „Службеном листу Града Београда” (чл. 26. ст. 1. 
и 3. ЗОЛИ)

 Најкасније 10. јун 2020.
(најкасније 10 дана 
пре одржавања 
избора)

2.10. Достављање збирне изборне листе Републичкој 
изборној комисији

Најкасније 11. јуна 2020. 
године

2.11. Право увида у поднете изборне листе и 
документацију (чл. 26. ст. 4 ЗОЛИ)

48 часова од дана 
објављивања збирне 
изборне листе

2.12. Право увида и подношења захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне 
листе или лица које он овласти (члан 21. ЗОЈБС 
и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку)

од проглашења изборне 
листе 

2.13. Доношење решења о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. 
ЗОЈБС)

5. јун 2020. године у 24 
часа

2.14. Достављање решења о закључењу бирачког списка 
Републичкој изборној комисији, 
(члан 17. став 2. ЗОЈБС) 

6. јун 2020. године у 24 
часа

2.15. Објављивање у „Службени листу Града Београда” 
укупног броја бирача 
(члан 18. ЗОЈБС)

одмах по добијању 
решења о закључењу 
бирачког списка

2.16. Пријем у Изборној комисији решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка (члан 20. став 2. ЗОЈБС)

до 18. јуна 2020. у 24 часа
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Ред. 
Број Радња Рок

2.17. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу 
Града Београда” коначног броја бирача у Градској 
општини Земун
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока за 
пријем решења на којима 
се заснивају промене 
у бирачком списку по 
закључењу бирачког 
списка

4. Спровођење избора

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

најкасније до 15. јуна 
2020. 

4.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима 
(члан 62. став 2. ЗОИНП)

најкасније 18. јуна у 24 
часа

4.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3. ЗОИНП)

од 18. јун у 24 часа до 
затварања бирачких 
места 21. јун у 20 часова

4.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗОИНП)

21. јуна, од 7 до 20 часова

5. Утврђивање и објављивање резултата избора

5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 
и достављање изборног материјала Изборној 
комисији 
(члан 38. ст. 1 ЗОЛИ)

Одмах по утврђивању 
резултата гласања, а 
најкасније 22. Јуна, у 
4 часа

5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији 
(члан 39. ст. 2 ЗОЛИ)

најкасније у року од 6 
часова од достављања 
извештаја са бирачких 
места

5.3. Утврђивање укупног броја бирача уписаних у 
бирачки списак, броја бирача који су гласали на 
бирачким местима, броја бирача који су гласали 
ван бирачког места, укупног броја примљених 
гласачких листића, укупног броја неважећих 
гласачких листића, укупног броја важећих 
гласачких листића и броја гласова датих за сваку 
изборну листу (чл. 39. ст. 1 ЗОЛИ)

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места

5.4. Утврђивање броја мандата који припада свакој 
изборној листи и расподела одборничких мандата 
(чл. 41. ст. 1 и 4. ЗОЛИ)

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места

5.5. Објављивање резултата избора у „Службени листу 
Града Београда” (члан 44. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места

5.6. Расписивање поновних избора од стране ИК у 
случају да ИК или Управни суд у Београду пониште 
изборе због неправилности у спровођењу избора 
(чл. 50. ст. 4. ЗОЛИ)

одмах по доношењу 
одлуке о поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд 
у Београду пониште изборе због неправилности у 
спровођењу избора (чл. 50. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)

У року од 7 дана од 
дана утврђивања 
неправилности у 
изборном поступку

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку 
поновљеног гласања

6. Заштит а изборног права

6.1. Подношење приговора Изборној комисији 
од стране бирача, кандидата или предлагача, 
због неправилности у поступку кандидовања, 
спровођења, утврђивања и објављивања резултата 
избора (члан 52. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од дана 
кад је донета одлука, 
извршена радња или 
учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по приговору 
(члан 53. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од 
часа пријема приговора

6.3. Жалба Управном суду против решења изборне 
комисије по приговору (члан 54. ст. 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
достављања решења

6.4. Достављање приговора са списима Управном суду 
(члан 54. став 2. ЗОЛИ)

Одмах, а најкасније у 
року од 12 часова од 
пријема жалбе

6.5. Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од 
пријема жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

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

у року од десет дана 
од дана објављивања 
укупних резултата 
избора

7.2. Издавање уверења о избору за одборника 
Скупштине градске општине Земун (члан 45. 
ЗОЛИ)

одмах по додели мандата

Ред. 
Број Радња Рок

8. Извештавање Скупштине 

8.1. Подношење извештаја Скупштини Градске општине 
Земун о спроведеним изборима и достављање 
података о спровођењу и резултатима избора 
министарству надлежном за послове локалне 
самоуправе и републичком органу надлежном за 
послове статистике 
(члан 15. став 1. тач. 10. и 11. ЗОЛИ)

непосредно по 
завршетку избора

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника 
(чл. 56. ст. 3. ув. ст.1. ЗОЛИ)

На конститутивној 
седници која се сазива у 
року од 15 дана од дана 
објављивања резултата 
избора

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Земун
Број 013-233/20-IV-ИК, 11. маја 2020. године

Заменик председника
Душан Милић, ср.

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС, 54/11, 12/20 и 68/20), Изборна комисија Градске оп-
штине Нови Београд, на седници одржаној 11. маја 2020. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 
У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, РАСПИСАНИХ 

ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о називу и изгледу образаца за спровођење 

појединих изборних радњи у поступку избора за одборни-
ке Скупштине Градске општине Нови Београд расписаних 
за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београда”, 
број 24/20), у називу одлуке, речи: „26. април” замењују се 
речима „21. јун”.

Члан 2.
У члану 1. Одлуке речи : „26. април” замењују се речима 

„21. јун”. 

Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Нови Београд
Број 013-1/2020-26, 11. маја 2020. године

Председник 
Татјана Ђукић, ср.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11, 12/20 и 68/20), члана 100. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника Републике донела 
за време ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), Изборна 
комисија градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, РАСПИСАНИХ 4. МАРТА 

2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се све спровођење изборних радњи у по-
ступку избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Нови Београд, расписаних 4. марта 2020. године, почев од 
дана доношења овог решења. 

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом 
о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, 
бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за 
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. 
април 2020. године („Службени гласник РС”, број 20/20).

4. Изборна комисија Градске општине Нови Београд ће 
посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења у складу са новим датумом одржавања избора из 
тачке 2. овог решења.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је 4. марта 2020. 

године донео одлуку којом је расписао изборе за градске 
општине Града Београда („Службени гласник РС”, број 
21/20). У складу са том одлуком, Изборна комисија градске 
општине Нови Београд је спроводила изборне радње про-
писане законом.

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 РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске општи-
не Нови Београд, као орган који спроводи поступак избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд, донела 
је 16. марта 2020. године решење о прекиду изборних радњи 
(„Службени лист Града Београда”, број 31/20).

Народна скупштина је 6. маја 2020. године донела Одлу-
ку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС”, 
број 65/20).

Истог дана, Народна скупштина је донела и Закон о ва-
жењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Репу-
блике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. Наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора, у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Председник Скупштине Града Београда је 10. маја 2020. 
године донео Одлуку о измени одлуке о расписивању избо-
ра за одборнике градских општина (Службени лист Града 
Београда”, број 51/20) која је истог дана ступила на снагу. 
Овом одлуком, као датум одржавања избора за одборнике 
градских општина одређен је 21. јун 2020. године.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборнoj комисији Градске оп-
штине Нови Београд у року од 24 часа од часа доношења Ре-
шења.

Изборна комисија Градске општине Нови Београд
Број 013-1/2020-24, 11. маја 2020. године

Председник
Татјана Ђукић, ср.

ПАЛИЛУЛА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење, и 68/20), члана 100. Закона 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис предсеника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), 
Изборна комисија Градске општине Палилула, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, КОЈИ СУ РАСПИ-

САНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилу-
ла који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
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прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Палилула и роковником за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора за одбор-
нике Скупштине Градске општине Палилула расписаних за 
26. април 2020. године.

4. Изборна комисија Градске општине Палилула ће по-
себним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог ре-
шења у складу са новим датумом одржавања избора из тач-
ке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скуп-
штине и председнику Скупштине Града Београда.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. мар-

та 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за 
одборнике у Скупштини Градске општине Палилула за 26. 
април 2020. године („Службени лист гарада Београда”, број 
21/20). У складу са том одлуком Изборна комисија Градске 
општине Палилула је спровела изборне радње прописане 
законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године, донела заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 донеле Уредбу о мерама за време ванредног стања. 
Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њенима 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Палилула је 16. марта 2020. године, донела Решење о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Палилула, расписа-
них за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за врема ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Палилула из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Палилула, као орган надлежан за спровођење по-
ступка избора за одборнике Скупштине градске општине 
Палилула, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији Градске оп-
штине Палилула у року од 24 часа од часа доношења овог 
решења.

Изборна комисија Градске општине Палилула
Број 013-1-28/2020-I-5, 11. маја 2020. године

Председник 
Немања Раичић, ср.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10, 54/11, 12/20 – I, 12/20-II, 68/20), а сходно чла-
ну 34. став 1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посла-
ника („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 
72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. за-
кон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11, 12/20 – I, 
12/20-II, 68/20), Изборна комисија Градске општине Пали-
лула, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРО-
ВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, РАСПИСАНИХ ЗА 

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спро-
вођења избора за одборнике Скупштине градске општине 
Палилула утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 21/20),

– Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Београда-
(„Службени лист Града Београда”, број 51/20),

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11, 12/20-I и 12/20-II, 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. за-
кон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20-I и 12/20-II, 68/20),

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Упутством за спровођење Закона о јединственом би-
рачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12 и 88/18),

– Одлуком о изменама и допунама Упутства за спрово-
ђење избора за народне посланике Народне скуппштине, 
расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник 
РС”, број 69/20),

– Роковником за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за Народне посланике скупштине, рас-
писаних за 21. јун 2020. године, 

– Одлуком о измени одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 51/20), избори за од-
борнике Скупштине Градске општине Палилула, расписани 
су за 21. јун 2020. године.
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Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике град-
ских општина одржати 21. јуна 2020. године.

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

Ред. 
Број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци
1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним 

изборима и члан 1. Одлуке о расписивању избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Палилула, 
као и члан 1. Одлуке о измени одлуке о расписивању 
избора за одборнике Скупштина градских општина 
града Београда(„Службени лист Града Београда”, број 
51/20).

4. марта, односно 10. 
маја 2020. године, 
избори су расписани за
за 21.јун 2020. године.

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи 
(Одлука о расписивању избора)/ Наставак изборних 
радњи.

од 4. марта 2020/11. мај 
2020. године

1.3. Обавештавање грађана о свим активностима 
изборног поступка и догађајима значајним за изборе 
(чл. 27. Закона о локалним изборима) 

Све време у поступку 
избора, осим за време 
предизборног ћутања; 

1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје Градске 
општине Палилула и израда и достављање обавеште-
ња бирачима да могу захтевати ажурирање података 
у бирачком списку (чл. 14–16. Закона о јединственом 
бирачком списку)

Дан после расписивања 
избора, односно од 5. 
марта 2020. године

1.5. Захтев за доношење решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку 
(члан 14. став 1. ЗОЈБС)

до закључења бирачког 
списка 5. јуна у 24 часа 

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис 
бирача који подржавају изборну листу и стављање на 
располагање учесницима у изборима (члан 23. ст. 1. 
Закона о локалним изборима – ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 
2020. у 24 часа (у року 
од три дана од дана 
расписивања избора)

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких 
припрема за спровођење избора (чл. 15. ст. 1.т. 5. 
ЗОЛИ)

најкасније 12. марта 
2020. у 24 часа

1.8. Одређивање, објављивање и достављање 
Републичкој изборној комисији, бирачких места (чл. 
15. ст. 1. т. 2. ЗОЛИ, члан 45. ст. 2 Упутства)

најкасније 16. марта 
2020. у 24 часа

2. Изборна листа
2.1. Подношење изборне листе (чл. 19. ст. 1. ЗОЛИ) најкасније 5.јуна 2020. 

