
ВОЖДОВАЦ

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 дана 26. октобра 2013. године, донела је 

УПУТС ТВ О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

РАСПИСАНИХ ЗА 15. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења 
избора за одборнике Скупштине градске општине Вождо-
вац расписаних за 15. децембар 2013. 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 проши-
реном саставу.

Чланове органа за спровођење избора у проширеном 
саставу, који су одређени у складу са Законом о локалним 
изборима, именује Изборна комисија на предлог подноси-
лаца проглашених изборних листа односно предлагача кан-
дидата. 

Чланови органа за спровођење избора и њихови заме-
ници 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 За-

коном о локалним изборима, сходном применом Закона о 
избору народних посланика и овим упутством.

Изборна комисија ради у седницама. Јавност рада коми-
сије обезбеђује се у складу са Пословником Изборне коми-
сије градске општине Вождовац.

Члан 4.
Број чланова сталног састава Изборне комисије ре-

шењем 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 потврђе-
ној изборној листи предложили најмање две трећине канди-
дата од укупног броја одборника који се бира (38) односно 
представници подносилаца изборних листа националних 
мањина, који су на потврђеној изборној листи предложили 
најмање једну трећину кандидата за одборнике (19). 

Истовремено са проглашењем изборне листе за одбор-
нике Скупштине градске општине Вождовац, Изборна 
комисија решењем утврђује да ли подносилац испуњава 
услове за одређивање опуномоћених представника у про-
ширени састав изборне комисије и у року од 24 часа од до-
ношења доставља решење подносиоцу.

Подносилац изборне листе може одредити свог опуно-
моћеног представника у Изборној комисији најкасније до 9. 
децембра 2013. године у 24 часа (члан 14. став 1. и 10. Зако-
на о локалним изборима). 

Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у про-
ширени састав.

Бирачки одбори

Члан 5.
Бирачки одбори образовани за спровођење избора за 

одборнике Скупштине градске општине Вождовац оба-
вљају послове који су одређени Законом о локалним избо-
рима, Законом о избору народних посланика, овим упут-
ством и Правилима о раду бирачких одбора.

Стални састав бирачког одбора

Члан 6.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, че-

тири члана и њихови заменици.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких од-

бора у сталном саставу именује Изборна комисија.
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Решење о образовању бирачких одбора и именовању 
председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу 
Изборна комисија доноси најкасније 25. новембра 2013. го-
дине. 

Члан 7.
На територији градске општине Вождовац укупан број 

председника, чланова и заменика чланова у сталном саста-
ву свих бирачких одбора који се именују на предлог одређе-
не одборничке групе, мора да буде сразмеран заступље-
ности те одборничке групе у Скупштини градске општине 
Вождовац на дан расписивања избора.

Изборна комисија одређује нумерички приказ мерила за 
именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу.

У предлогу за именовање председника и чланова бирач-
ких одбора и њихових заменика наводе се следећи подаци о 
предложеним члановима сталног састава бирачких одбора: 
име и презиме, име једног родитеља, јединствени матични 
број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), пребивалиште и адре-
са стана и број телефона.

У име одборничке групе, предлог подноси председник 
одборничке групе или лице које он овласти.

Ако нека одборничка група благовремено не достави 
предлог за именовање члана сталног састава бирачког од-
бора, Изборна комисија ће у стални састав бирачког одбора 
предложити лице одговарајуће за вршење ове дужности.

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 може да 

предложи само једног члана и једног заменика у проширени 
састав бирачког одбора.

Ако две или више политичких странака у коалицији 
поднесу изборну листу кандидата за одборнике, њима при-
пада право да сви заједно предложе једног члана и једног 
заменика члана у проширени састав бирачког одбора.

Члан 10.
Након проглашења изборне листе кандидата за одбор-

нике, 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 бирач-
ких одбора.

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 јед-
ног 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 наводе се следећи подаци о представнику: име и 
презиме, име једног родитеља, адреса пребивалишта и по-
литичка припадност или назив странке односно страначке 
коалиције или групе грађана на чији предлог је именован.

