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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
На основу члана 11, и чл. 13–15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11), Изборна комисија Градске општине Вождовац,
на седници одржаној 8. марта 2016. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈE ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне комисије Градске општине Вождовац (у даљем тексту: комисија), као и друга питања од значаја за рад комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је у Београду, у згради Градске општине Вождовац, Устаничка 53.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи два округла печата и један
заводни печат (штамбиљ).
Округли печати су пречника 32 mm, обележени римским бројевима I и II.
Садржина печата, идући од спољног ка унутрашњем
кругу гласи:
1. Република Србија;
2. Град Београд – Градска општина Вождовац;
3. Изборна комисија;
4. У средини је грб Републике Србије;
5. У дну печата: Београд.
Заводни печат (штамбиљ) је правоугаоног облика и
садржи текст: у првом реду: „Изборна комисија”, у другом
реду: „Градске општине Вождовац”, у трећем реду Београд,
у четвртом реду реч „број” и простор за број предмета, а у
петом реду речи „датум” и простор за датум и реч „час” и
простор за час.
Текст округлог печата и заводног печата (штамбиља) је
исписан ћириличним писмом.

Секретар Изборне комисије, посебном одлуком, одредиће једног радника Стручне службе за руковање и чување
округлих печата и заводног печата (штамбиља) комисије.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном саставу (именовани
чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чланови).
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и осам
чланова и њихови заменици које именује Скупштина
Градске општине Вождовац, а у проширеном саставу и по
један опуномоћени представник подносиоца изборне листе, који је предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира. Политичке странке
и коалиције политичких странака националних мањина
које предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се бира имају право
на свог представника у проширеном саставу изборне комисије.
Чланови комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад комисије.
Чланови комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и
спровођењу одлука и закључака комисије.
Члан 6.
Комисија има секретара и заменика секретара које именује Скупштина Градске општине Вождовац, који учествују
у раду комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и чланови комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана имају иста права и одговорности као и председник, секретар и чланови које замењују.
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Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање опуномоћеног представника подносилаца изборне листе у проширени састав, комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог
решења.
Изборна комисија утврђује проширени састав у року од
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав.
Члан 9.
Састав комисије објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.

8. март 2016.

вања тог састава до завршетка избора, односно до момента када је комисија утврдила резултате избора и ове
резултате објавила у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад комисије је јаван и у њеном раду учествују председник, чланови, секретар комисије и њихови заменици.
Раду комисије по позиву председника присуствује руководилац Стручне службе као и чланови који су неопходни
за рад комисије.
Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије, на своју
иницијативу или кад то предложи најмање трећина чланова
комисије, а у најкраћем могућем року.

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија, у оквиру надлежности утврђених законима
и применом упутстава и других аката Изборне комисије
Градске општине Вождовац:
1) стара се о законитом спровођењу избора одборника
Скупштине Градске општине Вождовац;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким
местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у
складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај Скупштини Градске општине
Вождовац о спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и органу надлежном за послове статистике Града Београда податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку
избора;
12) доставља решење о проглашењу збирне изборне листе одељењу надлежном за послове финансија Управе Градске општине Вождовац;
13) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђи-

Члан 14.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног
реда, упућује се члановима комисије и њиховим заменицима, писмено, телефоном, мејлом или на други одговарајући начин.
Члан 15.
Седница комисије се може одржати ако истој присуствује већина од укупног броја чланова, односно њихових
заменика, уколико члан није присутан.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Уместо члана комисије који није присутан, гласа његов
заменик.
Комисија, на предлог председника, може одлучити да се
време трајања дискусије ограничи,или да се ограничи број
јављања за дискусију по истој тачки.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената,
као и обављања појединих изборних радњи, комисија може
формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ
пружају стручне службе.
Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада путем презентације на
сајту Градске општине Вождовац, присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем
саопштења и по потреби одржавањем конференција за
штампу.
Саопштење за јавност даје председник комисије, или по
одобрењу председника комисије, секретар Изборне комисије градске општине Вождовац.
Конференцију за штампу може одржати председник или
члан комисије кога овласти председник комисије.
Члан 18.
У остваривању својих задатака комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
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V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени комисији, секретар
односно заменик секретара, припремиће за потребе комисије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема приговора, стручно мишљење о начину решавања приговора
и, на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или
одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
Решење по приговору комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу
приговора.
Уколико Изборна комисија не одлучи по приговору, то
се има сматрати ћутањем Управе.
Члан 20.
Кад је против решења комисије по приговору поднета
жалба, комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном суду у Београду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика, Законом о јединственом бирачком списку и Законом о финансирању политичких активности и актима донетим у спровођењу тих закона, комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
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лозима о којима се расправљало, са именима учесника у
расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су
на седници донети, као и о резултату гласања о појединим
питањима.
Записник потписују председник и секретар комисије.
Записник се усваја на једној од наредних седница комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом.
Члан 27.
За комисију се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа комисије), са којом се
поступа у складу са прописима.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Питања која се односе на рад комисије, а која нису
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 29.
Даном ступања на снагу овог пословника престаје
да важи Пословник Изборне комисије Градске општине
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 46/13).
Члан 30.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда” .
Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-2/16, 8. марта 2016. године

Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни
материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују
се у буџету јединице локалне самоуправе.

Председник
Бојана Радаковић, ср.

Члан 23.
Председник, чланови комисије, секретар и њихови заменици имају право на накнаду за рад у комисији.
Висину накнаде трошкова за рад у Изборној комисији,
комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана
23. ст. 1. и 2. су председник и секретар комисије.

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), и члана 10. став 1. тачка
5. Пословника Изборне комисије Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 46/13), Изборна
комисија Градске општине Вождовац, на седници одржаној
8. марта 2016. године, донела је

Члан 24.
Стручна служба коју образује начелник Управе Градске
општине Вождовац и Служба за скупштинске и заједничке
послове пружају неопходну стручну и техничку помоћ при
обављању задатака комисије.
Стручна служба има право на накнаду за рад.

ОДЛУКУ

VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 25.
На седници комисије води се записник о раду комисије.
Записник садржи податке о присутности на седници,
као и главне податке о раду на седници, нарочито о пред-

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ
2016. ГОДИНЕ
I. Избори за одборнике Скупштине Градске општине
Вождовац, који су расписани за 24. април 2016. године, вршиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:
1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-1/2016);
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2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-2/2016);
3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине
Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП3/2016);
4. Потврда о изборном праву кандидата за одборника
Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-4/2016);
5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника
Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-5/2016);
6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника
Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-6/2016);
7. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске
општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-7/2016);
8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац
расписаних за 24. април 2016. године (УСП-8/2016);
9. Решење о проглашењу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац (УСП-09/2016);
10. Решење о одбацивању изборне листе кандидата за
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац (УСП10/2016);
11. Закључак о утврђивању недостатака у изборној листи кандидата за одборнике Скупштине Градске општине
Вождовац (УСП-11/2016);
12. Решење о одбијању проглашења изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац (УСП-12/2016);
13. Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор
одборника Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-13/2016);
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14. Контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије за гласање за избор одборника Скупштине Градске
општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-14/2016);
15. Гласачки листић за изборе за одборнике Скупштине
Градске општине Вождовац 24. априла 2014. године (УСП15/2016);
16. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког
места за избор одборника Скупштине Градске општине
Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-16/2016);
17. Записник о примопредаји изборног материјала пре
гласања за избор одборника Скупштине Градске општине
Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-17/2016);
18. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године (УСП-18/2016);
19. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за одборнике Скупштине Градске
општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године (УСП
-19/2016);
20. Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године (УСП -20/2016);
21. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске
општине Вождовац (УСП-21/2016).
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Вождовац
Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013– 4-7/16, 8. марта 2016. године
Председник
Бојана Радаковић, ср.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11), Изборна комисија Градске општине Вождовац, на седници одржаној 8. марта 2016. године, донела је

У ПУ Т С ТВ О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАСПИСАНИХ
ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења
избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаних за 24. април 2016. године.
II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија
Градске општине Вождовац (у даљем тексту: комисија) и
бирачки одбори (скраћено: БО).
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
Чланове органа за спровођење избора у проширеном
саставу, који су одређени у складу са Законом о локалним
изборима, именује Изборна комисија на предлог подносилаца проглашених изборних листа, односно предлагача
кандидата.
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као
и пребивалиште на територији Градске општине Вождовац
(члан 12. став 1. Закона о локалним изборима).
Члановима и заменицима чланова изборне комисије и
бирачких одбора престаје функција у овим органима кад
прихвате кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона
о локалним изборима).
Изборна комисија Градске општине Вождовац
Члан 3.
Изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, сходном применом Закона о
избору народних посланика и овим упутством.
Изборна комисија ради у седницама. Јавност рада комисије обезбеђује се у складу са Пословником Изборне комисије Градске општине Вождовац.
Члан 4.
Број чланова сталног састава Изборне комисије решењем утврђује Скупштина Градске општине Вождовац, у
складу са Законом о локалним изборима.
Проширени састав чине опуномоћени представници
(члан и заменик) подносилаца изборних листа за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац који су на потврђеној изборној листи предложили најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира (36) односно
представници подносилаца изборних листа националних
мањина који су на потврђеној изборној листи предложили
најмање једну трећину кандидата за одборнике (19).

8. март 2016.

Истовремено са проглашењем изборне листе за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, Изборна
комисија решењем утврђује да ли подносилац испуњава
услове за одређивање опуномоћених представника у проширени састав изборне комисије и у року од 24 часа од доношења, доставља решење подносиоцу.
Подносилац изборне листе може одредити свог опуномоћеног представника у Изборној комисији најкасније до
19. априла 2016. године у 24,00 часа (члан 14. ст. 1. и 10. Закона о локалним изборима).
Изборна комисија утврђује проширени састав у року од
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав.
Бирачки одбори
Члан 5.
Бирачки одбори образовани за спровођење избора за
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац обављају послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Упуством
за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине расписаних за 24. април 2016. године, овим
упутством и Правилима о раду бирачких одбора.
Стални састав бирачког одбора
Члан 6.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два
члана и њихови заменици.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу именује Републичка изборна комисија.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању
председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу
Републичка изборна комисија доноси најкасније 13. априла
2016. године.
Члан 7.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких
одбора у сталном саставу именује Републичка изборна комисија на начин и по поступку у складу са чл. 12–21. Упуства за спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине расписаних за 24. април 2016. године.
Проширени састав бирачког одбора
Члан 8.
Проширени састав бирачког одбора чине опуномоћени
представници подносилаца проглашених изборних листа
кандидата за одборнике.
Члан 9.
Сваки подносилац проглашене изборне листе за одборнике који није поднео изборну листу кандидата за народне
посланике може да предложи само једног члана и једног заменика у проширени састав бирачког одбора у складу са законом, посебним актом којим Републичка изборна комисија уређује питања од значаја за координирано спровођење
свих расписаних избора.
Ако две или више политичких странака у коалицији
поднесу изборну листу кандидата за одборнике, њима припада право да сви заједно предложе једног члана и једног
заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
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Члан 10.
Након проглашења изборне листе кандидата за одборнике, Изборна комисија одмах доноси и, у року од 24 часа
од доношења, доставља подносиоцу решење о испуњењу
или неиспуњењу услова да подносилац те изборне листе
предложи своје представнике у проширени састав бирачких одбора.

У случају постојања односа из којег проистиче забрана
приликом именовања или замене чланова бирачких одбора,
у састав бирачког одбора биће именован представник оног
предлагача чији је предлог за именовање раније поднет.

Члан 11.
Предлог за именовање представника у проширени
састав бирачких одбора, за сваког члана и заменика члана
бирачког одбора, треба да садржи: име и презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и број
телефона.
Изборна комисија именује чланове и заменике чланова
бирачких одбора у проширеном саставу у року од 24 часа од
часа пријема предлога подносиоца изборне листе.
У решењу о именовању проширеног састава бирачког
одбора се наводе следећи подаци о представнику: име и
презиме, име једног родитеља, адреса пребивалишта и политичка припадност или назив странке, односно страначке
коалиције или групе грађана на чији предлог је именован.
Ако подносилац изборне листе не предложи представника у проширени састав бирачких одбора најкасније 19.
априла 2016. године у 24,00 часа, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе.

Ко може да поднесе изборну листу

Провера изборног права за чланове бирачких одбора
Члан 12.
У бирачки одбор именују се лица која имају изборно
право.
Пре подношења предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора, овлашћени предлагач чланова и заменика чланова бирачких одбора је дужан да од
Управе прибави доказ о изборном праву за свако предложено лице, тако што ће Управа на писмени збирни предлог
за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора
ставити печат којим потврђује да предложена лица имају
изборно право. Ако неко лице које је предложено у састав
бирачког одбора нема изборно право, управа о томе обавештава предлагача.
Замена члана бирачког одбора
Члан 13.
Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија
на захтев предлагача.
После предаје изборног материјала бирачким одборима,
председник изборне комсије овлашћен је да, на захтев предлагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора
у сталном саставу ако је члан или заменик члана бирачког
одбора спречен или одсутан, најкасније 23. априла 2016. године у 20,00 часова, а у проширеном саставу најкасније 22.
априла у 20,00 часова.
Законска ограничења
Члан 14.
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, изборна комисија ће по службеној дужности пазити на
законска ограничења из члана 29. став 4. и члана 30. став 2.
Закона о избору народних посланика.