године у 24 часа
(15 дана пре дана 
избора)

2.2. Повлачење изборне листе (чл. 21. ст. 1. ЗОЛИ) До дана утврђивања 
збирне изборне листе 
односно најкасније до 9. 
јуна у 24 часова

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (чл. 
24. ст.1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
часа пријема предлога 
подносиоца изборне 
листе (уколико 
испуњава услове)

2.4. Доношење решења о испуњености услова за 
одређивање представника у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14. ст. 6. ЗОЛИ)

даном проглашења 
изборне листе

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе 
подносиоцу (чл. 24. ст. 2. ЗОЛИ)

без одлагања 

2.6. Достављање решења о испуњености услова за 
одређивање представника у проширени састав 
органа за спровођење избора (чл. 14. ст. 7. ЗОЛИ)

У року од 24 часа од 
доношења решења

2.7. Одређивање опуномоћених представника у ИК 
подносилаца изборне листе 

Најкасније 15. јуна 2020. 
у 24 часа

2.8. Утврђивање проширеног састава ИК (чл. 14. ЗОЛИ) 24 часа од пријема 
обавештења о лицима 
која улазе у проширени 
састав

2.9. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 
„Службеном листу Града Београда” (чл. 26. ст. 1. и 
3. ЗОЛИ)

 Најкасније 10. јуна 
2020. у 24.часова
(најкасније 10 дана пре 
одржавања избора)

2.10. Право увида у поднете изборне листе и 
документацију (чл. 26. ст. 4 ЗОЛИ)

48 часова од дана 
објављивања збирне 
изборне листе

2.11 Право увида и подношења захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне 
листе или лица које он овласти (члан 21. ЗОЈБС 
и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку)

од проглашења изборне 
листе 

Ред. 
Број Радња Рок

2.12. Достављање предлога за именовање чланова 
проширеног састава бирачких одбора 

најкасније 15. јуна 2020. 
у 10 часова

2.13. Замена члана бирачког одбора најкасније 19. јуна 2020. 
у 20 часова

2.14. Доношење решења о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. 
ЗОЈБС)

5. јун 2020. године

2.15. Достављање решења о закључењу бирачког списка 
Изборној комисији ГО Палилула, 
(члан 17. став 2. ЗОЈБС) 

најксаније 6. јун 2020. 
године у 24 часова

2.16. Објављивање у „Службени листу Града Београда” 
укупног броја бирача 
(члан 18. ЗОЈБС)

одмах по добијању 
решења о закључењу 
бирачког списка

2.17. Пријем у Изборној комисији 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

2.18. Утврђивање и објављивање у „Службени листу Града 
Београда” коначног броја бирача у градској општини 
Палилула
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока 
за пријем решења на 
којима се заснивају 
промене у бирачком 
списку по закључењу 
бирачког списка

3. Посматрачи
3.1. Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за 

спровођење избора – страни / домаћи посматрачи
до 10. јуна 2020/
15. јун 2020.

4. Спровођење избора
4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора
(члан 54. став 1. ЗОИНП)

најкасније 15. јуна 2020.

4.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима 
(члан 62. став 2. ЗОИНП)

најкасније 18. јун 2020. 
у 24 часа

4.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3. ЗОИНП)

од 18. јуна у 24 часа до 
затварања бирачких 
места 21. јуна у 20 
часова

4.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗОИНП)

21. јуна, од 7 до 20 
часова

5. Утврђивање и објављивање резултата избора
5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Изборној комисији 
(члан 38. ст. 1 ЗОЛИ)

Одмах по утврђивању 
резултата гласања, а 
најкасније 22. јуна у 
4 часа

5.2. Утврђивање коначних резултата избора у Изборној 
комисији (члан 39. ст.1 ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна у 
20 часова

5.3. Утврђивање укупног броја бирача уписаних у 
бирачки списак, броја бирача који су гласали на 
бирачким местима, броја бирача који су гласали ван 
бирачког места, укупног броја примљених гласачких 
листића, укупног броја неважећих гласачких 
листића, укупног броја важећих гласачких листића 
и броја гласова датих за сваку изборну листу (чл. 39. 
ст. 1 ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна у 
20 часова

5.4. Утврђивање броја мандата који припада свакој 
изборној листи и расподела одборничких мандата 
(чл. 41. ст. 1 и 4. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна у 
20 часова

5.5. Објављивање резултата избора у „Службени листу 
Града Београда” (члан 44. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна у 
20 часова

5.6. Расписивање поновних избора од стране ИК у 
случају да ИК или Управни суд у Београду пониште 
изборе због неправилности у спровођењу избора (чл. 
50. ст. 4. ЗОЛИ)

одмах по доношењу 
одлуке о поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд 
у Београду пониште изборе због неправилности у 
спровођењу избора (чл. 50. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)

У року од 7 дана од 
дана утврђивања 
неправилности у 
изборном поступку

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку 
поновљеног гласања

6. Заштита изборног права
6.1. Подношење приговора Изборној комисији 

од стране бирача, кандидата или предлагача, 
због неправилности у поступку кандидовања, 
спровођења, утврђивања и објављивања резултата 
избора (члан 52. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
дана кад је донета 
одлука, извршена радња 
или учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 
53. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од 
часа пријема приговора

6.3. Жалба Управном суду против решења изборне 
комисије по приговору (члан 54. ст. 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од 
достављања решења
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6.4. Достављање приговора са списима Управном суду 
(члан 54. став 2. ЗОЛИ)

