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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАТАНИЋЕВЕ,
МАКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ
ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ,
БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ОПШТИНА ВРАЧАР,
ЗА ДЕО БЛОКА 137, ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАНИЧЕВСКЕ,
СТОЈАНА ПРОТИЋА, ПОДГОРИЧКЕ И ДУБЉАНСКЕ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве,
Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж
парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за
део блока 137, између улица Браничевске, Стојана Протића,
Подгоричке и Дубљанске (у даљем тексту: Измене и допуне
плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације
поверава се предузећу Falcon Group d.o.o. Београд, Палмира
Тољатија бр. 20, који је дужан да Нацрт плана изради у року
од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне
регулације обезбедиће предузеће Falcon Group d.o.o. Београд, Палмира Тољатија бр. 20.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине
Врачар, део блока између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске (КП 1851 КО Врачар), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине 9 a 81 m².
5. Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представљају План генералне регулације
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град

Цена 265 динара

Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”,
бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у
оквиру предложене границе плана налази у површинама
намењеним за мешовите градске центре (М4 – зона мешовитих градских центара у зони више спратности) и План
генералне регулације система зелених површина Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 110/19), према коме
у оквиру обухвата предметног плана нема јавних зелених
површина.
6. Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулације је измена и допуна важећег плана у погледу међусобног усклађивања урбанистичких параметара дефинисаних
важећим планом и корекције правила уређења и грађења,
како би се заокружила започета трансформација непосредног окружења Светосавског платоа на углу улица Браничевске и Стојана Протића.
7. У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да Измене и допуне
плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
О б р а з л ож е њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између
улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске,
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока 137, између улица Браничевске,
Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Врачар, део блока између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске (КП 1851 КО Врачар), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине 9 a 81 m².
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Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу Falcon Group d.o.o. Београд, Палмира
Тољатија бр. 20, који је дужан да Нацрт плана изради у року
од шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради
плана детаљне регулације.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Falcon Group d.o.o. Београд,
Палмира Тољатија бр. 20.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 брoj 501.3183/2019 од 10. јануара 2020. године) утврдио је да предметне
Измене и допунеа плана детаљне регулације не представљају
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлежу обавези израде стратешке процене
утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1.
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-7/20 од 18.
фебруара 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између
улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске,
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока 137, између улица Браничевске,
Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске Секретаријату
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе
Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП
„Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
број 501.3-24/2020 oд 21. фебруара 2020. године), ЈКП „Зеле-
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нило – Београд” (допис бр. 4691/1 од 2. марта 2020. године) и
Завод за заштиту природе Србије (допис 03 број 020-526/3 од
4. марта 2020. године) доставили су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ није доставио
тражено мишљење у остављеном року, тако да се сматра да
нема примедби на предложену садржину Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-7/20, 10. марта 2020. године
Заменик начелника Градске управе, секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АПРИЛУ 2020.
ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава
кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београду, у априлу 2020. године износи 0,1% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-052-45/20, 13. маја 2020. године
Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
РАКОВИЦА
На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 29/07,
34/10, 54/11, 12/20, 68/20), Изборна комисија ГО Раковица на седници одржаној 13. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА – ЗАПИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА
26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
У обрасцу из члана 2. тачка 4. речи „26. април” замењује се речима „21. јун”.
Члан 2.
Обрасци из члана 2. тачка 1; 2; 3; остају на правној снази у непромењеном облику.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-31/2020-II, 13. маја 2020. године
Председник
Светлана Марчетић, ср.
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САВСКИ ВЕНАЦ
На основу члана 15. став 1. тачка 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11,
12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина
Града Београда („Службени лист Града Београда“, бр. 21/20 и 51/20) и Решењa о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац који су расписани 4. марта 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 52/20), Изборна комисија Градске општине Савски венац, на телефонској седници одржаној
13. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕДАЈЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТИ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о начину и поступку предаје изборних листи Изборној комисији Градске општине Савски венац на локалним
изборима, који су расписани за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 22/20), у називу Одлуке речи
„26. АПРИЛ” замењују се речима „21. ЈУН”.
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Члан 2.
У члану 2. став 1. алинеја 2 речи „почев од 12. 03. 2020.
године до 09. 04. 2020. године” замењују се речима „почев од
13. 05. 2020. године до 04. 06. 2020. године”.
У истом ставу алинеја 3 речи „10. 04. 2020. године” замењују се речима „05. 06. 2020. године”.
Члан 3.
У члану 3. речи „у периоду од 12. 03. 2020. године до 09.
04. 2020. године” замењују се речима „почев од 13. 05. 2020.
године до 04. 06. 2020. године”.
Члан 4.
У члану 4. речи „у соби бр. 17” мењају се речима „у Свечаној сали”.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 208-368.1/2020, 13. маја 2020. године
Председник
Дејан Фурјановић, ср.
На основу члана 15. став 1. тачка 6. и члана 23. став 3.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Одлуке о расписивању избора за одборнике
скупштина градских општина Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 21/20 и 51/20) и Решењa о наставку
спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике
Скупштине Градске општине Савски венац који су расписани
4. марта 2020. године („Службени лист Града Београда”, број
52/20), Изборна комисија Градске општине Савски венац, на
телефонској седници одржаној 13. маја 2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ
ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ
2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о oблику и садржају образаца за спровођење
локалних избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац, који су расписани за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 22/20), у називу
Одлуке речи „26. АПРИЛ” замењују се речима „21. ЈУН”.
Члан 2.
У тачки I. Одлуке после става 1 додаје се нови став који
гласи:
„Потпис којим бирач подржава изборну листу мора
бити оверен код јавног бележника или у Управи градске општине Савски венац”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 208-367.2/2020, 13. маја 2020. године
Председник
Дејан Фурјановић, ср.