III. КАНДИДОВАЊЕ

Члан 15.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине
Градске општине Вождовац, (у даљем тексту: изборна листа) могу да поднесу регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање
30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи. (у даљем тексту: подносилац изборне листе).
Страначку коалицију образују најмање две регистроване политичке странке писменим споразумом овереним у
складу са законом којим се уређује оверавање потписа.
Групу грађана образује најмање десет бирача писменим
споразумом овереним у складу са законом којим се уређује
оверавање потписа. Споразум о образовању групе грађана
садржи циљеве образовања групе грађана и податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне
карте). Споразумом се обавезно одређује лице које заступа
групу грађана.
Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он овласти.
Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски заступници политичких странака које су образовале коалицију уписани у Регистар политичких странака
или лице које они заједно овласте. Изборну листу у име
страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена
лица. У споразуму о образовању страначке коалиције мора
да буде наведено да ли овлашћена лица могу предузимати
радње заједно или посебно.
Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана, или лице које он овласти.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашћено је и да у име подносиоца изборне листе врши све
друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне листе друкчије не одреди.
Рок за подношење изборне листе
Члан 16.
Изборне листе подносе се Изборној комисији у згради
Градске општине Вождовац, Устаничка 53 први спрат, канцеларија број 59 најкасније 8. априла 2016. године у 24,00
часа, на прописаном обрасцу у писменој и електронској
форми (ЦД или ДВД).
Садржина изборне листе у писменој форми и изборне
листе у електронској форми мора бити истоветна.
Пријем изборне листе са потребном документацијом
врши председник Изборне комисија, или лице које он овласти.
Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној комисији у радно време управе, односно радним данима у времену од 8,00 до 16,00 часова. Подношење изборне листе и оба-
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вљање других изборних радњи ван радног времена врши се
уз претходну најаву Изборној комисији у радно време преко секретара Изборне комисије.
Садржина изборне листе
Члан 17.
Изборна листа садржи:
1. назив подносиоца изборне листе;
2. назив изборне листе;
3. име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен);
4. податке о свим кандидатима за одборнике (редни број
на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адреса становања кандидата наведени према подацима из уверења о пребивалишту);
5. име и презиме и потпис лица које подноси изборну
листу.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се наводи страначка припадност сваког кандидата са листе.
Једно лице може бити кандидат за одборника само на
једној изборној листи.
Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата
на листи.
На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи (прва три места, друга три места и
тако до краја листе) мора да буде најмање по један кандидат
– припадник оног пола који је мање заступљен на изборној
листи.
Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из
овог члана, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.
Назив подносиоца изборне листе
Члан 18.
Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна
је да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне
листе наведе према називу из акта о регистрацији политичке странке.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна
је да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив
страначке коалиције из споразума о образовању страначке
коалиције.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку назива садржи ознаку „Група
грађана”. Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца, после ознаке „Група грађана”, наведе свој назив из споразума о образовању
групе грађана. Назив групе грађана не може да садржи реч
„странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
Назив изборне листе
Члан 19.
Ако изборну листу подноси политичка странка, назив
изборне листе мора да садржи назив политичке странке из
акта о регистрацији. У назив изборне листе може се укључити и име и презиме лица које политичка странка одреди
као носиоца изборне листе.
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Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив
изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању страначке коалиције. У назив изборне листе могу се
укључити и имена највише два носиоца изборне листе.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању
групе грађана. У назив изборне листе може се укључити
име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца
изборне листе. Назив изборне листе групе грађана не може
да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 20.
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. Овлашћење лица које је подносилац изборне листе овластио да поднесе изборну листу, на обрасцу УСП-2/2016;
2. Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да
буде носилац изборне листе, на обрасцу УСП-3/2016;
3. Изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да
буде кандидат за одборника, на обрасцу УСП-5/2016;
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног
органа, или на обрасцу УСП-4/2016;
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу УСП-6/2016
или на обрасцу надлежног органа;
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног
органа;
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен
по азбучном реду презимена бирача, израђен у писменом и
електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба
облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси
изборну листу, на обрасцу УСП-7/2016;
8. Најмање 30 оверених изјава бирача по предлогу за
сваког кандидата на изборној листи који подржавају изборну листу кандидата за одборнике (чији су потписи оверени
у суду или у Управи) на обрасцу изјаве УСП-8/2016;
9. Оверен споразум о образовању страначке коалиције
или о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;
10. Потврда о изборном праву, не старија од дана расписивања избора, за свако лице које образује групу грађана,
на обрасцу надлежног органа, ако изборну листу подноси
група грађана.
Члан 21.
Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање изборне
кампање користи средства из јавних извора, Изборној комисији предаје писмену изјаву да ће користити средства из
јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Након проглашења изборне листе, Изборна комисија
изјаву из става 1. овог члана, уз решење о проглашењу изборне листе, без одлагања доставља органу за финансије
управе.
Члан 22.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина дужан је
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да приликом подношења изборне листе изборној комисији приложи, уз осталу документацију, и писани предлог да
му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције
политичких странака националних мањина, као и одговарајући доказ из Регистра политичких странака.
Члан 23.
Изборна комисија доноси решење о проглашењу изборне листе ако испуњава све услове предвиђене законом
и овим упутством, најкасније у року од 24 часа од пријема
изборне листе. Изборна листа се проглашава под редним
бројем по редоследу проглашења.
Изборну листу која је поднета неблаговремено Изборна
комисија ће решењем одбацити.
Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац листе их, по закључку Изборне комисије, не отклони у року
од 48 часова, Изборна комисија ће решењем одбити проглашење изборне листе.
Ако поједини кандидат на проглашеној изборној листи
правоснажном судском одлуком буде лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи његова смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи новог кандидата
(члан 20. став 6. Закона о локалним изборима).
Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе, у ком случају престаје функција представника подносиоца листе у
свим органима за спровођење избора, као и сва права која
му у том својству припадају (члан 21. ст. 1. и 2. Закона о локалним изборима).
IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
Члан 24.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења,
занимању и пребивалишту.
Редослед изборних листа на збирној изборној листи
утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.
Изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну
листу кандидата за одборнике у „Службеном листу Града
Београда”, најкасније 13. априла 2016. године.
V. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 25.
На основу предлога Управе Градске општине Вождовац,
Изборна комисија одређује решењем и оглашава у „Службеном листу Града Београда” бирачка места на којима ће се
гласати за избор одборника, најкасније 3. априла 2016. године у 24 часа.
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У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне
удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом бирачком месту било
знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати део насељеног места,
једно насељено место или више насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места,
назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с
којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.).
Бирачко место не може да буде у: верском објекту, објекту у власништву политичке странке или који користи политичка странка, као и објекту у власништву кандидата за
одборника, или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна
да бирачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.
Уређивање бирачких места
Члан 27.
Управа је дужна да благовремено обезбеди да простор
који је одређен као бирачко место буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин
који омогућује несметано спровођење гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Државна застава Републике Србије, збирна изборна листа кандидата за одборнике и извод из решења о
одређивању бирачких места.
На бирачком месту и на 50 m од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца изборних листа (политичких странака, коалиција политичких странака, група
грађана) и другог пропагандног материјала.
Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога
могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис у бирачки списак
Члан 28.
Управа Градске општине Вождовац, овлашћена за ажурирање дела јединственог бирачког списка (у даљем тексту:
бирачки списак), уписује бираче који нису уписани у бирачки списак све до његовог закључења, односно до 8. априла 2016. године у 24,00 часа.
Од закључења бирачког списка, односно од 9. априла
2016. године, па до 20. априла 2016. године у 24,00 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче који
нису уписани у бирачки списак уписује Министарство
правде и државне управе.
Промене у бирачком списку

Начин одређивања бирачких места
Члан 26.
Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и
просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од
7,00 до 20,00 часова.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а
најмање 100 бирача.

Члан 29.
Решења на којима се заснивају промене у бирачком
списку (решење о упису у бирачки списак, о брисању из бирачког списка или решење о измени, допуни или исправци
неке чињенице о бирачу) доноси управа до закључења бирачког списка, односно до 8. априла 2016. године у 24,00
часа.
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Након закључења бирачког списка, односно од 9. априла 2016. године, решења из става 1. овог члана доноси Mинистарство правде и државне управе.
Право подносиоца изборне листе, односно предлагача
кандидата на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку
Члан 30.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе, односно предлагач кандидата или
лице које он овласти, по истом поступку по коме то право
имају и грађани, у складу са Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник
РС”, број 15/12).
Право на увид у бирачки списак обухвата право подносиоца изборне листе, односно предлагача кандидата или
лица које он овласти да изврши увид у део или цео бирачки
списак. Право на увид у бирачки списак подносилац изборне листе, односно предлагач кандидата или лице које он овласти има до 20. априла 2016. године у 24,00 часа.
Закључење бирачког списка
Члан 31.
Министарство правде и државне управе решењем
закључује бирачки списак и у решењу утврђује укупан број
бирача у Градској општини Вождовац и на сваком бирачком
месту, 8. априла 2016. године.
Министарство правде и државне управе доставља Изборној комисији решење о закључењу бирачког списка у
року од 24 часа од закључења бирачког списка.
Објављивање укупног броја бирача
Члан 32.
Пошто прими решење о закључењу бирачког списка,
Изборна комисија одмах објављује у „Службеном листу
Града Београда”’ укупан број бирача у Градској општини
Вождовац.
Достављање извода из бирачког списка
Члан 33.
Министарство правде и државне управе припрема и
оверава штампане изводе из бирачког списка разврстане по
бирачким местима.
Достава решења о накнадним променама у бирачком
списку
Члан 34.
Министарство правде и државне управе доставља Изборној комисији сва решења на којима се заснивају промене у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирачког места на којем бирач гласа, које је донело од закључења
бирачког списка, тј. од 8. априла 2016. године у 24,00 часa.
Члан 35.
Изборна комисија, на основу решења Министарства
правде и државне управе из члана 34. овог упутства, уноси
измене у изводе из бирачког списка, узимајући у обзир само
она решења која је примила најкасније 21. априла 2016. године у 24,00 часа.
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Упис промена у извод из бирачког списка, уноси се према подацима из решења на којима се заснивају промене у
бирачком списку, почев од редног броја 1, на крају извода
из бирачког списка, на посебној страни, под називом: „Накнадне промене”.
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
Члан 36.
Изборна комисија, одмах након уноса измена из члана
35. овог упутства, утврђује и објављује у „Службеном листу
Града Београда” коначан број бирача у Градској општини
Вождовац и на сваком бирачком месту.
VII. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА
ИЗБОРА
Члан 37.
Достава обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора за одборнике са бројем и адресом бирачког
места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у
извод из бирачког списка врши се најкасније пет дана пре
дана одржавања избора тј. до 18. априла 2016. године.
VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ
ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 38.
Изборни материјал за спровођење избора за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац обезбеђује Изборна
комисија.
Управа, за сваки бирачки одбор, благовремено обезбеђује:
1. гласачке кутије;
2. параване за обезбеђивање тајности гласања;
3. два спреја за обележавање прста бирача;
4. две УВ лампе;
5. врећу за одлагање изборног материјала;
6. прибор за писање;
7. прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни восак);
8. коверте за одлагање гласачких листића.
Управа је дужна да благовремено обезбеди простор за
безбедно чување изборног материјала и да се стара о томе
да простор који је одређен као бирачко место буде уређен
на начин који је прописан Законом и отворен за гласање.
Члан 39.
Изборна комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује
изборни материјал за изборе за одборнике Скупштине
Градске општине Вождовац.
Изборни материјал, у смислу става 1. овог члана, чини:
1. Збирна изборна листа;
2. Решење о одређивању бирачког места (извод);
3. Решење о образовању бирачког одбора у сталном
саставу;
4. Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;
5. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком
месту,
6. потребан број гласачких листића за избор одборника
који одговара броју бирача који су уписани у извод из тач. 5
овог става;
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7. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за изборе за одборнике;
8. Образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места;
9. Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор
одборника Скупштине Градске општине Вождовац у шест
примерака;
10. Образац евиденције о присуству чланова и заменика
чланова бирачког одбора на бирачком месту;
11. овлашћења посматрача за праћење рада бирачких
одбора;
12. Правила о раду бирачких одбора;
13. Државна застава Републике Србије.
Предаја изборног материјала
Члан 40.
Штампани изборни материјал овлашћени представник
изборне комисије преузима дана 20. априла 2016. године.
Изборни материјал из става 1 овог члана, овлашћени
представник изборне комисије предаје Изборној комисији
истога дана, у просторијама Изборне комисије, уз одговарајући записник.
Изборна комисија примљени материјал, заједно с материјалом који је обезбедила Управа (гласачке кутије, паравани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање,
прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала, спреј, УВ лампе и коверте за одлагање гласачких
листића), предаје бирачким одборима, у седишту Изборне
комисије, најкасније 21. априла 2016. године у 24,00 часа. О
обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се
записник на прописаном обрасцу.
Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко
место.
IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 41.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања предаје Изборној комисији у њеном седишту следећи изборни материјал:
1. први примерак Записника о раду бирачког одбора;
2. извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту;
3. запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
4. запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи;
5. запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи;
6. запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи;
7. запечаћени коверат у који су стављене потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном обрасцу .
Изборна комисија записник о раду бирачког одбора, извод из бирачког списка и потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места пакује одвојено од осталог изборног материјала.
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X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачки листићи
Члан 42.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде
једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.
Изборна комисија решењем, које се објављује у „Службеном листу Града Београда”, утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића, који не може да буде већи од 0.5% од укупног броја
бирача.
Изборна комисија посебним одлукама прописује боју,
текст, облик и изглед гласачких листића.
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала
за спровођење избора штампа се на српском језику, ћирилицом.
Штампање гласачких листића
Члан 43.
Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких
листића, Изборна комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава председник Изборне комисије својим
потписом и печатом Изборне комисије.
На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује гласачке листиће у присуству овлашћених
представника Изборне комисије и представника подносилаца изборних листа, који имају право да присуствују
штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Изборној комисији и бирачким
одборима.
Изборна комисија је дужна да благовремено обавести
подносиоце изборних листа, односно предлагаче кандидата о томе да њихови представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу
те радње.
Гласачка кутија
Члан 44.
За гласање се користе гласачке кутије израђене према
Упутству о облику и димензијама гласачке кутије („Службени гласник РС”, број 42/00).
Спреј за обележавање прста бирача
Члан 45.
Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао
врши се спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под посебном светлошћу УВ лампе.
XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 46.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац обавља
управа, уз учешће представника Градског завода за статистику, на основу записника о раду бирачких одбора које им
доставља Изборна комисија.
Начелник управе одређује лице које ће, по завршетку
гласања, присуствовати примопредаји изборног материјала
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од бирачких одбора изборној комисији, вршити логичкорачунску контролу података у записницима о раду бирачких одбора и припремати податке о привременим резултатима избора.
XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Домаћи посматрачи
Члан 47.
Домаће организације које су регистроване за праћење
избора и које желе да прате рад органа за спровођење избора (домаћи посматрачи), подносе пријаву Изборној комисији.
Пријава садржи: назив организације, број посматрача,
име и презиме посматрача, ЈМБГ, фотографију посматрача
и подручје праћења рада органа за спровођење избора.
Уз пријаву се подноси и акт о регистрацији организације
код надлежног органа.
Изборна комисија издаје службена овлашћења домаћим
посматрачима, на основу којих они могу да прате рад органа за спровођење избора.
Не може се за посматрача пријавити кандидат за одборника или члан органа и тела ангажованих на спровођењу
избора.
Страни посматрачи
Члан 48.
Заинтересовани представници страних држава, међународних организација и невладиних организација, који желе
да прате рад органа за спровођење избора (страни посматрачи), подносе пријаву Изборној комисији.
Пријава садржи: назив државе, односно организације из
које посматрач долази, име и презиме страног посматрача,
број путне исправе страног посматрача, његову фотографију и време његовог боравка у Републици Србији.
Изборна комисија издаје службена овлашћења страним
посматрачима, на основу којих они могу да прате рад органа за спровођење избора.
Члан 49.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора
сносе државе и организације чији посматрачи прате изборе.
Положај посматрача
Члан 50.
Изборна комисија и бирачки одбор дужни су да посматрачима омогуће несметано праћење сваке изборне радње,
а у записницима о свом раду констатују њихово присуство.
Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.
Изборна комисија или бирачки одбор могу да одузму
посматрачу овлашћење ако се посматрач не придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, посебно ако на
бирачком месту користи пејџер, мобилни телефон и друга
средства веза и комуникација.
Посматрачи рада изборне комисије у седишту изборне
комисије дужни су да се крећу у оквиру овлашћења која су
добили од изборне комисије.
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XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 51.
Средства за спровођење избора обезбеђена су у буџету
Градске општине Вождовац.
Налогодавци за располагање средствима су председник
Изборне комисије и секретар Изборне комисије.
XIV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 52.
Поједине радње при спровођењу избора за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац вршиће се према
обрасцима који се утврђују посебном одлуком Изборне комисије.
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Вождовац
Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-8/16, 8. марта 2016. године
Председник
Бојана Радаковић, ср.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11) и члана 10. Пословника Изборне комисије Градске
општине Вождовац, Изборна комисија Градске општине
Вождовац је на седници одржаној 8. марта 2016. године
донела