Одмах, а најкасније 
у року од 12 часа од 
пријема жалбе

6.5. Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од 
пријема жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
7.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе 

по редоследу на изборној листи, почев од првог 
кандидата са листе 
(члан 43. ЗОЛИ)

у року од десет дана 
од дана објављивања 
укупних резултата 
избора

7.2. Издавање уверења о избору за одборника Скупшти-
не Градске општине Палилула (члан 45. ЗОЛИ)

најкасније 24 сата по 
додели мандата

8. Извештавање Скупштине 
8.1. Подношење извештаја Скупштини Градске општине 

Палилула о спроведеним изборима и достављање 
података о спровођењу и резултатима избора мини-
старству надлежном за послове локалне самоупра-
ве и републичком органу надлежном за послове 
статистике 
(члан 15. став 1. тач. 10. и 11. ЗОЛИ)

најкасније 24 сата по 
додели мандата

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника 
(чл. 56. ст. 3. ув. ст. 1. ЗОЛИ)

На конститутивној 
седници која се сазива у 
року од 15 дана од дана 
објављивања резултата 
избора

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Изборна комисија Градске општине Палилула
Број 013-1-29/2020-I-5, 11. маја 2020. године

Председник 
Немања Раичић, ср.

РАКОВИЦА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 
– аутентично тумачење), члана 100. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника Републике донела за 
време ванредног стања и које је Народна скупштина потвр-
дила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија Градске општине Раковица на седни-
ци одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПО-
СТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. 

МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Ракови-
ца који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Раковица.

4. Изборна комисија ће посебним актом дефинисати ис-
тек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим дату-
мом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику скупштине 
Градске општине Раковица.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике у скупштине градских општина за 26. април 2020. 
године („Службени гласник РС”, број 19/20). У складу том 
одлуком Изборна комисија Градске општине Раковица је 
спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине ,и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Раковица је, 16. марта 2020. године, донела Решење 
о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Раковица, расписа-
них за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописа-
но је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године 
донети решења о настављању спровођења изборних радњи у 
поступку спровођења избора за народне посланике, посла-
нике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одбор-
нике скупштина општина и градова. Истим чланом, надле-
жне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за 
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у 
складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Раковица из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем је требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија, као орган на-
длежан за спровођење поступка избора за одборнике Скуп-
штине Градске општине Раковица, донела је решење како је 
наведено у диспозитиву.

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

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-26/2020-II, 11. маја 2020. године

Председник
Светлана Марчетић, ср.
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САВСКИ ВЕНАЦ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија Градске општине Савски венац, на 
седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, КОЈИ СУ РАС-

ПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступ-
ку избора за одборнике Скупштине Градске општине Сав-
ски венац који су расписани 4. марта 2020. године, почев од 
дана доношења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о 
jединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 
104/09 и 99/11) и другим прописима који се примењују на 
изборе одборника у Скупштини Градске општине Савски 
венац.

4. Изборна комисија Градске општине Савски венац ће 
посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења, у складу са новим датумом одржавања избора из 
тачке 2. овог решења.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео одлуку, којом је расписао изборе за од-
борнике скупштина градских општина Града Београда за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
21/20). У складу том одлуком Изборна комисија Градске оп-
штине Савски венац је спроводила изборне радње прописа-
не законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија је 16. марта 
2020. године, донела Решење број 013-6/2020 од 16. марта 
2020. године, о прекиду свих изборних радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски 
венац расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Председник Скупштине Града Београда је 10. маја 2020. 
године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању из-
бора за одборнике скупштина градских општина Града Бео-
града, која је истог дана ступила на снагу, објављивањем у 
„Службеном листу Града Београда”. Овом одлуком, као да-
тум одржавања избора за одборнике скупштина градских 
општина одређен је 21. јун 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Савски венац, као орган надлежан за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Савски венац, донела је решење како је наведено у диспози-
тиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети Изборној комисији Градске општине Сав-
ски венац у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 013-7/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Дејан Фурјановић, ср.

СТАРИ ГРАД

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20, 16/20 – аутентично тумачење, и 68/20), а у вези са 
чланом 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супот-
пис председника Републике донела за време ванредног ста-
ња и које је Народна скупштина потврдила („Службени гла-
сник РС”, број 65/20), Изборна комисија, на седници од 11. 
маја 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, КОЈИ СУ РАСПИ-

САНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Стари 
град који су расписани дана 4. марта 2020. године, почев од 
дана доношења овог решења.
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Избори из става првог овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

Настављају да теку сви рокови за вршење изборних рад-
њи у поступку спровођења избора из става првог овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника Скуп-
штине Градске општине Стари град.

Све до сада предузете изборне радње у поступку спро-
вођења избора из става првог овог решења остају на прав-
ној снази, укључујући и оне које се односе на потписе би-
рача о подршци одређеној изборној листи, који су оверени 
пре доношења решења о настављању изборних радњи у по-
ступку спровођења избора из става првог овог решења. 

Изборна комисија Градске општине Стари град ће по-
себним актом дефинисати истек рокова из става трећег 
овог решења у складу са новим датумом одржавања избора 
из става другог овог решења.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Председник Скупштине Града Београда је дана 4. мар-
та 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за 
одборнике Скупштине Градске општине Стари град за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
21/20). У складу том одлуком Изборна комисија је спрово-
дила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија је 18. марта 
2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних рад-
њи у спровођењу избора за одборнике Скупштине градске 
општине Стари град, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Председник Скупштине града Београда дана 10. маја 
2020. године донео је Oдлуку о измени Одлуке о расписи-
вању избора за одборнике скупштина градских општина 
Града Београда која је ступила на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Града Београда”. Овом одлуком, као да-
тум одржавања избора за одборнике скупштина градских 
општина града Београда одређен је 21. јун 2020.године.

У складу са наведеним, Изборна комисија, као орган на-
длежан за спровођење поступка избора за одборнике Скуп-
штине градске општине Стари град, донела је решење како 
је наведено у диспозитиву.