Ако подносилац изборне листе не предложи представ-
ника у проширени састав бирачких одбора најкасније 9. де-
цембра 2013. године у 24 часа, бирачки одбор ради и пуно-
важно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 

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 заме-

ника чланова бирачких одбора, овлашћени предлагач чла-
нова и заменика чланова бирачких одбора је дужан да од 
Управе прибави доказ о изборном праву за свако предло-
жено 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 оба-
вештава предлагача.

Замена члана бирачког одбора

Члан 13.
Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија 

на захтев предлагача.
После предаје изборног материјала бирачким одбори-

ма, председник изборне комисије овлашћен је да, на захтев 
предлагача, замени члана или заменика члана бирачког од-
бора ако је члан или заменик члана бирачког одбора спре-
чен или одсутан, најкасније 13. децембра 2013. године у 20 
часова.

Законска ограничења

Члан 14.
Исто лице не може истовремено да буде члан два би-

рачка одбора. 
Приликом именовања и замене чланова бирачког одбо-

ра, 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.

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.

III. КАНДИДОВАЊЕ

Ко може да поднесе изборну листу

Члан 15.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

градске општине Вождовац (у даљем тексту: изборна листа) 
могу да поднесу регистроване политичке странке, коали-
ције 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 регистрова-
не 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 
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оверавање потписа. Споразум о образовању групе грађана 
садржи циљеве образовања групе грађана и податке о ли-
цима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и преби-
валиште 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 закон-
ски заступник политичке странке уписан у Регистар поли-
тичких странака, или лице које он овласти.

Изборну листу у име страначке коалиције подносе зајед-
но законски заступници политичких странака које су обра-
зовале 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 одређе-
но да заступа групу грађана, или лице које он овласти.

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овла-
шћено је и да у име подносиоца изборне листе врши све 
друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне ли-
сте друкчије не одреди.

Рок за подношење изборне листе

Члан 16.
Изборне листе подносе се Изборној комисији у згради 

градске општине Вождовац, Устаничка бр. 53 први спрат, 
канцеларија број 59 најкасније 29. новембра 2013. године у 
24 часа, на прописаном обрасцу у писменој и електронској 
форми (CD или DVD).

Садржина изборне листе у писменој форми и изборне 
листе у електронској форми мора бити истоветна.

Пријем изборне листе са потребном документацијом 
врши председник Изборне комисије, или лице које он ов-
ласти.

Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној коми-
сији у радно време Управе односно радним данима у време-
ну од 8 до 16 часова. Подношење изборне листе и обављање 
других изборних радњи ван радног времена врши се уз пре-
тходну најаву Изборној комисији у радно време.

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, преби-
валиште и адреса становања кандидата наведени према по-
дацима из уверења о пребивалишту);

5. име и презиме и потпис лица које подноси изборну 
листу.

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у из-
борној листи се наводи страначка припадност сваког кан-
дидата 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 редо-
следу 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 прогла-
шење.

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 поли-
тичке 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 под-
носиоца мора да на почетку назива садржи ознаку „Група 
грађана”. Ако група грађана има назив, дужна је да у из-
борној листи као назив подносиоца, после ознаке „Гру-
па 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 по-
литичке 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 укљу-
чити и име и презиме лица које политичка странка одреди 
као носиоца изборне листе.

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив 
изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образо-
вању страначке коалиције. У назив изборне листе могу се 
укључити и имена највише два носиоца изборне листе.

Ако изборну листу подноси група грађана, назив избор-
не 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 ре-
гистроване политичке странке.

Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 20. 
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. овлашћење лица да поднесе изборну листу;
2. писмена сагласност носиоца изборне листе да прис-

таје да буде носилац изборне листе;
3. потврда о изборном праву за сваког кандидата за 

одборника, не старија од дана почетка изборних радњи;
4. писмена изјава за сваког кандидата за одборника да 

прихвата да буде кандидат за одборника;
5. потврда о пребивалишту за сваког кандидата за 

одборника, не старија од шест месеци;
6. уверење о држављанству за сваког кандидата за 

одборника, не старије од шест месеци;
7. списак бирача који подржавају изборну листу, у пис-

меној и електронској форми;
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8. оверен споразум о образовању коалиције политичких 
странака или о образовању групе грађана – ако је изборну 
листу поднела коалиција регистрованих политичких стра-
нака или група грађана;

9. изјава о коришћењу средстава из јавних извора за по-
криће трошкова изборне кампање (члан 21. Закона о фи-
нансирању политичких активности);

10. писани предлог да се при проглашењу изборне листе 
утврди положај политичке странке националне мањине од-
носно коалиције политичких странака националних мањи-
на, уз доказ из одговарајућег регистра.