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Вождовац утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштина градских општина Града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 9/16),
– Законом о локалним изборима;
– Законом о избору народних посланика;
– Законом о јединственом бирачком списку;
– Упуством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку;
– Упуством за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године,
02 број 013-24/16 од 4. марта 2016. године.
2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда ступила је на снагу 7.
марта 2016. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске
општине Вождовац расписани за 24. април 2016. године.
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Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних
радњи почињу да теку од 7. марта 2016. 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. Расписивање избора (тачка 1.
избори су распиодлуке)
сани за 24. април
2016. године
2. Почетак тока рокова за вршење од 7. марта 2016.
изборних радњи (тачка 2. одлуке) године
3. Прописивање, штампање и ста- до 10. марта 2016.
вљање на располагање јавности године у 24,00 часа
образаца потребних за потпис
бирача који подржавају изб.
листу (члан 23. став 1. ЗОЛИ)
4. Утврђивање јединствених стандарда до 12. мартa 2016.
за изборни материјал, прописивање године у 24,00 часа
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)

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

II. Бирачки списак
Обавештавање грађана да могу
од 7. марта 2016.
извршити увид у бирачки списак године до закљуи тражити, упис, брисање, изме- чења бирачког
ну, допуну или исправку бирач- списка
ког списка (члан 14. ЗоЈБС)
Закључење бирачког списка
до 8. априлa 2016.
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)
године у 24,00 часа
Достављање решења о закључењу у року од 24 часа
бирачког списка Општинској
од часа закључења
изборној комисији (члан 20. став бирачког списка
5. ЗоЈБС)
Достављање овереног извода
у року од 48 часа
из бирачког списка Општинској од часа закључења
изборној комисији (члан 19. став бирачког списка
1. ЗоЈБС)
Објављивање укупног броја бира- одмах по пријему
ча у „Службеном листу
решења о закљуГрада Београда”
чењу бирачког
(члан 18. ЗоЈБС)
списка
Упис бирача у бирачки списак по до 20. априлa 2016.
његовом закључењу, од стране
године у 24,00 часа
Министарства државне управе и
локалне самоуправена (члан 10.
став 1. и члан 20 став 1. ЗоЈБС)
Објављивање коначног броја
одмах по истеку
бирача у „Службеном листу
рока за уписе по
Града Београда” (члан 20. став 2. решењу МинистарЗоЈБС)
ства

III. Бирачка места
12. Одређивање и оглашавање броја до 3. априла 2016.
и адреса бирачких места у „Служ- године у 24,00 часа
беном листу Града Београда”
(члан 34. став 1. тачка 7. ЗОИНП)
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IV. Бирачки одбори (стални састав)
13. Именовање бирачких одбора
до 13. априла 2016.
у сталном саставу
године у 24,00 часа
(члан 16. став 5. ЗОЛИ)
V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
14. Утврђивање да ли предлагач
истовремено са
изборне листе испуњава услове проглашењем изборне листе
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 испуњау року од 24,00 часа
вању, односно неиспуњавању ус- од часа доношења
лова за одређивање представника решења
у проширени састав општинске
изборне комисије и бирачких
одбора (члан 14. став 7. и члан 16
став 3. ЗОЛИ
16. Доношење Решења о именовању у року од 24 часа
од часа пријема
представника подносилаца
обавештења од
изборних листа у проширени
састав Општинске изборне ко- предлагача изборне
мисије и бирачких одбора (члан листе, а најкасније
до 19. априла 2016.
14. став 9. и 10. ЗОЛИ)
године у 24,00 часа

17.
18.

19.

20.

21.

VI. Предлагање листе кандидата
Подношење изборне листе (члан до 8. априла 2016.
19. став 1. ЗОЛИ)
године у 24,00 часа
Повлачење изборне листе
до дана утврђи(члан 21. став 1. ЗОЛИ)
вања збирне изборне, листе односно
до 12. априла 2016.
године у 24 часа
Проглашење изборне листе
у року од 24 часа од
(члан 24. ЗОЛИ)
часа пријема предлога, ако испуњава
услове
Утврђивање и објављивање
најкасније до 13.
збирне изборне листе у
априла 2016. годи„Службеном листу Града Београ- не у 24,00 часа
да” (члан 26. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)
Право увида у изборне листе и
у року од 48 часова
документацију (члан 26. став 4. од дана објављиЗОЛИ)
вања збирне изборне листе

VII. Спровођење избора
22 Достављање обавештења бидо 18. априла 2016.
рачима о дану и времену одргодине у 24,00 часа
жавања избора (члан 54. став 1.
ЗОИНП)
23. Предаја изборног материјала
до 22. априла 2016.
бирачким одборима (члан 29.
године у 24,00 часа
став 1. ЗОЛИ)
24. „Предизборна тишина”
од 21. априла 2016.
– забрана изборне пропаганде
године у 24,00
(члан 5. став 3. ЗОИНП)
часа до затварања
бирачких места 24.
априла 2016. године у 20,00 часова
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25. Отварање бирачких места и гла- 24. априла 2016.
сање (члан 56. став 1. ЗОИНП)
године од 7,00 до
20,00 часова
VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
26. Утврђивање резултата гласања
најкасније до 25.
на бирачком месту и достављање априла 2016. годиизборног материјала Општинској не у 4,00 часа
изборној комисији (члан 38.
став 1. ЗОЛИ)
27. Утврђивање коначних резултата најкасније до 25.
избора у Општинској изборној априла 2016. годикомисији и њихово објављине у 20,00 часова
вање у „Службеном листу
Града Београда” (члан 39. став
1. ЗОЛИ)
IX. Заштита изборног права
28. Подношење приговора Општин- у року од 24 часа
од часа кад је
ској изборној комисији због
повреде изборног права (члан 52. донета одлука, изстав 2. ЗОЛИ)
вршена радња или
учињен пропуст
29. Доношење и достављање решења у року од 48 часова
по приговору (члан 53. став 1.
од часа пријема
приговора
ЗОЛИ)
30. Жалба Управном суду против
у року од 24 часа
решења Општинске изборне ко- од достаљања
мисијe (члан 54. став 1. ЗОЛИ)
решења
31. Достављање жалбе и приговора у року од 12 часа
са списима Управном суду у Бео- од пријема жалбе
граду (члан 54. став 2. ЗОЛИ)
32. Доношење одлуке по жалби (члан у року од 48 часова
54. став 4. ЗОЛИ)
од пријема жалбе
X. Расподела одборничких мандата и издавање уверења
одборницима
33. Расподела одборничких мандата најкасније до 25.
(члан 41. ЗОЛИ)
април 2016. године
у 20,00 часова
34. Достављање података о кандида- најкасније до 5.
тама којима се додељују добијени маја 2016. године у
одборнички мандати (члан 43.
20,00 часова
ЗОЛИ)
35. Издавање уверења одборницима од 6. маја 2016.
године
XI. Подношење извештаја
од 6. маја 2016.
36. Подношење извештаја о спрогодине
веденим изборима Скупштини
општини Вождовац (члан 15.
став 1. тачка 10. ЗОЛИ)
4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-6/16, 8. марта 2016. године
Председник
Бојана Радаковић, ср.

8. март 2016.