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

Изборна комисија Градске општине Стари град
I-01 број 013-1-28/20, 11. маја 2020. године

Председник 
Јелена Јелић, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), 
Изборна комисија ГО Чукарица, на седници одржаној 11. 
маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГО ЧУКАРИЦА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 

ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине ГО Чукарица, расписаних 
4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о 
јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 
104/09 и 99/11) и другим прописима који се примењују на 
изборе одборника у Скупштини ГО Чукарица.

4. Изборна комисија ГО Чукарица ће посебним актом 
дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу 
са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог реше-
ња.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Изборна комисија ГО Чукарица
I-07 број 013-9/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Игор Митровић, ср.
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ГРОЦКА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење, 68/20), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20).

Изборна комисија Градске општине Гроцка, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка, 
који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Гроцка.

4. Изборна комисија Градске општине Гроцка ће посеб-
ним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог реше-
ња, у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 
2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Скупштине Града 
Београда.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Председник Скупштине Града Београда је 4. марта 2020. 
године донео одлуку којом је расписао изборе за одборни-
ке у скупштинама градских општине Града Брограда за 26. 
април 2020. године („Службени гласник РС”, број 19/20). 
У складу том одлуком Изборна комисија Градске општине 
Гроцка је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Гроцка је, 16. марта 2020. године, донела Решење о 

прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Гроцка, расписаних 
за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Гроцка из тачке 2. диспозитива овог реше-
ња, утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Гроцка, као орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка 
донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији Градске оп-
штине Гроцка у року од 24 часа од дана доношења Решења.

Изборна комисија Градске општине Гроцка
Број 013-7/2020-16, 11. маја 2020. године

Председник
Марија Буквић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење, и 68/20), члана 100. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија Градске општине Лазаревац, на сед-
ници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИ-

САНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац 
који су расписани 4. марта 2020. године, почев од дана доно-
шења овог решења.
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2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Лазаревац.

4. Изборна комисија Градске општине Лазаревац ће по-
себним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог ре-
шења у складу са новим датумом одржавања избора из тач-
ке 2. овог решења.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике у Скупштини Градске општине Лазаревац за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
21/20). У складу том одлуком Изборна комисија Градске оп-
штине Лазаревац је спроводила изборне радње прописане 
законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Лазаревац је, 16. марта 2020. године, донела Решење 
о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Лазаревац расписа-
них за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Председник Скупштине Града Београда је дана 10. маја 
2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градских општина града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 51/20) ко-
јом је као датум за одржавање избора одређен 21. јун 2020. 
године. 

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Лазаревац, као орган надлежан за спровођење по-
ступка избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Лазаревац донела је решење као у диспозитиву.

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

Изборна комисија Градске општине Лазаревац
Број 013-20.1/2020-ОИК, 11. маја 2020. године

Председник
Далибор Матијашевић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење, и 68/20), члана 100. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20),

Изборна комисија Градске општине Младеновац, на сед-
ници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПО-
СТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Младе-
новац, који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог реше-
ња, утврђени Законом о локалним изборима и другим про-
писима који се примењују на изборе одборника у Скупшти-
ни Градске општине Младеновац и Роковником за вршење 
изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупшти-
не Градске општине расписаних за 21. јун 2020. године.

4. Изборна комисија Градске општине Младеновац ће 
посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења у складу са новим датумом одржавања избора из 
тачке 2. овог решења.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 
2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике скупштина градских општина за 26. април 2020. го-
дине („Службени лист Града Београда”, број 51/20). У складу 
том одлуком Изборна комисија Градске општине Младено-
вац је спроводила изборне радње прописане законом.
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Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено 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 „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија градске оп-
штине Младеновац је, 16. марта 2020. године, донела Реше-
ње о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Младеновац рас-
писаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи. Председник Скупштине Града Београда потписао је 
измену Одлуке о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина („Службени лист Града Београда”, 
број 51/20), којом се термин одржавања локалних избора 
помера са 26. априла 2020. године на 21. јун 2020. године. 

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Младеновац из тачке 2. диспозитива овог 
решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида избор-
них радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Младеновац, као орган надлежан за спровођење по-
ступка избора за одборнике Скупштине градске општине 
Младеновац, донела је решење како је наведено у диспози-
тиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији градке оп-
штине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења Ре-
шења.

Изборна комисија Градске општине Младеновац
Број I-00-013-1/12/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Војица Аврамовић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), чла-
на 100. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног стања 
и које је Народна скупштина потврдила („Службени гла-
сник РС”, број 65/20), Изборна комисија Градске општине 
Обреновац, на седници одржаној 11. маја 2020. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, РАСПИСАНИХ 4. 

МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштинe Градске општине Обрено-
вац, расписаних 4. марта 2020. године, почев од дана доно-
шења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом 
о избору народних посланика, Законом о jединственом 
бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 
99/11) и Упутством за спровођење избора за народне по-
сланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 
2020. године, и Одлуком о измени истог, којом су наведе-
ни избори одређени за 21. јун 2020. године („Службени 
гласник РС”, бр. 20/20 и 02 број 013-53/20 од 11. маја 2020. 
године).

4. Изборна комисија Градске општине Обреновац ће 
посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог 
решења, у складу са новим датумом одржавања избора из 
тачке 2. овог решења.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Председник Скупштине Града Београда је 4. марта 2020. 
године донео Одлуку којом је расписао изборе за одборнике 
скупштина градских општина Града Београда за 26. април 
2020. године („Службени лист Града Београда”, број 21/20). 
У складу са том одлуком, Изборна комисија Градске општи-
не Обреновац је спроводила изборне радње прописане за-
коном.

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС”, број 29/20), коју су 15. марта 2020. године до-
нели 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 
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(„Службени гласник РС”, број 31/20). Уредба је ступила на 
снагу даном објављивања у Службеном гласнику РС, 16. 
марта 2020. године.