Члан 21.
Приликом подношења изборне листе, подносилац из-

борне листе који намерава да за финансирање изборне 
кампање користи средства из јавних извора, Изборној ко-
мисији 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 из-
борне листе, без одлагања доставља органу за финансије 
Управе.

Члан 22.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне по-

ложај политичке странке националне мањине или коали-
ције политичких странака националних мањина дужан је 
да приликом подношења изборне листе изборној комиси-
ји приложи, уз осталу документацију, и писани предлог да 
му се при проглашењу изборне листе утврди положај по-
литичке странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина, као и одгова-
рајући доказ из Регистра политичких странака.

Члан 23.
Изборна комисија доноси решење о проглашењу из-

борне 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 ли-
сте их, по закључку Изборне комисије, не отклони у року 
од 48 часова, Изборна комисија ће решењем одбити прогла-
шење изборне листе.

Ако поједини кандидат на проглашеној изборној листи 
правоснажном судском одлуком буде лишен пословне спо-
собности, изгуби држављанство Републике Србије, одуста-
не од кандидатуре или ако наступи његова смрт, подноси-
лац изборне листе губи право да предложи новог кандидата 
(члан 20. став 6. Закона о локалним изборима).

Подносилац изборне листе може повући листу најкас-
није до дана утврђивања збирне изборне листе, у ком слу-
чају престаје функција представника подносиоца листе у 
свим органима за спровођење избора, као и сва права која 
му у том својству припадају (члан 21. став 1. и 2. Закона о 
локалним изборима).

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Члан 24.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са лич-

ним 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 4. децембра 2013. године.

VIII. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 25.
На основу предлога Управе градске општине Вождовац, 

Изборна комисија одређује решењем и оглашава у „Служ-
беном листу града Београда” бирачка места на којима ће се 
гласати за избор одборника, најкасније 24. новембра 2013. 
године у 24 часа.

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 до 20 часова.

Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а 
најмање 100 бирача.

У изузетним случајевима, може се одредити бирач-
ко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне 
удаљености или неповољног географског положаја, станов-
ницима 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, за-
селак, насеље и сл.).

Бирачко место не може да буде у: верском објекту, објек-
ту у власништву политичке странке или који користи по-
литичка 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 инвалиди-
тетом.

Уређивање бирачких места

Члан 27.
Управа је дужна да благовремено обезбеди да простор 

који је одређен као бирачко место буде припремљен и отво-
рен 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 бирач-
ког места, државна застава Републике Србије, збирна из-
борна листа кандидата за одборнике и извод из решења о 
одређивању бирачких места. 

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког мес-
та забрањено је истицање симбола подносилаца изборних 
листа (политичких странака, коалиција политичких стра-
нака, група грађана) и другог пропагандног материјала.

Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад би-
рачког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога 
могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
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IX. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Упис у бирачки списак

Члан 28.
Управа градске општине Вождовац, овлашћена за ажу-

рирање дела јединственог бирачког списка (у даљем тексту: 
бирачки списак), уписује бираче који нису уписани у би-
рачки списак све до његовог закључења, односно до 29. но-
вембра 2013. године у 24 часа.

Од закључења бирачког списка односно од 30. новембра 
2013. године, па до 11. децембра 2013. године у 24 часа, од-
носно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче који 
нису уписани у бирачки списак уписује Министарство 
правде и државне управе.

Промене у бирачком списку

Члан 29.
Решења на којима се заснивају промене у бирачком спис-

ку (решење о упису у бирачки списак, о брисању из бирач-
ког списка или решење о измени, допуни или исправци неке 
чињенице о бирачу) доноси Управа до закључења бирачког 
списка, односно до 29. новембра 2013. године у 24 часа.