ЗЕМУН
Привремени орган Градске општине Земун на првој седници одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 7.
Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Земун
и образовању Привременог органа Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

ПО С ЛОВНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се организација, начин рада
и одлучивање Привременог органа Градске општине Земун
(у даљем тексту: Привремени орган) и друга питања од значаја за рад Привременог органа.
Члан 2.
Привремени орган користи печат Скупштине Градске
општине Земун.
Секретар Привременог органа (у даљем тексту: секретар) одговоран је за употребу печата.
Члан 3.
У вршењу својих права и дужности, привремени орган
ради и одлучује на седницама којима присуствује већина од
укупног броја чланова привременог органа.
Члан 4.
Рад Привременог органа је доступан јавности.
Јавност се може ограничити и искључити у случајевима
предвиђеним законом или када то одлучи привремени орган на предлог председника привременог органа (у даљем
тексту: председник).
САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 5.
Привремени орган има председника и четири члана,
које именује Скупштина Града Београда.
Привремени орган представља председник који организује рад Привременог органа, председава његовим седницама, стара се о правилној примени одредаба овог пословника и обавља друге послове које му привремени орган
повери.
Члан 6.
Привремени орган именује секретара привременог органа.
За секретара може бити именовано лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање три године радног искуства.
Секретар се стара о обављању стручних и техничких
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница привременог органа и одговоран је за достављање података, одговора, списа и исправа везаних за доношење аката и рад
Привременог органа, на захтев државних органа.
РАДНА ТЕЛА
Члан 7.
За разматрање појединих питања из свог делокруга,
Привремени орган може образовати радна тела.
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Радно тело чине председник и највише четири члана.
Председника и чланове радних тела именује привремени орган.
Председник радног тела именује се из реда чланова привременог органа.
Чланови радних тела привременог органа могу бити и
грађани.
Председник и чланови радног тела немају право на накнаду за рад у радном телу.
Члан 8.
Радна тела разматрају материјале упућене привременом
органу на одлучивање, пре њиховог разматрања на седници
привременог органа, оцењују целисходност предложених
решења и дају мишљење о достављеном материјалу.
Састав и надлежност радних тела утврђује се актом о
њиховом образовању у складу са законом.
На начин рада радних тела привременог органа сходно
се примењују одредбе овог пословника.
ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 9.
Припремање материјала за седницу Привременог органа
врши Управа Градске општине Земун (у даљем тексту: управа) у оквиру своје надлежности, односно други обрађивач
за питања из своје надлежности.
Организациона јединица управе, која у управном
поступку решава о правима и обавезама из изворног делокруга општине у првом степену, благовремено Привременом органу доставља жалбу на првостепено решење, односно закључак са свим списима предмета.
Одредбе предлога одлука и других аката морају да садрже и рокове у којима се донети акти морају извршити.
Предлог решења припрема се и доставља Привременом
органу са изреком и образложењем.
Предлози стратешких докумената морају да садрже објашњења свих потребних питања, а анализе, извештаји, информације и слични материјали морају поред објашњења да
садрже и закључак који се предлаже Привременом органу.
По упућеним захтевима, управа уз захтев доставља и
предлог за његово решавање.
Члан 10.
Предлоге аката из члана 9. овог пословника, управа
доставља председнику, а у циљу сачињавања предлога дневног реда за седнице Привременог органа.
САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 11.
Привремени орган ради и одлучује на седницама.
Седнице Привременог органа сазива председник, по
потреби, а најмање једном у 15 дана.
Седницама Привременог органа председава председник.
У случају одсуства или спречености председника, седнице сазива и њима председава члан Привременог органа
којег он овласти (председавајући).
Седница се може одржати и телефонским путем уколико за то постоје оправдани разлози и то само за разматрање
питања из надлежности председника градске општине и
Већа градске општине.
О припреми седница Привременог органа стара се председник уз помоћ секретара.
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Члан 12.
Председник је дужан да сазове седницу на писмени захтев најмање три члана Привременог органа уз предложени
дневни ред у року од пет дана од дана подношења захтева,
тако да одржавање седнице буде најкасније у року од седам
дана од дана подношења захтева.
Ако председник не сазове седницу, у случајевима из претходног става, седницу може сазвати првопотписани члан
Привременог органа у предлогу за сазивање седнице, на начин утврђен овим пословником.
Члан 13.
Предлог дневног реда седнице Привременог органа
утврђује председник, на основу припремљених предлога
аката за седницу Привременог органа.
Члан 14.
Писмени позив за седницу, са предлогом дневног реда,
доставља се свим члановима Привременог органа најкасније 24 сата пре одржавања седнице.
Изузетно, кад постоје оправдани разлози који морају
бити образложени, овај рок може да буде краћи, а седница
се може сазвати и телефонским путем.
У писменом позиву за седницу одређује се време и место
одржавања седнице Привременог органа.
Уз позив се доставља предлог дневног реда, извод из записника са претходне седнице и материјал за све тачке дневног реда, у форми коју је припремио обрађивач акта са образложењем, као и друга документација.
Ако се седница сазива телефонским путем, материјал
из претходог става овог члана доставља се непосредно пре
одржавања седнице.
Члан 15.
На седницу Привременог органа могу се позвати начелник управе и руководиоци организационих јединица – обрађивача аката која се разматрају на седници.
На седницу Привременог органа могу бити позвани и
представници јавних предузећа, установа, служби и других
органа и организација за одређена питања.
Лицима из става 2. овог члана достављају се материјали
само за тачке предложеног дневног реда, за које су позвани.
Члан 16.
Председник отвара седницу и по извештају секретара
утврђује да ли постоји кворум потребан за рад.
Дневни ред се утврђује на почетку сваке седнице Привременог органа.
Приликом утврђивања дневног реда седнице чланови
Привременог органа могу давати предлоге за измену и допуну предложеног дневног реда, који морају бити образложени.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног
реда не води се претрес.
Привремени орган се изјашњава о сваком предлогу за
измену и допуну предложеног дневног реда, као и предлогу
дневног реда у целини.
Члан 17.
Након утврђивања дневног реда усваја се записник са
претходне седнице.
Члан 18.
Након усвајања записника прелази се на тачке дневног
реда по утврђеном редоследу.
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Отвара се претрес по свакој тачки дневног реда о којој
се расправља и одлучује.
Члан 19.
Предлагач акта, односно његов обрађивач, може на почетку претреса дати допунско образложење предлога.
Предлагач акта има право да учествује у претресу све до
закључења претреса предлога акта, да даје објашњења и износи своје мишљење.
Предлагач акта има право да повуче предлог акта све до
завршетка претреса на седници.
Члан 20.
Председник одређује паузу кад утврди недостатак кворума на седници док се кворум не обезбеди, с тим да пауза
може трајати најдуже 30 минута. Председник прекида седницу када то, на његов предлог, Привремени орган одлучи.
У случају прекида седнице, председник ће писменим
или телефонским путем обавестити чланове Привременог
органа о времену одржавања наставка седнице.
Члан 21.
Претрес закључује председник, кад утврди да више нема
пријављених за учешће у претресу.
По завршеном претресу, Привремени орган одлучује о
предложеном акту.
ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ
Члан 22.
Привремени орган одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
Привремени орган одлучује, по правилу, јавним гласањем, уколико посебном одлуком Привременог органа, о
томе како ће се гласати по одређеном питању, није одређено
да се гласа тајно.
Уколико је на предлог општег акта поднет амандман,
прво се гласа о амандману, а потом о предлогу акта у целини.
По извршеном гласању, председник гласно констатује:
– да је одлука донета једногласно;
– да је одлука донета већином гласова, уз навођење броја
гласова „за”, броја гласова „против” и броја гласова „уздржани”;
– да одлука није донета, уз навођење броја гласова „за”,
броја гласова „против” и броја гласова „уздржани”.
Члан Привременог органа који је гласао против или се
уздржао од гласања има право да захтева да се то констатује
у записнику.
ЗАПИСНИК
Члан 23.
О раду на седници Привременог органа води се записник.
Записник садржи: време и место одржавања седнице,
име председавајућег, имена присутних и имена одсутних
чланова Привременог органа, имена присутних позваних
лица, дневни ред седнице, резултате гласања по појединим
тачкама дневног реда, називе аката донетих односно усвојених на седници, мере изречене у вези одржавања реда
на седници, имена учесника у претресу и време завршетка
седнице.
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На захтев члана Привременог органа, који је на седници
издвојио мишљење, битни делови његове дискусије уносе се
у записник.
Члан 24.
За сваку седницу члановима Привременог органа доставља се записник са претходне седнице.
Записник са претходне седнице усваја се пре преласка
на дневни ред.
О примедбама на записник одлучује се без претреса.
Записник потписују председник и секретар.
Оригинали записника са седница Привременог органа
чувају се у архиви Службе за скупштинске послове и информисање.
РЕД ГОВОРА
Члан 25.
На седници Привременог органа сваки члан има право
да говори.
Нико не може да говори на седници Привременог органа пре него што добије реч од председника.
Председник даје реч члановима по реду пријављивања.
Време излагања појединог члана траје најдуже 10 минута.
Члану Привременог органа који жели да говори о повреди пословника или о повреди утврђеног дневног реда, председник даје реч чим је затражи, а по завршеном излагању
претходног говорника.
Члан Привременог органа је дужан да наведе која одредба пословника, односно утврђеног дневног реда је повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји повреда.
Председник је дужан да након тога да објашњење.
Ако и после објашњења председника члан Привременог органа остаје при томе да су пословник или дневни ред
повређени, Привремени орган ће без претреса одлучити о
томе гласањем.
Ако члан Привременог органа затражи реч да би исправио навод, који је по његовом мишљењу нетачан или увредљив и затражи лично објашњење, председник му може
дати реч – реплику, чим говор заврши лице које је реплику
изазвало. Реплика може трајати најдуже три минута.
Говорник на чију изјаву или говор је дата реплика има
право одговора на реплику, у трајању од два минута.
ПОШТОВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА
Члан 26.
Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући
ће га на то опоменути и позвати да се држи дневног реда.
Ако се говорник после другог позива не буде држао дневног реда, председавајући ће му одузети реч.
ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 27.
О реду на седници Привременог органа стара се председник.
За повреду реда на седници председник може изрећи
меру упозорења или меру одузимања речи.
Привремени орган може, на предлог председника, да изрекне меру удаљења са седнице.
Председник у току седнице, по властитој процени,
одређује паузу ради одмора и консултација.
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Члан 28.
Мера упозорења изриче се члану Привременог органа,
који својим понашањем нарушава ред на седници (прекидањем говорника, узимањем речи кад му није дата и сл.),
или поступа супротно одредбама овог пословника.
Мера одузимања речи изриче се члану Привременог органа који нарушава ред на седници, а већ је два пута упозорен на обавезу придржавања реда и одредаба пословника.
Мера удаљења са седнице изриче се члану Привременог органа, који и поред изречене мере упозорења, односно
мере одузимања речи, омета или спречава рад на седници.
Ако се изреченим мерама не може одржати ред на седници, председник ће одредити кратку паузу.
Одредбе о одржавању реда на седници примењују се и
на сва друга лица, која присуствују седници Привременог
органа.
АКТА КОЈЕ ДОНОСИ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Члан 29.
Привремени орган, из надлежности Скупштине Градске општине Земун, председника градске општине Земун
и Већа Градске општине Земун доноси: одлуке, решења,
закључке, наредбе, упутства, препоруке и друга акта и даје
аутентична тумачења аката које доноси.
Акте Привременог органа потписује председник, односно
члан Привременог органа који је председавао седници.
Акти Привременог органа објављују се у „Службеном
листу Града Београда”.
О чувању и објављивању аката Привременог органа стара се секретар.
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Предлагач акта има право да учествује у претресу све до
закључења претреса предлога акта, да даје објашњења и износи своје мишљење.
Предлагач акта има право да повуче предлог акта све до
завршетка претреса на седници.
АМАНДМАН
Члан 34.
Предлог за измену и допуну предложеног акта подноси
се у облику амандмана.
Амандман може да поднесе председник и чланови Привременог органа.
Амандман се може поднети све до почетка седнице.
Амандман се подноси у писаном облику и садржи: назив предлога акта на који се амандман односи, пун текст
измена, односно допуна предлога који се жели постићи
амандманом, образложење са назначеним разлозима за
подношење амандмана и назив односно потпис подносиоца
амандмана.
Изузетно, амандман се може предложити и образложити усмено на седници, а до закључења претреса предлога
акта, уколико је седница сазвана телефонским путем или у
случају да се акт доноси по хитном поступку односно на телефонској седници.
Члан 35.
Амандман који подноси предлагач акта, као и амандман
који је прихватио предлагач, постаје саставни део предлога
акта и о њему се не гласа.

ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА

ХИТАН ПОСТУПАК

Члан 30.
Право предлагања одлука или другог општег акта (у
даљем тексту: акт) има председник и чланови Привременог
органа.
Предлог акта подноси се у облику у коме се акт доноси и
мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за
доношење акта.
Ако се предлогом акта стварају финансијске обавезе
за буџет, образложење садржи и процену износа финансијских средстава за његово спровођење.

Члан 36.
Акт се може изузетно донети и по хитном поступку.
По хитном поступку може да се донесе акт, којим се
уређују само питања и односи настали услед околности које
нису могле да се предвиде, а недоношење акта по хитном
поступку могло би да проузрокује штетне последице.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку мора бити
образложен.
О предлогу да се акт донесе по хитном поступку, Привремени орган одлучује као о претходном питању, пре
утврђивања дневног реда.
Предлог акта који се доноси по хитном поступку, мора
се доставити члановима Привременог органа најкасније до
почетка седнице.
Председник, на почетку седнице, одређује време неопходно за упознавање са предлогом акта који се доноси по
хитном поступку.

Члан 31.
Предлог, који је достављен Привременом органу, председник доставља свим члановима.
Ако предлог није припремљен у складу са пословником,
председник ће затражити од обрађивача да га у одређеном
року усклади са одредбама овог пословника.
Уколико обрађивач не поступи по налогу из претходног
става овог члана, председник ће одбацити предлог и о томе
известити Привремени орган.
Члан 32.
О предлогу акта на седници Привременог органа се води
јединствен претрес.
Кад се заврши претрес, приступа се гласању о предлогу
акта у целини.
Члан 33.
Предлагач акта, односно његов обрађивач, може на почетку претреса дати допунско образложење предлога.