Чланом 5. наведене Уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Обреновац, на седници одржаној 17. марта 2020. 
године, донела је Решење о прекиду свих изборних радњи 
у спровођењу избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Обреновац, расписаних за 26. април 2020. годи-
не („Службени лист Града Београда”, број 32/20), док важи 
Одлука о проглашењу ванредног стања.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања и које је 
Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног законa 
прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 
2020. године донети решења о настављању спровођења 
изборних радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и одборнике скупштина општина и градова. 
Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да 
утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи.

Председник Републике је 10. маја 2020. године донео 
Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за народне 
посланике („Службени гласник РС”, број 68/20), која је 
истог дана ступила на снагу, објављивањем у Службеном 
гласнику РС. Овом одлуком, као датум одржавања избора 
за народне посланике Народне скупштине одређен је 21. јун 
2020. године.

Председник Скупштине Града Београда је 10. маја 2020. 
године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању из-
бора за одборнике скупштина градских општина Града Бео-
града која је објављена у Службеном листу Града Београда, 
бр. 51/20 од 10. маја 2020. године и која је истог дана сту-
пила на снагу. Овом Одлуком, као датум одржавања избора 
за одборнике скупштина градских општина Града Београда 
одређен је 21. јун 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Обреновац, као орган надлежан за спровођење по-
ступка избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Обреновац, донела је решење како је наведено у диспози-
тиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији градске оп-
штине Обреновац у року од 24 часа од часа доношења Ре-
шења.

Изборна комисија Градске општине Обреновац
VII-01 број 013-16, 11. маја 2020. године

Председник
Виктор Стојковић, ср.

СОПОТ

Изборна комисија Градске општине Сопот на седни-
ци одржаној 11. маја 2020. године, на основу члана 15. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумаче-
ње и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење), члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени 
гласник РС”, број 65/20) и Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 21/20 и 51/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот 
који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог ре-
шења, утврђени Законом о локалним изборима и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у Скуп-
штини Градске општине Сопот.

4. Изборна комисија ће посебним актом дефинисати 
истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим 
датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Скупштине Град-
ске општине Сопот.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике у Скупштини Градске општине Сопот за 26. април 
2020. године („Службени гласник РС”, број 19/20). У складу 
са том одлуком Изборна комисија Градске општине Сопот 
је спроводила изборне радње прописане законом.

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 РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. го-
дине, и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.
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У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Сопот је, 17. марта 2020. године, донела Решење о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за од-
борнике Скупштине Градске општине Сопот расписаних за 
26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања и које је 
Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона 
прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 
2020. године донети решења о настављању спровођења 
изборних радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и одборнике скупштина општина и градова. 
Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да 
утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
градске општине Сопот тачке 2. диспозитива овог решења 
утврђен је Одлуком о расписивању избора за одборнике 
скупштина градских општина Града Београда, узимајући у 
обзир датум прекида изборних радњи и време које је од тог 
дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани 
наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Сопот, као орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот, 
донела је решење како је наведено у диспозитиву.

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

Изборна комисија Градске општине Сопот
Број 013-2-11/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Божо Вукчевић, ср.

СУРЧИН

На основу члана 15. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона 
о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), 
Општинска изборна комисија Градске општине Сурчин, на 
седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, КОЈИ СУ РАСПИСА-

НИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин 
који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локалним изборима и 
другим прописима који се примењују на изборе одборника 
у Скупштини Градске општине Сурчин, Упутством 
за спровођење избора за народне посланике Народне 
скупштине, расписаних расписаних за 26. април 2020. 
године („Службени гласник РС”, број 20/20), Одлуком 
о изменама и допунама Упутства за спровођење избора 
за народне посланике Народне скупштине, расписаних 
расписаних за 26. април 2020. године, („Службени гласник 
РС”, број 69/20)

4. Општинска изборна комисија Градске општине 
Сурчин ће посебним актом дефинисати истек рокова из 
тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања 
избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Скупштине Гра-
да Београда и председнику Скупштине Градске општине 
Сурчин.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. 

године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике 
у Скупштини Градске општине Сурчин за 26. април 2020. 
године („Службени гласник РС”, број 19/20). У складу том 
одлуком Општинска изборна комисија Градске општине 
Сурчин је спроводила изборне радње прописане законом.

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 РС”, 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 се спровођење изборних радњи 
наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија 
Градске општине Сурчин је, 16. марта 2020. године, донела 
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, 
расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања и које је 
Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона 
прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 
2020. године донети решења о настављању спровођења 
изборних радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и одборнике скупштина општина и градова. 
Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да 
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утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија 
Градске општине Сурчин, као орган надлежан за 
спровођење поступка избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин, донела је решење како је наведено 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Општинска изборна комисија 
Градске општине Сурчин у року од 24 часа од дана 
доношења Решења.

Изборна комисија Градске општине Сурчин
Број I-01-013-27/2020-1, 11. маја 2020. године 

Председник
Бојан Вукеновић, ср. 

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 
тумачење и 68/20), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. 
Закона о избору народних посланика („Службени гласник 
РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 
– исправка др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. 
закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 – др. закон, 12/20 
и 68/20), Општинска изборна комисија Градске општине 
Сурчин, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, РАСПИСАНИХ ЗА 21. 

ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спро-
вођења избора за одборнике Скупштине градске општине 
Сурчин утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за одборнике Скуп-
штина градских општина Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 21/20),

– Oдлуком о измени Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градских општина Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 51/20)

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/2010 – 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 УСРС, 72/03 – др. 
закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 
85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 – др. 
закон 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 би-
рачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18 и 
67/20),

– Упутством за спровођење избора за народне послани-
ке Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. годи-
не („Службени гласник РС”, број 20/20),

– Одлуком о изменама и допунама Упутства за спро-
вођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 26. април 2020. године, („Службени гласник 
РС”, број 69/20), 

– Роковником за вршење изборних радњи у поступку 
избора за Народне посланике Народне скупштине, распи-
саних за 21. јун 2020. године („Службени гласник РС”, број 
69/20).