Број 56 – 5

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), Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 21/20 и 51/20) и
Решењa о наставку спровођења изборних радњи у поступку
избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски
венац, који су расписани 4. марта 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 52/20), и члана 9. Пословника
Изборне комисије Градске општине Савски венац, Изборна
комисија Градске општине Савски венац је на седници одржаној 13. маја 2020. године донела

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине
Савски венац утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда од 4. марта 2020.
године,
2 Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за
одборнике скупштина градских општина Града Београда од
11. маја 2020. године,
– Законом о локалним изборима,
– Законом о избору народних посланика,
– Законом о јединственом бирачком списку,
– Упуством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.
2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда ступила је на снагу даном објављивања 10. маја 2020. године.
Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац одржати 21. јуна
2020. године.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника рокови
су следећи:
Ред.
број

Радње

Рокови

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
1.

Наставак рокова за вршење изборних од 11. маја 2020. године
радњи

2.

Прописивање, штампање и стављање на
располагање јавности образаца потребних
за потпис бирача који подржавају изб.
листу (члан 23.став 1. ЗОЛИ)

до 7. марта 2020. године у 2400
часа

3.

Утврђивање јединствених стандарда за
изборни материјал, прописивање образаца
и правила за спровођење изборних радњи
и стављање на располагање учесницима у
изборима (члан 34. став 3. ЗОИНП и члан
15. став 1. тачка 5. ЗОЛИ)

до 9. март 2020. године у 2400
часа

4.

Обавештавање грађана да могу извршити
увид у бирачки списак и тражити, упис,
брисање, измену, допуну или исправку
бирачког списка (члан 14. ЗоЈБС)

од 4. марта 2020. године до
закључења бирачког списка

5.

Закључење бирачког списка (члан 17. став
1. ЗоЈБС)

до 5. јуна 2020. године у 2400
часа

6.

Достављање решења о закључењу бирачког у року од 24 часа од часа
списка Изборној комисији градске
закључења бирачког списка
општине (члан 17. став 2. ЗоЈБС)

7.

Достављање овереног извода из бирачког
списка Општинској изборној комисији
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)

II. Јединствени бирачки списак

у року од 48 часа од часа
закључења бирачког списка

Број 56 – 6
Ред.
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Радње

Рокови

Ред.
број

13. мај 2020.

Радње

Рокови

8.