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК
Члан 37.
По скраћеном поступку Привремени орган без претреса одлучује о кадровским, управним предметима и другим
појединачним актима на предлог председника.
Предлози аката о којима се одлучује у скраћеном
поступку морају бити груписани у предлогу дневног реда у
посебном одељку означеном као „Предлози о којима се одлучује у скраћеном поступку”.
Привремени орган може, на предлог једног члана Привременог органа, одлучити да се поједини предлози аката
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пребаце из дела предлога дневног реда о којем се одлучује у
скраћеном поступку у део предлога дневног реда о којем се
одлучује у редовном поступку.
О свим предлозима аката из скраћеног поступка гласа се
у целини – истовремено.
ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 38.
Члан Привременог органа има права и дужности у Привременом органу одређене законом, Одлуком о распуштању
Скупштине Градске општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун и овим пословником.
Члан Привременог органа стиче права и дужности у
Привременом органу по ступању на снагу Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Земун и образовању
Привременог органа Градске општине Земун.
Члан Привременог органа је дужан да присуствује седницама Привременог органа и учествује у њиховом раду и
одлучивању.
Члан 39.
Члан Привременог органа који је спречен да присуствује
седници Привременог органа или из одређених разлога треба да напусти седницу, дужан је да о томе обавести председника, о чему председник обавештава Привремени орган.
Члан 40.
Члан Привременог органа има право да буде редовно,
благовремено и тачно обавештаван о питањима, која се
разматрају и о којима се одлучује на седници Привременог
органа, као и о другим питањима чије му је познавање потребно ради вршења дужности.
Члан 41.
Председник, члан и секретар могу бити на сталном раду
у градској општини.
Председник, члан и секретар за обављање дужности у
Привременом органу имају право на плату или накнаду и
друга права за време обављања дужности, што ће се регулисати посебним актом Привременог органа.
ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 42.
Стручне, административно-техничке и друге послове за
потребе Привременог органа врши управа.
Управа је дужна да Привременом органу, на захтев председника, достави све потребне податке и информације неопходне за његов рад.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 43.
Овај пословник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се до конституисања новог сазива Скупштине Градске општине Земун
и избора извршних органа градске општине, након одржаних
избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-206/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

8. март 2016.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 94. став
5. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, брoj 7/16
– одлука УС) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине
Градске општине Земун и образовању Привременог органа
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 9/16), донео је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Градске општине Земун, пре истека времена на које
су изабрани, са 7. мартом 2016. године, због распуштања
Скупштине Градске општине Земун, и то:
1. Атлагић Дивне, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
2. Аћимовић Младена, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
3. Беочанин Ане, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
4. Бојовић Милана, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
5. Видаковић Рајка, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
6. Вишић Радета, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
7. Врањевац Ненада, са изборне листе Српска напредна
странка – Алексадар Вучић;
8. Вујсић Дејана, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
9. Вукоичић Драгана, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
10. Вучиновић Бране, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
11. Галић Драгане, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
12. Глигорић Велимира, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
13. Дмитрашиновић Николе, са изборне листе Демократска странка – Сава Јерковић;
14. Дошеновић Славка, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
15. Дукић Ђорђа, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
16. Ђуричић Маје, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
17. Жигић Богдана, са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
18. Зец Вељка, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
19. Јаковљевић Анђелке, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
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20. Јашовић Братислава, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
21. Јевић Бошка, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић,
22. Јефтенић Горана, са изборне листе Демократска
странка – Сава Јерковић;
23. Каран Мирослава, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
24. Карапанџић Жељка, са изборне листе Демократска
странка – Сава Јерковић;
25. Ковачевић Јасмине, са изборне листе Демократска
странка Србије – Двери – Војислав Коштуница;
26. Комазец Милоша, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
27. Костадиновић Дане, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
28. Љубинковић Саше, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
29. Љубојевић Данијеле, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
30. Марковић Зорана, са изборне листе Демократска
странка Србије – Двери – Војислав Коштуница;
31. Милутиновић Оливере, са изборне листе Демократска странка – Сава Јерковић;
32. Мицић Бисерке, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
33. Младеновић Тихомира, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
34. Мрдак Анке, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
35. Николић Ненада, са изборне листе Демократска
странка – Сава Јерковић;
36. Новаковић Душана, са изборне листе Демократска
странка Србије – Двери – Војислав Коштуница;
37. Павићевић Александре, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
38. Павловић Јелице, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић
39. Пајазитовић Самира, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
40. Петровић Ратка, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
41. Прелевић Николе, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет Ветерана (ПВ);
42. Простран Бранислава, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
43. Радовановић Нине, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
44. Радојичић Владимира, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
45. Савић Зорана, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
46. Симоновић Биљане, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;;
47. Стевановић Цвјетка, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
48. Стојковић Милене, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједиње-
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них пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
49. Суботић Душка, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
50. Тврдишић Данила, са изборне листе Демократска
странка Србије – Двери – Војислав Коштуница;
51. Тодоровић Љубана, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
52. Трнавац – Марковић Драгице, са изборне листе Српска напредна странка – Александар Вучић;
53. Трудић Јелене, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
54. Ћеран Мире, са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
55. Узуновић Ксеније, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
56. Шикман Душана, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
57. Шкорић Недељка, са изборне листе Демократска
странка – Сава Јерковић.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-207/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16
– одлука УС), члана 16. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен
текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске
општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Дејану Матићу престала дужност председника Градске општине Земун, са 7. мартом 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-208/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.
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Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16
– одлука УС), члана 16. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен
текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске
општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
9/16), донео је

8. март 2016.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16
– одлука УС), члана 31. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен
текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске
општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Дамиру Ковачевићу престала дужност заменикa председника Градске општине Земун, са 7.
мартом 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-209/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16
– одлука УС), члана 16. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен
текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске
општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је члановима Већа Градске општине Земун престала дужност, са 7. мартом 2016. године, и то:
– Гаврилу Ковачевићу;
– Милораду Радуловићу;
– Стевану Родићу;
– Владимиру Костићу;
– Милосаву Стаменову;
– Драгану Матијевићу;
– Владимиру Стојковићу;
– Станиславу Кулачину;
– Жарку Дроњку.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-210/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Ненаду Врањевцу престала функција председника Скупштине Градске општине Земун, са 7.
мартом 2016. године, због распуштања Скупштине Градске
општине Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-211/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16
- одлука УС), чл. 31. и 32. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 - пречишћен
текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске
општине Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Николи Прелевићу престала функција заменика председника Скупштине Градске општине Земун, са 7. мартом 2016. године, због распуштања
Скупштине Градске општине Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-212/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.
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Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 - одлука
УС), чл. 16. и 33. Статута Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана
3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Земун
и образовању Привременог органа Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-215/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

НОВИ БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Разрешава се Марко Јанковић дужности секретара
Скупштине Градске општине Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-213/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11) и члана 34. став 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 129/07), Изборна комисија Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 8.
марта 2016. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 94. став 5.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), чл. 16. и 33. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине
Земун и образовању Привременог органа Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне комисије Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: комисија), као и друга питања од значаја за рад комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је на Новом Београду, Булевар Михајла Пупина 167, у згради Градске општине Нови Београд.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Разрешава се Горан Раковац дужности заменика секретара Скупштине Градске општине Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-214/2016-II/21, 8. марта 2016. године
Председник
Дејан Матић, ср.

Привремени орган Градске општине Земун на седници
одржаној 8. марта 2016. године, на основу члана 4. става 4.
Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Земун
и образовању Привременог органа Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Именујe се Марко Јанковић, дипл. правник, за секретара Привременог органа Градске општине Земун.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи два печата и штамбиљ.
Печат има облик круга, чији је пречник 32 mm, а у средини је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписују се речи: „Република
Србија”. У средишњем кругу исписују се речи: „Град Београд – Градска општина Нови Београд”. У унутрашњем кругу исписује се речи: „Изборна комисија Градске општине
Нови Београд”. У дну печата исписује се седиште – „Нови
Београд”. У средини печата је мали грб Републике Србије.
Печати ће носити редни број – римску цифру I, односно II.
Штамбиљ је правоугаони и садржи у првом реду, речи:
„Градска општина Нови Београд”, у другом реду, речи: „Изборна комисија Градске општине”.
Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним
писмом.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине председник и чланови комисије у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник, заменик
председника и 15 чланова и заменика чланова, које именује
Скупштина Градске општине Нови Београд, а у прошире-
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ном саставу и по један опуномоћени представник подносиоца проглашене изборне листе, који је предложио најмање
2/3 кандидата за одборнике Скупштине града.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина Градске општине Нови Београд, који учествује у раду комисије
без права одлучивања.
Секретар комисије припрема седнице комисије, помаже
председнику комисије у обављању послова из његове надлежности, стара се о припреми предлога аката које доноси
комисија и обавља друге послове у складу са законом, овим
пословником и налазима комисије.
Члан 7.
Председник, чланови комисије у сталном и проширеном
саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара комисије именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана, имају иста права и одговорности као и председник, чланови, и секретар које замењују.
Председник комисије:
– организује рад комисије на реализацији послова и задатакa из надлежности комисије;
– сазива седнице комисије и председава њеним седницама;
– стара се о примени Пословника о раду комисије;
– стара се о спровођењу одлука и закључака комисије;
– представља комисију пред надлежним домаћим и
међународним организацијама и органима;
– потписује акта која комисија доноси, обавља и друге
дужности и послове који су утврђени законом и Пословником о раду комисије.
Заменик председника комисије помаже председнику у
ораганизацији рада комисије и обавља све дужности и послове председника комисије када је он одсутан или спречен
да обавља своју дужност.
Чланови комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и
спровођењу одлука и закључака комисије.
Члан 8.
Изборна листа се предаје само у седишту комисије.
Предаја изборне листе најављује се председнику Kомисије.
Потврду о пријему изборне листе потписују председник,
заменик председника и секретар комисије и овлашћено
лице за подношење изборне листе.
Потврда о пријему изборне листе се оверава печатом комисије.
Члан 9.
Даном проглашења изборне листе, комисија решењем
утврђује који подносилац изборне листе, испуњава услове
за одређивање својих представника у проширени састав
овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав, комисија доставља подносиоцу изборне листе, у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа
од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени
састав.

8. март 2016.

Представник подносиоца проглашене изборне листе
постаје члан комисије у проширеном саставу најкасније у
року од 24 часа од доношења решења о утврђивању проширеног састава.
Члан 10.
Састав комисије у проширеном саставу објављује се у
„Службеном листу Града Београда”.
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Комисија се, у оквиру надлежности утврђених Законом
о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о финансирању политичких странака и применом упутстава и других аката комисије:
1) стара о законитости спровођења избора одборника
Градске општине Нови Београд
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким
местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у
складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик, изглед и укупан број гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај Скупштини Градске општине
Нови Београд о спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике, податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12) доставља решење о проглашењу збирне изборне листе организационој јединици градске управе надлежној за
послове финансија;
13) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 12.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента
када комисија утврди резултате и објави резултате избора.
Члан 13.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Члан 14.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије, на своју
иницијативу или, у најкраћем могућем року, кад то предложи најмање трећина чланова комисије.
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У раду комисије учествују: председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици.
Члан 15.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног реда,
доставља се члановима комисије и њиховим заменицима,
по правилу у писаном облику, најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се
сазивају телефоном или на други одговарајући начин.
Изузетно, позив за седницу комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року, при чему је
председник комисије дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.
Члан 16.
Председник комисије се стара о реду на седници комисије и даје реч члановима и заменицима чланова комисије
пријављеним за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно, председавајући може
да одреди паузу.
Члан 17.
Седници комисије, по позиву председника, присуствују
и представници Управе Градске општине Нови Београд,
који учествују у раду комисије без права одлучивања.
По позиву председника комисије, седници могу присуствовати и остала лица.
Члан 18.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном,
односно проширеном саставу.
Уместо члана комисије који није присутан, гласа његов
заменик.
Комисија, на предлог председника, може одлучити да се
време трајања дискусија ограничи, или да се ограничи број
јављања за дискусију по истој тачки.
Члан 19.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената,
као и обављања појединих изборних радњи, комисија може
формирати радне групе из реда својих чланова и стручни
или административно-технички тим из реда стручних радника органа Градске општине Нови Београд.
Члан 20.
Рад комисије је јаван.
Јавност рада комисија обезбеђује путем презентације на
сајту Градске општине Нови Београд, присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу,
а преко председника или заменика председника комисије.
Саопштење за јавност, по одобрењу председника комисије, даје Одсек за послове информисања Управе Градске
општине Нови Београд.
Конференцију за штампу може одржати председник или
заменик председника комисије.
Члан 21.
У остваривању својих задатака комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
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V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 22.
О приговорима који су упућени комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе комисије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема приговора,
стручно мишљење о начину решавања приговора и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
Решење по приговору комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу.
Члан 23.
Кад је против решења комисије донетог по приговору
поднета жалба,
Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном суду у Београду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 24.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика, Законом о јединственом бирачком списку и Законом о финансирању политичких странака
и актима донетим у спровођењу тих закона, комисија сходно
примењује одредбе Закона о општем управном поступку.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 25.
Средства за рад комисије обезбеђују се у буџету Градске
општине Нови Београд.
Члан 26.
Председник, чланови комисије и секретар, као и њихови
заменици имају право на накнаду за рад у комисији.
Висину накнаде за рад у Изборној комисији Градске
општине Нови Београд, комисија одређује посебном одлуком.
Радници ангажовани у стручном и административнотехничком тиму и радним групама, имају право на накнаду
за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
Висину накнаде за ангажовање у тимовима из става 3.
овог члана, одређује комисија посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 24. и члана
25. став 1. су председник и заменик председника комисије.
Члан 27.
Управа Градске општине Нови Београд обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању задатака комисије, у складу са законом и Одлуком о организацији Управе Градске општине Нови Београд.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 28.
На седници комисије води се записник о раду комисије.
Записник садржи податке о присутности на седници, као
и главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима
о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о
одлукама, закључцима и другим актима који су на седници
донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.
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О вођењу и чувању записника стара се секретар комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник комисије и секретар комисије.
Члан 29.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са прописима.
Члан 30.
У комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа комисије), са којом се
поступа у складу са прописима.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Питања која се односе на рад комисије, а која нису
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 32.
Мишљење о примени одредаба овог пословника даје секретар, односно заменик секретара комисије.
Аутентично тумачење одредаба овог пословника
утврђује комисија, на предлог председника или најмање пет
чланова комисије.
Члан 33.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, број 15/12).
Члан 34.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине
Број 013-1/2016-2, 8. марта 2016. године
Председник
Татјана Ђукић, ср.