Након закључења бирачког списка, односно од 30. но-
вембра 2013. 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 под-

ношење захтева за промену у бирачком списку има и под-
носилац 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 За-
кона о јединственом бирачком списку („Службени гласник 
РС”, број 15/12).

Право на увид у бирачки списак обухвата право под-
носиоца 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 избор-
не листе односно предлагач кандидата или лице које он ов-
ласти има до 12. децембра 2013. године у 24 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, 29. новембра 2013. године.

Министарство правде и државне управе доставља Из-
борној 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 Из-

борној комисији сва решења на којима се заснивају проме-
не у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирач-
ког места на којем бирач гласа, које је донело од закључења 
бирачког списка, тј. од 29. новембра 2013. године у 24 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 12. децембра 2013. 
године у 24 часа.

Упис промена у извод из бирачког списка уноси се пре-
ма 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: „Нак-
надне 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.

X. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА 
ИЗБОРА

Члан 37.
Достава обавештења бирачима о дану и времену одр-

жавања 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.

XI. 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 обез-
беђује:

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 избор-

ног материјала (печат и печатни восак);
8. коверте за одлагање гласачких листића.
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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 про-

ширеном 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 тачке 
5 овог става;

7. контролни лист за проверу исправности гласачке ку-
тије за изборе за одборнике;

8. образац потврде о изборном праву за гласање ван би-
рачког места;

9. образац записника о раду бирачког одбора на спро-
вођењу 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 11. децембра 2013. године.
Изборни материјал из става 1 овог члана овлашћени 

представник изборне комисије предаје Изборној комисији 
истога дана, у просторијама Изборне комисије, уз одгова-
рајући записник.

Изборна комисија примљени материјал, заједно с мате-
ријалом који је обезбедила Управа (гласачке кутије, пара-
вани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање, 
прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног ма-
теријала, спреј, УВ лампе и коверте за одлагање гласачких 
листића), предаје бирачким одборима, у седишту Изборне 
комисије, најкасније 12. децембра 2013. године у 24 часа. О 
обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се 
записник на прописаном обрасцу.

Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко 
место.

XII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ 
КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Члан 41.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, би-

рачки одбор без одлагања предаје Изборној комисији у ње-
ном седишту следећи изборни материјал:

1. први примерак Записника о раду бирачког одбора, 

2. извод из бирачког списка по којем се гласало на би-
рачком месту;

3. запечаћени коверат у којем је контролни лист за про-
веру исправности гласачке кутије;

4. запечаћени коверат у који су стављени неупотребље-
ни гласачки листићи;

5. запечаћени коверат у који су стављени неважећи гла-
сачки листићи; 

6. запечаћени коверат у који су стављени важећи гласа-
чки листићи; 

7. запечаћени коверат у који су стављене потписане по-
тврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

О примопредаји из става 1. овог члана саставља се запи-
сник на прописаном обрасцу.

Изборна комисија записник о раду бирачког одбора, из-
вод из бирачког списка и потврде о бирачком праву за гла-
сање ван бирачког места пакује одвојено од осталог избор-
ног материјала. 

XIII. 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 „Служ-

беном листу града Београда”, утврђује број гласачких лис-
тића који се штампа, као и број резервних гласачких лис-
тића, 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, ћири-
лицом.

Штампање гласачких листића

Члан 43.
Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких 

листића, Изборна комисија сачињава узорак гласачког лис-
тића који оверава председник Изборне комисије својим 
потписом и печатом Изборне комисије.

На основу овереног узорка гласачког листића, штам-
парија израђује гласачке листиће у присуству овлашћених 
представника Изборне комисије и представника подно-
силаца изборних листа, који имају право да присуствују 
штампању, бројању и паковању гласачких листића и доста-
вљању 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 лис-
тића, 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 („Служ-
бени гласник РС”, број 42/00).
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Спреј за обележавање прста бирача

Члан 45.
Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао 

врши се спрејом од специјалног нерастворљивог УВ масти-
ла, видљивог под посебном светлошћу УВ лампе.

XIV. 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 статис-
тику, на основу записника о раду бирачких одбора које им 
доставља Изборна комисија.