Објављивање укупног броја бирача у
„Службеном листу Града Београда” (члан
18. ЗоЈБС)

одмах по пријему решења о
закључењу бирачког списка

29.

Достављање жалбе и приговора са списима у року од 12 часа од пријема
жалбе
Управном суду у Београду (члан 54. став
2. ЗОЛИ)

9.

Упис бирача у бирачки списак по његовом
закључењу, од стране Министарства
државне управе и локалне самоуправена
(члан 10. став 1. и члан 20 став 1. ЗоЈБС)

од 6. до 17. јуна 2020. године у
2400 часа

30.

Доношење одлуке по жалби у Управном
суду (члан 54. став 4. ЗОЛИ)

Објављивање коначног броја бирача у
„Службеном листу Града Београда’’ (члан
20. став 2. ЗоЈБС)

одмах по истеку рока за уписе
по решењу Министарства

10.

IX. Расподела одборничких мандата и издавање уверења одборницима
31.

Расподела одборничких мандата (члан 41.
ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна 2020.
године у 20 часова

32.

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

најкасније до 28. јуна 2020.
године у 20 часова

33.

Издавање уверења одборницима

од 29. јуна 2020. године

III. Бирачка места
11.

Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у „Службеном листу
Града Београда” (члан 34. став 1. тачка 7.
ЗОИНП)

до 31. маја 2020. године у 2400
часа

X. Подношење извештаја

IV. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
12.

13.

14.

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

Утврђивање да ли предлагач изборне
листе испуњава услове за одређивање
представника у проширени састав
Општинске изборне комисије и бирачких
одбора (члан 14. став 6. и члан 16. став 3.
ЗОЛИ)

истовремено са проглашењем
изборне листе

Достављање решења о испуњавању,
односно неиспуњавању услова за
одређивање представника у проширени
састав општинске изборне комисије и
бирачких одбора (члан 14. став 7. и члан 16
став 3. ЗОЛИ)

у року од 2400 часа од часа
доношења решења

Доношење Решења о именовању
представника подносилаца изборних листа
у проширени састав Изборне комисије
и бирачких одбора (члан 14. став 9. и 10.
ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења од
предлагача изборне листе, а
најкасније до 16. јуна 2020.
године у 2400 часа

34.

Подношење извештаја о спроведеним
изборима Скупштини ГО Савски венац
(члан 15. став 1. тачка 10. ЗОЛИ)

од 29. јуна 2020. године

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 013-8/2020, 13. маја 2020. године
Председник
Дејан Фурјановић, ср.

V. Предлагање листе кандидата
15.

Подношење изборне листе (члан 19. став
1. ЗОЛИ)

до 5. јуна 2020. године у 2400
часа

16.

Повлачење изборне листе (члан 21. ст. 1.
ЗОЛИ)

до дана утврђивања збирне
изборне, листе односно до 9.
јуна 2020. године у 24 часа

17.

Проглашење изборне листе (члан 24.
ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема предлога, ако
испуњава услове

18.

Утврђивање и објављивање збирне изборне најкасније до 10. јуна 2020. год.
листе „Службеном листу Града Београда”
у 2400 часа
(члан 26. став 1. и 3. ЗОЛИ)

19.

Право увида у изборне листе и
документацију (члан 26. став 4. ЗОЛИ)

20.

Достављање обавештења бирачима о дану
до 15. јуна 2020. године у 2400
и времену одржавања избора (члан 54. став часа
1. ЗОИНП)

21.

Предаја изборног материјала бирачким
одборима (члан 29. став 1. ЗОЛИ)

до 18. јуна 2020. године у 2400
часа

22.

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

од 18. јуна 2020. године у 2400
часа до затварања бирачких
места 21. јуна 2020. године у
2000 часова

23.

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

21. јуна 2020. године од 700 до
2000 часова

24.

Утврђивање резултата гласања на
бирачком месту и достављање изборног
материјала Изборној комисији градске
општине (члан 38. став 1. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна 2020.
године у 4 часа

25.

Утврђивање коначних резултата избора у
Општинској изборној комисији и њихово
објављивање у „Службеном листу Града
Београда” (члан 39. став 1. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна 2020.
године у 20 часова

26.