На основу члана 15. став 1. тачка 5 и члана 23. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), Изборна комисија Градске
општине Нови Београд, на својој седници одржаној 8. марта 2016. године, донела је

ОД Л У КУ
О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I
Oвом одлуком прописује се обрасци за спровођење
појединих изборних радњи у поступку избора одборника
Скупштине Градске општине Нови Београд.
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II
Обрасци за спровођење појединих изборних радњи у
поступку избора одборника Скупштине Градске општине
Нови Београд су:
– изборна листа – образац СГО 1/16;
– потврда о изборном праву кандидата – образац СГО 2/16;
– изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру за
одборника – образац СГО 3/16;
– сагласност носиоца листе – образац СГО 4/16;
– овлашћење за подношење изборне листе – образац
СГО 5/16;
– списак бирача који подржавају изборну листу – образац СГО 6/16;
– изјава бирача да подржава изборну листу – образац
СГО 7/16;
– потврда о пребивалишту – образац СГО 8/16;
– решење којим се проглашава изборна листа – образац
СГО 9/16;
– решење којим се одбацује изборна листа – образац
СГО 10/16;
– закључак којим се утврђује да изборна листа садржи
недостатке – образац СГО 11/16;
– решење којим се одбија проглашење изборне листе –
образац СГО 12/16;
– решење о утврђивању збирне изборне листе – образац
СГО 13/16;
– решење о испуњењу – неиспуњењу услова за одређивање у проширени састав ИКГО и бирачких одбора – образац СГО 14/16;
– решење о именовању члана и заменика члана у проширени састав Изборне комисије – образац СГО 14А/16;
– контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – образац СГО 15/16;
– гласачки листић за избор одборника – образац СГО
16/16;
– записник о примопредаји изборног материјала пре
гласања између Изборне комисије градске општине и бирачког одбора – образац СГО 17/16;
– записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања
и утврђивање разултата гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – образац СГО 18/16;
– записник о примопредаји изборног материјала после
гласања између бирачког одбора и Изборне комисије Градске општине – образац СГО 19/16;
– записник о раду Изборне комисије Градске општине
на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине
Градске општине Нови Београд – образац СГО 20/16;
– уверење о избору одборника Скупштине Градске
општин Нови Београд – образац СГО 21/16;
– потврда о изборном праву за гласање ван бирчаког
места – образац СГО 22/16;
– потврда о преузимању образаца за спровођење избора
– образац СГО-П1/16;
– потврда о пријему изборне листе – образац СГОП2/16.
III
Oбрасци наведени у члану II ове одлуке налазе се у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Нови Београд
Број 013-1/2016-3, 8. марта 2016. године
Председник
Татјана Ђукић, ср.
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Предлагање опуномоћених представника

БАРАЈЕВО
На основу члан 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11) Општинска изборна комисија Градске општине Барајево, на седници одржаној 8. марта 2016. године донела је

У ПУ Т С ТВ О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО РАСПИСАНИХ ЗА
24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине
Барајево расписаних за 24. април 2016. године.
II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.
(1) Органи за спровођење избора су Општинска изборна комисије Градске општине Барајево (у даљем тексту:
ОИК) и бирачки одбори (у даљем тексту: БО).
(2) Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
(3) За члана органа за спровођење избора у проширеном
саставу може да буде предложено лице које има изборно
право, пребивалиште на територији Градске општине Барајево, а није кандидат за одборника, заступник подносиоца изборне листе или овлашћено лице за подношење изборне листе.
Општинска изборна комисија
Члан 3.
(1) ОИК обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима и овим Упутством.
(2) ОИК у сталном саставу чине председник и осам чланова које је именовала Скупштина Градске општине Барајево.
(3) ОИК има секретара кога је именовала Скупштина
Градске општине Барајево. Секретар учествује у раду ОИК-а,
без права одлучивања.
(4) Председник, чланови ОИК-а у сталном и проширеном саству и секретар ОИК-а имају заменике.
Проширени састав Општинске изборне комисије Градске општине Барајево
Члан 4.
(1) Право на члана и заменика члана ОИК-а у проширеном саставу има сваки подносилац проглашене изборне
листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине
Барајево, који је предложио најмање две трећине (22) кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се
бира (33).
(2) ОИК даном проглашења изборне листе истовремено
решењем утврђује да ли подносилац изборне листе испуњава или не испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав и решење доставља подносиоцу
изборне листе у року од 24 часа од његовог доношења.

Члан 5.
(1) Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у ОИК (члана и заменика члана) и о томе
обавештава ОИК, најкасније пет дана пре дана одређеног за
одржавања избора (најкасније до 18. априла 2016. године у
24:00 часова).
(2) Предлог за именовање члана и заменика члана ОИК
у проширеном саставу треба да садржи име и презиме лица,
његов јединствени матични број грађана (у даљем тексту:
ЈМБГ), пребивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт и адресу за пријем електронске поште, ако
је опуномоћени представник има.
(3) Уз предлог за именовање члана и заменика члана
ОИК-а у проширеном саставу доставља се потврда о њиховом изборном праву.
Члан 6.
(1) ОИК утврђује проширени састав у року од 24 часа
од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени
састав.
(2) Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у ОИК, најкасније пет дана пре дана
одређеног за одржавање избора, ОИК наставља да ради и да
пуноважно одлучује без представника подносиоца изборне
листе.
Бирачки одбори
Члан 7.
(1) На основу члана 8. став 4. Закона о локалним изборима када се истовремено одржавају избори за одборнике и
избори за народне посланике Народне скупштине, послове
бирачких одбора за спровођење избора за одборнике обављају бирачки одбори образовани за спровођење избора за
народне посланике.
Стални састав бирачког одбора
Члан 8.
(1) БО у сталном саставу чине председник, два члана и
њихови заменици.
(2) Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у
сталном саставу овлашћени предлагач (посланичке групе)
доставља ОИК-у до 8. априла 2016. године.
(3) ОИК обједињује све примљене предлоге за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу и обједињени предлог доставља Републичкој изборној комисији
најкасније 10. априла 2016. године, искључиво у табели коју
јој достави Републичка изборна комисија.
(4) Решење о образовању БО и именовању председника
и чланова бирачких одбора у сталном саставу доноси Републичка изборна комисија, најкасније 13. априла 2016. године у 24,00 часа.
Проширени састав бирачког одбора
Члан 9.
(1) Право на члана и заменика члана БО у проширеном
саставу имају подносиоци проглашених изборних листа за
избор народних посланика.
(2) Право на члана и заменика члана БО у проширеном
саставу има и подносилац изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево ако није поднео
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изборну листу кандидата за народне посланике, под условом да је предложио најмање две трећине (22) кандидата за
избор одборника Скупштине Градске општине Барајево.
(3) Републичка изборна комисија Упуством за спровођење избора и Одлуком о координираном спровођењу
избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24. април 2016. године, уређује услове у
погледу права подносиоца изборних листа на члана и заменика члана у БО (члан 6. Одлуке о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и
избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24. април 2016. године.

вање чланова и заменика чланова бирачких одбора ставити
печат којим потврђује да предложена лица имају изборно
право.
(3) Ако неко предложено лице нема изборно право,
општинска управа о томе обавештава предлагача.

Члан 10.
(1) Сваки подносилац изборне листе може да предложи само једног члана и једног заменика члана у проширени
састав бирачког одбора.
(2) Предлог за именовање чланова бирачких одбора у
проширеном саставу, за сваког члана и заменика члана бирачког одбора, треба да садржи име и презиме, име једног
од родитеља, ЈМБГ и пребивалиште и адресу стана.
(3) Након проглашења изборне листе ОИК без одлагања доставља Републичкој изборној комисији решење о
испуњењу или неиспуњењу услова да подносилац те изборне листе предложи своје представнике у проширени састав
бирачких одбора.

Члан 14.
(1) Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
(2) Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Републичка изборна комисија ће по службеној дужности водити рачуна о законским ограничењима из члана
29. став 4. и члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика.
(3) Ако постоји однос из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова бирачких одбора, лице које не може да буде у саставу бирачког одбора
одређује се применом правила које прописује Републичка
изборна комисија (члан 29. Упутства за спровођење избора
за посланике народне скупштине расписаних за 24. април
2016. године)

Члан 11.
(1) Подносилац изборне листе за избор одборника
Скупштине Градске општине Барајево, који испуњава услове да има представнике у проширеном саставу БО предлоге
за именовање чланова БО у проширеном саставу доставља
ОИК-у најкасније 18. априла 2016. године у 10,00 часова.
(2) Предлог за именовање чланова бирачких одбора у
проширеном саставу подноси лице овлашћено за подношење изборне листе или лице које он за то овласти.
(3) Лице овлашћено за подношење изборне листе дужно
је да Републичкој изборној комисији до 13. априла 2016. године достави списак лица која су овлашћена да за Градску
општину Барајево подносе предлоге за именовање чланова
бирачких одбора у проширеном саставу, у табели коју сачињава Републичка изборна комисија.
(4) Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог
члана неког бирачког одбора у проширеном саставу најкасније 18. априла 2016. године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне
листе, у складу са законом.
(5) Предлог из става 1. ОИК без одлагања доставља Републичкој изборној комисији.
Провера изборног права за чланове бирачких одбора
Члан 12.
(1) У бирачки одбор могу да се именују само лица која
имају изборно право.
(2) Пре подношења предлога за именовање чланова и
заменика чланова бирачких одбора у сталном односно проширеном саставу, овлашћени предлагач је дужан да од Управе Градске општине Барајево прибави доказ о изборном
праву за свако предложено лице, тако што ће Управа Градске општине Барајево на писмени збирни предлог за имено-

Замена лица у бирачким одборима
Члан 13.
(1) Заменa лица именованих у бирачке одборе врши се
у складу са правилима које прописује Републичка изборна
комисија.
Законска ограничења

III. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Подносилац изборне листе
Члан 15.
(1) Подносилац изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине Градске општине Барајево може бити регистрована политичка странка, група грађана или коалиција
регистрованих политичких странака (у даљем тексту: подносилац изборне листе).
(2) Подносилац изборне листе не може бити коалиција
коју чине политичка странка и група грађана.
Члан 16.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине
Градске општине Барајево (у даљем тексту: изборна листа)
у име политичке странке подноси заступник политичке
странке уписан у Регистар политичких странака, или лице
које он за то овласти на Обрасцу СГОБ-2/2016.
Члан 17.
(1) Коалицију регистрованих политичких странака (у
даљем тексту: страначка коалиција) образују најмање две
регистроване политичке странке писменим споразумом (у
даљем тексту: коалициони споразум) који се оверава код јавног бележника, у суду или код општинског органа управе.
(2) Коалициони споразум обавезно садржи назив страначке коалиције, назив изборне листе и податке о лицу које
је овлашћено за подношење изборне листе.
(3) Ако су коалиционим споразумом овлашћена два
лица за подношење изборне листе, онда се обавезно наводи
да ли овлашћена лица изборне радње морају предузимати
заједно или то могу чинити одвојено.
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(4) Коалиционим споразумом може да буде одређено да
један од заступника политичких странака које чине страначку коалицију буде заступник страначке коалиције.
(5) Изборну листу у име страначке коалиције подноси
лице које је за то овлашћено у коалиционом споразуму.
Члан 18.
(1) Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом који се оверава код јавног бележника, у
суду или код општинског органа управе.
(2) Споразум о образовању групе грађана обавезно
садржи циљ образовања групе грађана, назив групе грађана, ако је одређен, назив изборне листе, податке о лицима
која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште
и адреса стана, наведени према подацима из личне карте)
и податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне
листе.
(3) Изборну листу у име групе грађана подноси лице
које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено
за подношење изборне листе.
Члан 19.
Лице које је овлашћено за подношење изборне листе,
овлашћено је да у име подносиоца изборне листе врши и
све друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне
листе друкчије не одреди.
Рок за подношење изборних листа
Члан 20.
(1) Изборна листа се подноси Општинској изборној комисији Градске општине Барајево у згради Градске општине
Барајево, Светосавка 2, најкасније 8. априла 2016. године у
24,00 часа, на Обрасцу СГОБ-1/2016.
Садржина изборне листе
Члан 21.
(1) Изборна листа садржи:
1) назив подносиоца изборне листе;
2) назив изборне листе који може да садржи и име и
презиме носиоца изборне листе (ако је одређен);
3) податке о свим кандидатима за одборнике (редни број
на изборној листи, име и презиме, датум рођења, занимање,
пребивалиште и адреса стана кандидата према уверењу о
пребивалишту);
4) име и презиме и потпис лица које подноси изборну
листу;
(2) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у
изборној листи се за сваког кандидата за одборника мора
навести пуни или скраћени назив политичке странке која
га је предложила за одборника.
Члан 22.
(1) Једно лице може бити кандидат сам на једној изборној листи.
(2) Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.
(3) На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи (прва три места, друга три места
и тако до краја листе) мора да буде најмање по један кандидат који припада оном полу који је мање заступљен на изборној листи.
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(4) Ако изборна листа не испуњава садржинске услове
из чл. 21. и 22. сматраће се да садржи недостатке за проглашење.
Члан 23.
(1) Када по доношењу решења о проглашењу изборне
листе кандидат буде правноснажном судском одлуком лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи његова
смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи
новог кандидата.
Повлачење изборне листе
Члан 24.
(1) Подносилац изборне листе може повући изборну
листу најдоцније до дана утврђења збирне изборне листе.
(2) Повлачењем изборне листе престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење
избора, као и сва права која му у том својству по одредбама
овог закона припадају.
Назив подносиоца изборне листе
Члан 25.
(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, она
је дужна да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе наведе према називу из акта о регистрацији политичке странке.
(2) Ако изборну листу подноси страначка коалиција,
она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању
страначке коалиције, при чему назив подносиоца мора на
почетку назива да има ознаку „Коалиција”.
(3) Ако изборну листу подноси група грађана, назив
подносиоца мора на почетку назива да има ознаку „Група
грађана”.
(4) Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца, после речи „Група
грађана”, наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана.
(5) Назив групе грађана не може да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване
политичке странке.
Назив изборне листе
Члан 26.
(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив политичке странке
из акта о регистрацији.
(2) Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз његову писмену сагласност која се даје на Обрасцу СГОБ-3/2016.
Члан 27.
(1) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те страначке коалиције.
(2) Назив коалиционе изборне листе може да садржи
и имена највише два лица као носилаца изборне листе, уз
њихову писмену сагласност која се даје на Обрасцу СГОБ3/2016.
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Члан 28.
(1) Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те групе грађана.
(2) Назив изборне листе групе грађана може да садржи
и име и презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз
његову писмену сагласност која се даје на Обрасцу СГОБ3/2016.
(3) Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке.
Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 29.
(1) Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1) Овлашћење лица које је заступник политичке странке овластио да поднесе изборну листу, на Обрасцу СГОБ2/2016;
2) Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да
буде носилац изборне листе, на Обрасцу СГОБ-3/2016;
3) Потврда о изборном праву, за сваког кандидата за
одборника, на Обрасцу СГОБ-4/2016 или на обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци;
4) Изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да
буде кандидат за одборника, на Обрасцу СГОБ-5/2016;
5) Потврда о пребивалишту, за сваког кандидата за
одборника, на Обрасцу СГОБ-6/2016 или на обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци;
6) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног
органа;
7) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен
по азбучном реду презимена бирача, израђен на Обрасцу
СГОБ -7/2016. Списак се доставља у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД ) као MS Excell 97-2003 file, тако
да списак у оба облика буде истоветан;
8) најмање 30 оверених изјава бирача, по предлогу за
сваког кандидата, који подржавају изборну листу сређених по азбучном реду презимена бирача, на Обрасцу СГОБ
8/2016;
9) Оверен споразум о образовању страначке коалиције
или о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;
10) Потврда о изборном праву за свако лице које образује групу грађана, на Обрасцу СГОБ-4/2016 или на обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци , ако изборну листу подноси група грађана.
(2) Документи из става 1. тач. 3), 5), 6) и 10) овог члана
достављају се у оригиналу или као оверена фотокопија.
(3) Потписи бирача који подржавају изборну листу на
Обрасцу СГОБ-8/2016 оверавају се код општинског органа
управе, јавног бележника или у суду.
Члан 30.
(1) Подносилац изборне листе који намерава да стекне
положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина, дужан
је да приликом подношења изборне листе, Општинској изборној комисији ГО Барајево приложи и:
1) писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне
мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина;
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2) програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС);
3) друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине.
(2) Страначка коалиција може да стекне положај коалиције политичких странака националних мањина ако свака
од политичких странака које су образовале страначку коалицију испуњава услове да јој се утврди положај политичке
странке националне мањине.
(3) О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина одлучује
Општинска изборна комисија ГО Барајево при проглашењу
изборне листе, на основу увида у програм и статут и политичко деловање политичке странке, односно политичких
странака које подносе изборну листу.
Члан 31.
(1) Приликом подношења изборне листе, подносилац
изборне листе који намерава да за финансирање изборне
кампање користи средства из јавних извора, Општинској
изборној комисији ГО Барајево предаје писмену изјаву да
ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
(2) Након проглашења изборне листе, Општинска изборна комисија ГО Барајево изјаву подносиоца изборне
листе уз решење о проглашењу изборне листе, без одлагања
доставља Одељењу за финансије Управе Градске општине
Барајево.
IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
Члан 32.
(1) Збирна изборна листа садржи све изборне листе,
са личним именима свих кандидата и подацима о години
рођења, занимању и пребивалишту сваког кандидата.
(2) Редослед изборних листа на збирној изборној листи
утврђује се према редоследу којим су проглашене.
(3) Општинска изборна комисија ГО Барајево утврђује
и објављује збирну изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине Градске општине Барајево у „Службеном листу
Града Београда” најкасније 13. априла 2016. године у 24,00 часа.
(4) ОИК Републичкој изборној комисији доставља
збирну изборну листу кандидата за одборнике одмах по
утврђивању, а најкасније 14. априла 2016. године.
V. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 33.
(1) Општинска изборна комисија ГО Барајево одређује
и оглашава у „Службеном листу Града Београда” бирачка
места на територији Градске општине Барајево.
Начин одређивања бирачких места
Члан 34.
(1) Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и
просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од
7,00 до 20,00 часова.
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(2) Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а
најмање 100 бирача.
(3) У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне
удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом бирачком месту било
знатно отежано.
(4) Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених места.
(5) За свако бирачко место одређује се: број бирачког
места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица,
село, заселак, насеље и сл.).
Члан 35.
(1) За бирачка места се, по правилу, одређују просторије
у објектима у јавној својини, а само изузетно и просторије у
објектима у приватној својини.
(2) За бирачко место не може бити одређена просторија
у верском објекту, објекту у власништву политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у
објекту у власништву кандидата за одборника, или члана
његове породице.
(3) Приликом одређивања бирачког места, води се рачуна да оно по могућности буде приступачно особама са инвалидитетом.
Уређивање бирачких места
Члан 36.
(1) Управа Градске општине Барајево дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко
место буде припремљен и отворен за гласање.
(2) Просторија за гласање мора да буде уређена на начин
који омогућује несметано спровођење гласања.
(3) На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Државна застава Републике Србије, збирна
изборна листа кандидата за одборнике и извод из решења о
одређивању бирачких места.
(4) На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца изборних
листа (политичких странака, коалиција политичких странака, група грађана) и другог изборног пропагандног материјала.
(5) На бирачком месту је забрањено коришћење мобилних телефона и других средстава телекомункације.
(6) Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога
могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
VI. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА
ИЗБОРА
Члан 37.
(1) Сваком бирачу обавезно се, најдоцније пет дана пре
дана одржавања избора, тј. до 18. априла 2016. године, доставља обавештење о дану и времену одржавања избора за
одборнике скупштине ГО Барајево, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка.
(2) Обавештења из става 1. овог члана доставља
општинска управа.
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VII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ
ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 38.
(1) Изборни материјал за спровођење избора за одборнике скупштине ГО Барајево обезбеђује Општинска изборна комисија ГО Барајево.
(2) Примопредаја изборног материјала између ОИК-а
и бирачких одбора обавиће се најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора (најкасније до 22. априла 2016. године до
24:00 часова)
(3) Сваком бирачком одбору благовремено се доставља
следећи изборни матријал:
1) збирна изборна листа у два примерка која се видно
истиче на бирачком месту;
2) решење о одређивању бирачког места;
3) решење о образовању бирачког одбора у сталном
саставу;
4) решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;
5) оверени извод из бирачког списка;
6) посебан извод из бирачког списка, ако на бирачком
месту гласају и бирачи који се налазе на одслужењу војног
рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или
установама Војске Србије;
7) потребан број гласачких листића (Образац СГОБ15/2016), који одговара броју бирача који су уписани на том
бирачком месту;
8) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац СГОБ-14/2016);
9) образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор
одборника Скупштине Градске општине Барајево (у даљем
тексту: записник о раду бирачког одбора), у шест примерака (Образац СГОБ-18/2016);
10) правила о раду бирачких одбора;
11) обрасце потврда о изборном праву за гласање ван
бирачког места (Образац СГОБ-16/2016)
12) гласачке кутије;
13) сет паравана за обезбеђивање тајности гласања;
14) два спреја за обележавање прста бирача;
15) две УВ лампе;
16) вреће за одлагање изборног материјала;
17) прибор за писање;
18) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни восак);
19) коверте за одлагање гласачких листића;
20) остали материјал (батерије, оловке, лењир и др.).
21) Државну заставу Републике Србије.
VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГО БАРАЈЕВО ПОСЛЕ
ГЛАСАЊА
Предаја изборног материјала
Члан 39.
(1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту,
бирачки одбор без одлагања, а најкасније у року од 8 часова
од часа затварања бирачког места, доставља ОИК-у следећи
изборни материјал:
1) први примерак записника о раду бирачког одбора;
2) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту;
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3) запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
4) запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки
листићи;
5) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
6) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
7) запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
(2) О примопредаји из става 1. овог члана саставља се
записник на Обрасцу СГОБ-19/2016.
IX . ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис у јединствени бирачки списак
Члан 40.
(1) У јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) уписују се лица која испуне опште услове за
стицање бирачког права, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу
најкасније на дан избора.
(2) До закључења бирачког списка 8. априла 2016. године у 24,00 часа, бираче који нису уписани у бирачки списак
уписује Управа Градске општине Барајево надлежна према
месту пријављеног пребивалишта бирача.
(3) Од закључења бирачког списка тј. од 9. априла 2016.
године, па до 20. априла 2016. године у 24,00 часа, односно
до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки
списак уписује Министарство државне управе и локалне
самоуправе.
(4) Бирач с боравиштем у иностранству који није уписан
у бирачки списак, може да поднесе захтев за упис Управи
Градске општине Барајево непосредно или преко дипломатско-конзуларног представништа.
Промене у бирачком списку
Члан 41.
(1) Промене у бирачком списку (брисање из бирачког
списка или измена, допуна или исправка неке чињенице о
бирачу) врши Управа Градске општине Барајево до закључења бирачког списка 8. априла 2016. године у 24 часа.
(2) Након закључења бирачког списка, тј. од 9. априла
2016. године, промене у бирачком списку врши Mинистарство државне управе и локалне самоуправе.

8. март 2016.

(2) Одлуку из става 1. ОИК објављује у „Службеном
листу Града Београда”.
X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачки листићи
Члан 44.
(1) Број гласачких листића који се штампају мора да
буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак
за територију градске општине Барајево.
(2) Општинска изборна комисија ГО Барајево решењем
које се објављује у „Службеном листу Града Београда”
утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број
резервних гласачких листића, који не може да буде већи од
0.3% укупног броја бирача.
(3) Општинска изборна комисија ГО Барајево прописује
текст, облик и изглед гласачких листића.
(4) Боја гласачких листића по којима ће се гласати на
изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево и боја контролних листова за проверу исправности
гласачке кутије које ће се користити на изборима морају
да се разликују од боја утврђених Одлуком Републичке изборне комисије о одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије,
за гласање на изборима за народне посланике Народне
скупштине, расписаним за 24. април 2016. године („Службени гласник РС”, број 22/16).
Штампање гласачких листића
Члан 45.
(1) Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на српском језику,
ћирилицом.
(2) Гласачки листићи штампају се на једном месту, на
хартији заштићеној воденим жигом.
Надзор над штампањем и примопредајом гласачких
листића

Члан 42.
(1) Министарство државне управе и локалне самоуправе 8. априла 2016. године решењем закључује бирачки списак и у решењу утврђује укупан број бирача у Републици
Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком
бирачком месту на којем се спроводи гласање.
(2) Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља решење о закључењу бирачког списка у року од
24 часа од закључења бирачког списка, а најкасније 9. априла 2016. године у 24,00 часа.