2. Одлука о расписивању избора за скупштине град-
ских општина Града Београда донета је и објављена 4. марта 
2020. године.

Oдлука о измени Одлуке о расписивању избора за од-
борнике скупштина градских општина Града Београда до-
нета је 10. маја 2020. године („Службени лист Града Београ-
да”, број 51/20).

Oдлуком о измени Одлуке о расписивању избора за од-
борнике скупштина градских општина Града Београда, рас-
писани су избори за одборнике Скупштине градске општи-
не за 21. јун 2020. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних 
радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови 
су предвиђени, како следи.

Ред. 
Број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци
1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о 

локалним изборима и члан 1. Oдлуке 
о о расписивању избора за одборнике 
скупштина градских општина Града 
Београда и Oдлуке о измени Одлуке 
о расписивању избора за одборнике 
скупштина градских општина Града 
Београда)

4. марта 2020. године и 10. маја 
2020. године, 
а избори су расписани за
21. јун 2020. године

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних 
радњи (Одлука о расписивању избора и 
Oдлука о измени Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градских 
општина Града Београда)

од 4. марта 2020. године, односно 
11. маја 2020. године

1.3. Обавештавање грађана о свим 
активностима изборног поступка и 
догађајима значајним за изборе (чл. 27. 
Закона о локалним изборима) 

Све време у поступку избора, 
осим за време предизборне 
тишине; 

1.4. Излагање дела бирачког списка за по-
дручје Градске општине Сурчин и израда 
и достављање обавештења бирачима да 
могу захтевати ажурирање података у 
бирачком списку (чл. 14–16. Закона о 
јединственом бирачком списку)

Дан после доношења Одлуке о 
расписивању избора за одборнике 
скупштина градских општина 
Града Београда, од 5. марта 
2020. године, односно дан после 
доношења Oдлуке о измени 
Одлуке о расписивању избора за 
одборнике Скупштина градских 
општина Града Београда, од 12. 
маја 2020. године

1.5. Захтев за доношење решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку 
(члан 10. ЗОЈБС)

до закључења бирачког списка 5. 
јуна 2020. године у 24 часа 

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца 
за потпис бирача који подржавају 
изборну листу и стављање на располагање 
учесницима у изборима (члан 23. ст.1. 
Закона о локалним изборима – ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 2020. године у 
24 часа (у року од три дана од дана 
расписивања избора)

1.7. Прописивање образаца и организовање 
техничких припрема за спровођење 
избора (чл. 15. ст. 1. ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 2020. године 
у 24 часа

1.8. Одређивање, објављивање и достављање 
Републичкој изборној комисији, бирачких 
места (чл. 15. ст. 1. т. 2. ЗОЛИ, члан 47. ст. 
2. Упутства)

најкасније 13. маја 2020. године 
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2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања
2.1. Подношење изборне листе (чл. 19. ст. 1. 

ЗОЛИ)
најкасније 5. јуна 2020. године у 
24 часа
(15 дана пре дана избора)

2.2. Повлачење изборне листе (чл. 21. ст. 1. 
ЗОЛИ)

Најкасније до утврђивања збирне 
изборне листе

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне 
листе (чл. 24. ст. 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа пријема 
предлога подносиоца изборне 
листе (уколико испуњава услове)

2.4. Доношење решења о испуњености услова 
за одређивање представника у проширени 
састав органа за спровођење избора (чл. 
14. ст. 6. ЗОЛИ)

даном проглашења изборне листе

2.5. Достављање решења о проглашењу 
изборне листе подносиоцу (чл. 24. ст. 2. 
ЗОЛИ)

без одлагања 

2.6. Достављање решења о испуњености 
услова за одређивање представника у 
проширени састав органа за спровођење 
избора (чл. 14. ст. 7.ЗОЛИ)

У року од 24 часа од доношења 
решења

2.7. Одређивање опуномоћених представника 
у ИК подносилаца изборне листе 

Најкасније 15. јуна 2020. године 
у 24 часа

2.8. Утврђивање проширеног састава ИК (чл. 
14. ЗОЛИ)

24 часа од пријема обавештења о 
лицима која улазе у проширени 
састав

2.9. Утврђивање и објављивање збирне 
изборне листе у „Службеном листу Града 
Београда” (чл. 26. ст. 1. и 3. ЗОЛИ);

 Најкасније 10. јуна 2020. године
(најкасније 10 дана пре одржавања 
избора)

2.10. Право увида у поднете изборне листе и 
документацију (чл. 26. ст. 4 ЗОЛИ)

48 часова од дана објављивања 
збирне изборне листе

2.11 Право увида и подношења захтева за 
промене у бирачком списку од стране 
подносиоца изборне листе или лица 
које он овласти (члан 21. ЗОЈБС и тачка 
9. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку)

од проглашења изборне листе 

2.12. Достављање предлога за именовање 
чланова проширеног састава бирачких 
одбора 

најкасније 15. јуна 2020. године 
у 24 часа

2.13. Замена члана бирачког одбора најкасније 19. јуна 2020. године у 
20 часова

2.14. Доношење решења о закључењу бирачког 
списка и утврђивању укупног броја 
бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС)

5. јуна 2020. године у 24 часа

2.15. Достављање решења о закључењу 
бирачког списка Општинској изборној 
комисији ГО Сурчин, (члан 17. став 2. 
ЗОЈБС) 

6. јуна 2020. године у 24 часа

2.16. Објављивање у „Службени листу Града 
Београда” укупног броја бирача 
(члан 18. ЗОЈБС)

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка

2.17. Пријем у Изборној комисији решења на 
којима се заснивају промене у бирачком 
списку по закључењу бирачког списка 
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