Начелник Управе одређује лице које ће, по завршетку гла-
сања, присуствовати примопредаји изборног материјала од 
бирачких одбора изборној комисији, вршити логичко-рачун-
ску контролу података у записницима о раду бирачких одбо-
ра и припремати податке о привременим резултатима избора.

XV. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА

Домаћи посматрачи
Члан 47.

Домаће организације које су регистроване за праћење из-
бора 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 орга-
на за спровођење избора.

Не може се за посматрача пријавити кандидат за одбор-
ника или члан органа и тела ангажованих на спровођењу 
избора. 

Страни посматрачи
Члан 48.

Заинтересовани представници страних држава, међуна-
родних организација и невладиних организација, који желе 
да прате рад органа за спровођење избора (страни посма-
трачи), 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 фотогра-
фију и време његовог боравка у Републици Србији.

Изборна комисија издаје службена овлашћења страним 
посматрачима, на основу којих они могу да прате рад орга-
на 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 посма-
трачима омогуће несметано праћење сваке изборне радње, 
а у записницима о свом раду констатују њихово присуство. 

Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одр-
жавању реда на бирачком месту.

Изборна комисија или бирачки одбор могу да одузму 
посматрачу овлашћење ако се посматрач не придржава пра-
вила 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.

XVI. 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.

XVII. 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 ко-
мисије. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања „Служ-

беном листу града Београда”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац

I број 013-2-13/13, 26. октобра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с.р.

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 Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, број 46/13), Изборна 
комисија градске општине Вождовац на седници одржаној 
26. октобра 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИ-
НЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВОЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 15. ДЕЦЕМ-

БАР 2013. ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине градске општине 
Вождовац, који су расписани за 15. децембар 2013. године, 
вршиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
градске општине Вождовац (ВЛИ-01/2013);

2. овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за 
одборнике Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-
02/2013);
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3. сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
градске општине Вождовац (ВЛИ-03/2013);

4. потврда о изборном праву кандидата за одборника 
Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-04/2013);

5. изјава о прихватању кандидатуре за одборника 
Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-05/2013);

6. потврда о пребивалишту кандидата за одборника 
Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-06/2013);

7. списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине градске 
општине Вождовац (ВЛИ-07/2013);

8. изјава бирача да подржава изборну листу кандида-
та за одборнике Скупштине градске општине Вождовац 
(ВЛИ-08/2013);

9. решење о проглашењу изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-
09/2013);

10. решење о одбацивању изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-
10/2013);

11. закључак о утврђивању недостатака у изборној лис-
ти кандидата за одборнике Скупштине градске општине 
Вождовац (ВЛИ-11/2013);

12. решење о одбијању проглашења изборне листе кан-
дидата за одборнике Скупштине градске општине Вождо-
вац (ВЛИ-12/2013);

13. решење о утврђивању збирне изборне листе за избор 
одборника Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ 
-13/2013);

14. контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије за гласање за избор одборника Скупштине градске 
општине Вождовац (ВЛИ-14/2013);

15. гласачки листић за изборе за одборнике Скупштине 
градске општине Вождовац (ВЛИ-15/2013);

16. потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 
места за избор одборника Скупштине градске општине 
Вождовац (ВЛИ-16/2013);

17. записник о примопредаји изборног материјала пре 
гласања за избор одборника Скупштине градске општине 
Вождовац (ВЛИ-17/2013);

18. записник о раду бирачког одбора на спровођењу гла-
сања и утврђивању резултата гласања за избор одборника 
Скупштине градске општине Вождовац (ВЛИ-18/2013);

19. записник о примопредаји изборног материјала по-
сле спроведеног гласања за одборнике Скупштине градске 
општине Вождовац (ВЛИ-19/2013);

20. записник о раду Изборне комисије градске општине 
Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике 
Скупштине градске општине Вождовац одржаних 15. де-
цембра 2013. године (ВЛИ-20/2013);

21. уверење о избору за одборника Скупштине градске 
општине Вождовац (ВЛИ-21/2013).