Подношење приговора Изборној комисији
због повреде изборног права (члан 52. став
2. ЗОЛИ)

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

27.

Доношење и достављање решења по
приговору (члан 53. став 1. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

28.

Жалба Управном суду против решења
Изборне комисије (члан 54. став 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од
достављања решења

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

VI. Спровођење избора

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора

VIII. Заштита изборног права

ЧУКАРИЦА
На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и члану 18.
Закона 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, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20 и
68/20) и Пословника Изборне комисије ГО Чукарица, Изборна комисија ГО Чукарица је на седници одржаној 13.
маја 2020. године, донела

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН
2020. ГОДИНЕ
* Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Чукарица
утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 21/20),
– Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за
одборнике градских општина Града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 51/20),
– Законом о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – 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, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11,
12/20 и 68/20),
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

13. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– Упуством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18 и 67/20),
– Упуством за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС”, бр. 20/20),
– Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 26. април 2020. године, 02 број 013-53/20 од
11. маја 2020. године.
* Према наведеним прописима, рокови су следећи:
Ред.
број

Радње

Рокови

Ред.
број

2.

Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)

4. март 2020. године, а избори
су расписани за 26. април 2020.
године

Радње

Рокови

VI. Предлагање листе кандидата
17.

Подношење изборне листе (члан 19. став
1. ЗОЛИ)

до 5. јуна 2020. године у 2400
часа

18.

Повлачење изборне листе (члан 21. став
1. ЗОЛИ)

до дана утврђивања збирне
изборне листе

19.

Проглашење изборне листе (члан 24.
ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема предлога, ако
испуњава услове

20.

Утврђивање и објављивање збирне изборне најкасније до 10. јуна 2020.
листе „Службени Града Београда” (члан 26. године у 2400 часа
став 1. и 3. ЗОЛИ)

21.

Право увида у изборне листе и
документацију (члан 26. став 4. ЗОЛИ)

22.

до 15. јуна 2020. године у 2400
Достављање обавештења бирачима о дану
и времену одржавања избора (члан 54. став часа
1. ЗОИНП)

23.

Предаја изборног материјала бирачким
одборима (члан 29. став 1. ЗОЛИ)

до 19. јуна 2020. године у 2400
часа

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
1.

Број 56 – 7

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

VII. Спровођење избора

Почетак тока рокова за вршење изборних
радњи (Одлука о расписивању избора за
одборнике скупштина градских општина
града Београда)

од 4. март 2020. године

3.

Прописивање, штампање и стављање на
располагање јавности образаца потребних
за потпис бирача који подржавају изб.
листу (члан 23. став 1. ЗОЛИ)

до 7. марта 2020 године у 2400
часа

24.

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

од 18. јуна 2020. године у 2400
часа до затварања бирачких
места 21. јуна 2020. године у
2000 часова

4.

Утврђивање јединствених стандарда за
изборни материјал, прописивање образаца
и правила за спровођење изборних радњи
и стављање на располагање учесницима у
изборима (члан 34. став 3. ЗОИНП и члан
15. став 1. тачка 5. ЗОЛИ)

до 9. март 2020. године у 2400
часа

25.

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

21. јун 2020. године од 700 до
2000 часова

26.

Утврђивање резултата гласања на
бирачком месту и достављање изборног
материјала Општинској изборној комисији
(члан 38. став 1. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна 2020.
године у 4 часа

27.

Утврђивање коначних резултата избора у
Општинској изборној комисији и њихово
објављивање у „Службеном листу Града
Београда” (члан 39. став 1. ЗОЛИ)

најкасније до 22. јуна 2020.
године у 20 часова

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора

II. Бирачки списак
5.

Обавештавање грађана да могу извршити
увид у бирачки списак и тражити, упис,
брисање, измену, допуну или исправку
бирачког списка (члан 14. ЗОЈБС)

од 5. марта 2020. године до
закључења бирачког списка

6.

Закључење бирачког списка (члан 17. став
1. ЗОЈБС)

до 5. јуна 2020. године у 2400
часа

7.

Достављање решења о закључењу бирачког у року од 24 часа од часа
списка Општинској изборној комисији
закључења бирачког списка
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

28.