до 18. јуна 2020. године у 24 часа

2.18. Утврђивање и објављивање у „Службени 
листу Града Београда” коначног броја 
бирача у градској општини Сурчин
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока за пријем 
решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка

3. Посматрачи
3.1. Подношење пријаве за праћење рада 

органа и тела за спровођење избора 
до 10. јуна 2020. године

4. Спровођење избора
4.1. Достављање обавештења бирачима о дану 

и времену одржавања избора
(члан 54. став 1. ЗОИНП)

најкасније 15. јуна 2020. године

4.2. Предаја изборног материјала бирачким 
одборима (члан 62. став 2. ЗОИНП)

најкасније 18. јуна 2020. године 
у 24 часа

4.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3. ЗОИНП)

од 18. јуна 2020. године у 24 часа 
до затварања бирачких места 21. 
јуна 2020. године у 20 часова

4.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗОИНП)

21.јуна 2020. године од 7 до 20 
часова

5. Утврђивање и објављивање резултата избора
5.1. Утврђивање резултата гласања на 

бирачком месту и достављање изборног 
материјала Изборној комисији 
(члан 38. ст. 1 ЗОЛИ)

Одмах по утврђивању резултата 
гласања, а најкасније 22.јуна 2020. 
године у 4 часа
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5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној 
комисији (члан 39. ст. 2. ЗОЛИ)

најкасније у року од 6 часова 
од достављања извештаја са 
бирачких места

5.3. Утврђивање укупног броја бирача 
уписаних у бирачки списак, броја бирача 
који су гласали на бирачким местима, 
броја бирача који су гласали ван бирачког 
места, укупног броја примљених 
гласачких листића, укупног броја 
неважећих гласачких листића, укупног 
броја важећих гласачких листића и броја 
гласова датих за сваку изборну листу (чл. 
39. ст. 1. ЗОЛИ)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места

5.4. Утврђивање броја мандата који припада 
свакој изборној листи и расподела 
одборничких мандата (чл. 41. ст. 1 и 4. 
ЗОЛИ)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места

5.5. Објављивање резултата избора у 
„Службени листу Града Београда” (члан 
44. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места

5.6. Расписивање поновних избора од 
стране ИК у случају да ИК или Управни 
суд у Београду пониште изборе због 
неправилности у спровођењу избора (чл. 
50. ст. 4. ЗОЛИ)

одмах по доношењу одлуке о 
поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или 
Управни суд у Београду пониште изборе 
због неправилности у спровођењу избора 
(чл. 50. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)

У року од 7 дана од дана 
утврђивања неправилности у 
изборном поступку

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног гласања
6. Заштита изборног права

6.1. Подношење приговора Изборној 
комисији од стране бирача, кандидата 
или предлагача, због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења, 
утврђивања и објављивања резултата 
избора (члан 52. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од дана кад је 
донета одлука, извршена радња 
или учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по 
приговору (члан 53. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора

6.3. Жалба Управном суду против решења 
изборне комисије по приговору (члан 54. 
ст. 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од достављања 
решења

6.4. Достављање приговора са списима 
Управном суду (члан 54. став 2. ЗОЛИ)

Одмах, а најкасније у року од 12 
часа од пријема жалбе

6.5. Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од пријема 
жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
7.1. Додела мандата кандидатима са изборне 

листе по редоследу на изборној листи, 
почев од првог кандидата са листе 
(члан 43. ЗОЛИ)

у року од десет дана од дана 
објављивања укупних резултата 
избора

7.2. Издавање уверења о избору за одборника 
Скупштине градске општине Сурчин 
(члан 45. ЗОЛИ)

одмах по додели мандата

8. Извештавање Скупштине 
8.1. Подношење извештаја Скупштини 

градске општине Сурчин о спроведеним 
изборима и достављање података о 
спровођењу и резултатима избора 
министарству надлежном за послове 
локалне самоуправе и републичком 
органу надлежном за послове 
статистике (члан 15. став 1. тач. 10. и 
11. ЗОЛИ)

непосредно по завршетку избора

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних 
одборника (чл. 56. ст. 3. ув. ст.1. ЗОЛИ)

На конститутивној седници која 
се сазива у року од 15 дана од дана 
објављивања резултата избора

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Сурчин
Број I-01-013-27/2020-3, 11. маja 2020. године 

Председник
Бојан Вукеновић, ср. 
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САДРЖАЈ
Страна

Акти градских општина
ВРАЧАР

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Врачар, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
ЗВЕЗДАРА

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Звездара, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
ЗЕМУН

Решење о наставку спровођења изборних рад-
њи у поступку избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Земун, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Роковник за вршење изборних радњи у поступ-
ку спровођења избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Земун, расписаних за 21. јун 2020. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
НОВИ БЕОГРАД

Одлука о измени Одлуке о називу и изгледу обра-
заца за спровођење појединих изборни радњи у по-
ступку избора за одборнике Скупштине Градске оп-
штине Нови Београд, расписаних за 26. април 2020. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Нови Београд, који су расписани 4. 
марта 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31
ПАЛИЛУЛА

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Палилула, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Роковник за врешење изборних радњи у поступ-
ку спровођења избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Палилула, расписаних за 21. јун 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32
РАКОВИЦА

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Раковица, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34
САВСКИ ВЕНАЦ

Решење о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Савски венац, који су расписани 4. 
марта 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Страна

СТАРИ ГРАД
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Стари град, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

ЧУКАРИЦА
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Чукарица, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  36

ГРОЦКА
Решење о наставку спровођења изборних рад-

њи у поступку избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Гроцка, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  37

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Лазаревац, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  37

МЛАДЕНОВАЦ
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Младеновац, који су расписани 4. мар-
та 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  38

ОБРЕНОВАЦ
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Обреновац, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

СОПОТ
Решење о наставку спровођења изборних рад-

њи у поступку избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сопот, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  40

СУРЧИН
Решење о наставку спровођења изборних радњи 

у поступку избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Сурчин, који су расписани 4. марта 
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41
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