Члан 46.
(1) Штампање гласачких листића надзире Општинска
изборна комисија ГО Барајево.
(2) Општинска изборна комисија ГО Барајево је дужна
да омогући јавност штампања гласачких листића.
(3) Представници подносилаца изборних листа имају
право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Општинској
изборној комисији ГО Барајево и бирачким одборима.
(4) Општинска изборна комисија ГО Барајево је дужна
да благовремено обавести подносиоце изборних листа о
томе да њихови представници имају право да присуствују
штампању, бројању, паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.
(5) Овлашћено лице подносиоца изборне листе доставља Општинској изборној комисији ГО Барајево у писменом облику обавештење о лицима која ће присуствовати
штампању, бројању и паковању гласачких листића, у којем
се за свако то лице наводи име и презиме, његов ЈМБГ и
број мобилног телефона.

Објављивање укупног броја бирача

Гласачка кутија

Члан 43.
(1) На основу укупног броја бирача за свако бирачко место на територији Градске општине Барајево који утврђује
Републичка изборна комисија, ОИК утврђује укупан број
бирача на територији Градске општине Барајево.

Члан 47.
За гласање на изборима за одборнике скупштине ГО Барајево користи се гласачка кутија израђена према Упутству
о облику и димензијама гласачке кутије („Службени гласник РС”, број 42/00).

Закључење бирачког списка

8. март 2016.
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Спреј за обележавање прста бирача
Члан 48.
Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао
врши се спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под посебном светлошћу УВ лампе.
XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 49.
(1) Статистичку обраду података у поступку избора
одборника за Скупштину Градске општине Барајево обавља
Републички завод за статистику.
(2) Републички завод за статистику одређује лице које
ће да присуствује примопредаји изборног материјала и које
на основу записника о раду бирачких одбора које му доставља ОИК, обавља статистичку обраду података о резултатима избора.
(3) Статистичка обрада података о резултатима избора
обавља се у згради Градске општине Барајево, Светосавска 2.
XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 50.
(1) Поступање лица која прате рад органа за спровођење
избора одвија се у складу са правилима које прописује
Рпубличка изборна комисија.
XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 51.
(1) Средства за спровођење избора обезбеђена у буџету
према финансијском плану укупних трошкова који је утврдила ОИК и могу се користити за:
1) набавку, штампање и превођење изборног материјала;
2) накнаде за рад чланова ОИК у сталном и проширеном саставу;
3) накнаде за рад чланова бирачких одбора у проширеном саставу;
4) накнаде за рад чланова радне групе;
5) набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала неопходног за спровођење избора;
6) превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге.
(2) Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар ОИК-а.
XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за спровођење избора за одборнике у Скупштину
Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 14/12).
Члан 53.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 13-02-14/16, 8. марта 2016. године
Председница
Гордана Нешић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Градске
општине Барајево, на седници одржаној 8. марта 2016. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, РАСПИСАНИХ
ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине
Барајево утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике
Скупштина градских општина („Службени лист Града Београда”, број 9/16),
– Законом о локалним изборима,
– 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. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),
– Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године, 02 број 013-24/16 од 4. марта 2016. године („Службени
гласник РС”, број 22/16),
– Упутством за спровођење избора за одборнике
Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 24. април 2016. године, број 013-2-14/16 од 8. марта 2016. године.
2. Одлуком о расписивању избора за одборнике
скупштина градских општина („Службени лист Града Београда”, број 9/16), избори за одборнике Скупштине Градске
општине Барајево расписани су за 24. април 2016. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних
радњи почињу да теку од 7. марта 2016. године.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови
су следећи:
Редни
број

Радња

Рок
1. Обрасци

1.1.

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1.
Закона о локалним изборима – ЗоЛИ)

у року од три дана од дана
расписивања избора
најкасније 10. марта
у 24,00 часа

2.1.

Доношење решења о испуњавању или неисприликом проглашења
пуњавању услова за одређивање опуномоћених изборне листе
представника подносиоца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора
(члан 14. став 6. ЗоЛИ)

2.2.

Доношење решења о именовању овлашћених
представника подносиоца изборне листе у
проширени састав ОИК
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)

2.3.

Достављање предлога за чланове сталног
најкасније 8. априла
састава бирачких одбора Општинској изборној
комисији Градске општине Барајево
(члан __. Упутства за спровођење избора)

2.4.

Достављање РИК-у обједињених прелога за
чланове сталног састава бирачких одбора од
стране ОИК

најкасније 10. априла

2.5.

Образовање сталног састава бирачких одбора
(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре
дана избора, најкасније 13.
aприла у 24,00 часа

2. Органи за спровођење избора

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе,
а најкасније пет дана пре
дана избора, а најкасније 18.
априла у 24 часа
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2.6.

Достављање РИК-у списка овлашћених лица
подносилаца изборноих листа за предлагање чланова проширеног саставу бирачких
одбора

најкасније 13. априла

5.3.

2.7.

Достављање ОИК-у предлога за именовање
чланова проширеног састава бирачких
одбора

Најкасније 18. априла у
10,00 часова

Доношење решења о упису или променама
у бирачком списку по закључењу бирачког
списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)

5.4.

2.8.

Достављање РИК-у обједињених предлога
за именовање чланова проширеног састава
бирачких одбора од стране ОИК

Најкасније 18. априла у
17,00 часова

2.9.

Достављање обавештења о представницима
подносиоца изборне листе у проширеном
саставу бирачких одбора
(члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3.
ЗоЛИ)

најкасније пет дана пре
дана избора, најкасније 18.
априла у 24,00 часа

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

5.5.

Подношење захтева да се у бирачки списак
упише податак да ће бирач на предстојећим
изборима гласати према месту боравишта у
земљи/изабрано место гласања
(члан 15. ЗОЈБС)

најкасније пет дана пре
дана закључења бирачког
списка, односно 20 дана пре
дана избора, до 3. априла у
24 часа

5.6.

Доношење решења о закључењу бирачког
списка и утврђивању укупног броја бирача
од стране Министарства државне управе и
локалне самоуправе
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

15 дана пре дана избора, до
8. априла 2016. у 24,00 часа

5.7.

Достављање решења о закључењу бирачког
списка Општинској изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

у року од 24 часа од часа
доношења решења

5.8.

Објављивање укупног броја бирача у „Службе- одмах по добијању решења
о закључењу бирачког
ном листу Града Београда”
списка
(члан 18. ЗоЈБС)

5.9.

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

2.10 Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора
(члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став
3. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе,
а најкасније пет дана пре
избора одн. најкасније 18.
априла у 24,00 часа

2.11. Замена члана бирачког одбора у сталном
саставу у случају његове спречености или
одсутности

најкасније 23. априла у 20,00
часова

2.12. Замена члана бирачког одбора у проширеном
саставу у случају његове спречености или
одсутности

најкасније 22. априла у 20,00
часова

2.13. Замена члана бирачког одбора који не може да Најкасније 24. априла у 7,00
буде у саставу бирачког одбора у смислу члана часова
29. став 4. и члана 30. став 2. Закона о избору
народних посланика (ЗоИНП)
(члан __. Упутства за спровођење избора)
3. Изборна листа

од закључења бирачког
списка до 72 часа пре дана
избора, од 8. априла 2016.
у 24,00 часа до 20. априла у
24,00 часа

у року од 48 часова од доношења решења о закључењу
бирачког списка, до 10.
априла у 24,00 часа

5.10. Пријем у Општинској изборној комисији
решења опроменама у бирачком списку по
закључењу бирачког списка
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

до 48 часова пре дана
одржавања избора, до 21.
априла у 24,00 часа
одмах по истеку рока за
пријем решења о променама
у бирачком списку по
закључењу бирачког списка

3.1.

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. ЗоЛИ, члана 20. Упутства )

најкасније 15 дана пре дана
избора, најкасније 8. априла
у 24,00 часа

5.11. Утврђивање и објављивање у општинском
службеном гласилу коначног броја бирача
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

3.2.

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове

6.1.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – страни посматрачи
(члан 75. став 1. и 76. став 1 Упутства РИК-а)

најкасније десет дана пре
дана избора, до 13. априла

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – домаћи посматрачи
(члан 74. став 1. Упутства РИК-а)

најкасније пет дана пре дана
избора, до 18. априла

3.3.

3.4.

3.5.

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

до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно
најкасније 11 дана пре дана
избора,одн.12. априла у
24,00 часа

6. Посматрачи

Утврђивање и објављивање збирне изборне
листе у „Службеном листу Града Београда”
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре
дана избора, најкасније 13.
aприла у 24,00 часа

7.1.

Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне листе

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

најкасније пет дана пре дана
избора, до 18.априла 2016.

7.2.

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

најкасније 24 часа пре дана
избора

7.3.

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

од 48 часова пре дана избора до затварања бирачких
места на дан избора, 21.април у 24,00 часа

7.4.

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

на дан избора од 7 до 20
часова

8.1.

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

У року од осам часова од
затварања бирачких места

8.2.

Утврђивање резултата избора у Општинској
изборној комисији
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места
до 25. априла у 20,00 часова

8.3.

Расподела одборничких мандата применом
система највећег количника
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места
до 25. априла у 20,00 часова

8.4.

Објављивање резултата избора у службеном
гласилу
(члан 44. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места
до 25. априла у 20,00 часова

8.5.

у року од пет дана од дана
Увид представника подносилаца изборних
избора, до 29. априла у
листа и кандидата за одборнике у изборни
материјал у просторијама Општинске изборне 24,00 часа
комисије
(члан 32. ЗоЛИ)

7. Спровођење избора

4. Бирачка места
4.1.

Достављање предлога Управе ГО Барајево за
одређивање бирачких места

Најкасније 16.март

4.2.

Одређивање и објављивање бирачких места
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)

најкасније 20 дана пре дана
избора, одн. 3. априла у
24,00 часа

4.3.

Разврставање бирача на бирачка места од
стране општинске управе
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

до закључења бирачког
списка, односно 15 дана пре
дана избора, одн. до
8. априла у 24,00 часа

4.4.

Разврставање бирача на бирачка места од стра- по закључења бирачког
списка
не Министарства државне управе и локалне
самоуправе
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

5. Јединствени бирачки списак
5.1.

5.2.

Излагање бирачког списка за подручје градске
општине Барајево и обавештавање грађана о
томе
(члан 14. Закона о јединственом бирачком
списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком
списку)

од наредног дана од дана
расписивања избора

Захтев општинској управи за доношење
решења о упису у бирачки списак односно о
промени у бирачком списку
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)

до закључења бирачког
списка, односно15 дана пре
дана избора најкасније 8.
априла у 24 часа

До 4,00 часа 25. априла

8. март 2016.
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9. Заштита изборног права
9.1.

Подношење приговора Општинској изборној
комисији (члан 52. став 2.ЗоЛИ)

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

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору у року од 48 часова од
(члан 53. став 1. ЗоЛИ)
пријема приговора

9.3.

Жалба Управном суду против решења
Општинске изборне комисије по приговору
(члан 54. став 1. ЗоЛИ)

9.4.

Достављање свих потребних података и списа за одмах, а најкасније у року од
одлучивање Управном суду од стране Општин- 12,00 часова
ске изборне комисије (члан 54. став2. ЗоЛИ)

9.5.

Доношење одлуке по жалби
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од достављања решења

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
10.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе у року од десет дана од
по редоследу на изборној листи, почев од првог дана објављивања укупних
кандидата са листе (члан 43. ЗоЛИ)
резултата избора

Редни
број
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10.2. Издавање уверења о избору за одборника
(члан 45. ЗоЛИ)

Рок
одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине општине/града
11.1. Подношење извештаја Скупштини Градске
општине Барајево о спроведеним изборима
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 013-2-15/16, 8. марта 2016. године
Председник
Гордана Нешић, ср.

Број 15 – 96

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

8. март 2016.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Пословник Изборне комисије Градске општине
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, који
су расписани за 24. април 2016. године – – – – – – –
Упутство за спровођење избора за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац расписаних
за 24. април 2016. године – – – – – – – – – – – – – – –
Роковник за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Вождовац расписаних за 24.
април 2016. године – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЗЕМУН
Пословник Привременог органа Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – –
Решење о престанку дужности председника
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Земун– – – – – – – – – – –

1

3
34

40

42
46
47
48

Страна
Решење о престанку дужности чланова Већа
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције председника
Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Земун– – – –
Решење о разрешењу секретара Скупштине
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика секретара
Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – –
Решење о именовању секретара Привременог
органа Градске општине Земун – – – – – – – – – – –

48
48
48
49
49
49

НОВИ БЕОГРАД
Пословник о раду Изборне комисије Градске
општине Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обрасцима за спровођење појединих
изборних радњи у поступку избора одборника
Скупштине Градске општине Нови Београд – – – –

49

БАРАЈЕВО
Упутство за спровођење избора за одборнике
Скупштине Градске општине Барајево расписаних
за 24. април 2016. године – – – – – – – – – – – – – – –
Роковник за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине Градске општине Барајево, расписаних
за 24. април 2016. године – – – – – – – – – – – – – – –
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