Достављање овереног извода из бирачког
списка Општинској изборној комисији
(члан 19. став 1. ЗОЈБС)

у року од 48 часа од часа
закључења бирачког списка

Подношење приговора Општинској
изборној комисији због повреде изборног
права (члан 52. став 2. ЗОЛИ)

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

29.

Доношење и достављање решења по
приговору (члан 53. став 1. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

9.

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

одмах по пријему решења о
закључењу бирачког списка

30.

Жалба Управном суду против решења
Општинске изборне комисије (члан 54.
став 1. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од
достављања решења

10.

Упис бирача у бирачки списак по његовом
закључењу, од стране Министарства
државне управе и локалне самоуправена
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗОЈБС)

од 6. до 17. јуна 2020. године у
2400 часа

31.

Достављање жалбе и приговора са списима у року од 12 часа од пријема
Управном суду у Београду (члан 54. став
жалбе
2. ЗОЛИ)

11.

Објављивање коначног броја бирача у
„Службеном листу Града Београда” (члан
20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока за уписе
по решењу Министарства

32.

Доношење одлуке по жалби у Управном
суду (члан 54. став 4. ЗОЛИ)

8.

III. Бирачка места
12.

Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у „Службеном листу
Града Београда” (члан 34. став 1. тачка 7.
ЗОИНП)

13.

Именовање бирачких одбора у сталном
саставу (члан 16. став 5. ЗОЛИ)

до 31. маја 2020. године у 2400
часа

IX. Заштита изборног права

X. Расподела одборничких мандата и издавање уверења одборницима
33.

Расподела одборничких мандата (члан 41.
ЗОЛИ)

најкасније до 22. јун 2020.
године у 20 часова

34.

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

у року од 10 дана од дана
објављивања укупних
резултата избора

35.

Издавање уверења одборницима

одмах по додели мандата

36.

Подношење извештаја о спроведеним
изборима Скупштини општини Чукарица
(члан 15. став 1. тачка 10. ЗОЛИ)

IV. Бирачки одбори (стални састав)
до 10. јуна 2020. године у 2400
часа

XI. Подношење извештаја

V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
14.

Утврђивање да ли предлагач изборне
листе испуњава услове за одређивање
представника у проширени састав
Општинске изборне комисије и бирачких
одбора (члан 14. став 6. и члан 16. став 3.
ЗОЛИ)

15.

Достављање решења о испуњавању,
у року од 2400 часа од часа
односно неиспуњавању услова за
доношења решења
одређивање представника у проширени
састав општинске изборне комисије и
бирачких одбора (члан 14. став 9. и члан 16.
став 3. ЗОЛИ

16.

истовремено са проглашењем
изборне листе

Доношење Решења о именовању
у року од 24 часа од пријема
представника подносилаца изборних листа обавештења о лицима која
у проширени састав Општинске изборне
улазе у проширени састав
комисије и бирачких одбора (члан 14. став
9. и 10. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

непосредно по завршетку
избора

XII. Објављивање роковника
Овај роковник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија ГО Чукарица
I-07 број 013-10/2020, 13. маја 2020. године
Председник
Игор Митровић, ср.

Број 56 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

13. мај 2020.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа
између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине,
Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за
део блока 137, између улица Браничевске, Стојана
Протића, Подгоричке и Дубљанске – – – – – – – – –
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
2

Акти градских општина
РАКОВИЦА
Одлука о измени Одлуке о облику и садржају образаца – записника за спровођење изборних
радњи у поступку избора за одборнике Скупштине
Градске општине Раковица, расписаних за 26. април
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

Страна
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о изменама Одлуке о начину и поступку
предаје изборних листа Изборној комисији Градске
општине Савски венац, на локалним изборима који
су расписани за 26. април 2020. године – – – – – – –
Одлука о допунама Одлуке о облику и садржају
образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац, који су расписани за 26. април 2020. године – – – – – – – – – –
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
Градске општине Савски венац, расписаних за 21.
јун 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

ЧУКАРИЦА
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
Градске општине Чукарица, расписаних за 21. јун
2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

4

5

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