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац

I број 013-2-12/2013, 26. октобра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с.р.
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Број 48 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2013.
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Број 48 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2013.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члан 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 10. Пословника Изборне комисије градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 46/13), Изборна комисија градске општине Вождовац на седници одржаној 26. октобра 2013. године, 
донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАСПИСАНИХ ЗА 15. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Вождо-

вац утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике у Скупштини градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-

града”, број 47/13 од 23. октобра 2013. године);
– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011);
– 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, 36/11); 
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11);
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12).
2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац донета је 23. октобра 2013. годи-

не („Службени лист града Београда“, број 47/13 од 23. октобра 2013. године). 
Одлуком су избори за одборнике Скупштине градске општине Вождовац расписани за 15. децембар 2013. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана расписивања избора.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Ред. 
број

Изборне радње Рокови

1. ЈЕДИНСТВЕНИ СТАНДАРДИ И ОБРАСЦИ
1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и тачка 1. Одлуке о расписивању избора за 

одборнике Скупштине градске општине Вождовац)
23.10.2013, а избори су расписани за 15.12. 2013. год

1.2. Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 2. Одлуке о расписивању избора ) од 24. 10. 2013. год.
1.3. Обавештавање грађана о свим активностима учесника изборног поступка и догађајима значајним за изборе 

(члан 27. Закона о локалним изборима)
Све време у поступку избора, осим за време предиз-

борног ћутања – забране изборне пропаганде
1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје градске општине Вождовац и израда и достављање обавештења 

бирачима да могу захтевати ажурирање података у бирачком списку (чл. 14–16. Закона о јединственом 
бирачком списку)

Најкасније 24. 10. 2013.год. (дан после расписивања 
избора)

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

До закључења бирачког списка 29. 11. 2013. у 24 часа

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

Најкасније 26.10. 2013. у 24 часа (у року од три дана од 
дана расписивања избора)

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких припрема за спровођење избора за одборнике (члан 15. 
став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима)

Најкасније 26. 10. 2013. у 24 часа (у року од три дана 
од дана расписивања избора

1.8. Одређивање, објављивање и достављање Министарству правде и државне управе бирачких места (члан 15. 
став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима и члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)

Најкасније 24. 11. 2013. у 24 часа

1.9. Утврђивање нумеричких мерила за стални састав бирачких одбора Најкасније до 1. 11. 2013. год.
2. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА, ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА

2.1. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) Најкасније 29. 11. 2013. у 24 часа
2.2. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) Најкасније до утврђивања збирне изборне листе
2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) Најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе 

(уколико испуњава услове)
2.4. Доношење решења о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за спро-

вођење избора (члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)
Даном проглашења изборне листе

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе подносиоцу (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима) Без одлагања подносиоцу
2.6. Достављање решења о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за 

спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од доношења решења

2.7. Достављање предлога за чланове сталног састава бирачког одбора изборној комисији Најкасније до 20. 11. 2013. год. 
2.8. Образовање сталног састава бирачког одбора Најкасније 25. 11. 2013. год. 
2.9. Одређивање опуномоћених представника у Изборној комисији подносиоца изборне листе Најкасније 9. 12. 2013. у 24 часа

2.10. Утврђивање проширеног састава Изборне комисије (члан 14. Закона о локалним изборима) 24 часа од пријема обавештења о лицима које улазе у 
проширени састав

2.11. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном листу града Београда” (члан 26. став 1. 
Закона о локалним изборима)

Најкасније до 4.12.2013, најкасније 10 дана пре одржа-
вања избора

2.12. Право увида у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих (члан 26. став 4. Закона о локалним 
изборима) 

У року од 48 часова од дана објављивања збирне 
изборне листе

2.13. Право увида и подношење захтева надлежном министарству за промене у бирачком списку од стране под-
носиоца изборне листе или лица које он овласти (члан 21. Закона о јединственом бирачком списку 

и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ) 

Од проглашења изборне листе до 12.12. 2013. у 24 часа

2.14. Пренос средстава за покриће изборне кампање први део Пет дана од дана проглашења свих изборних листа 
2.15. Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора Најкасније 9. 12. 2013. год. у 24 часа 
2.16. Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачког одбора (члан 39. ст. 2. и 3. Закона о 

избору народног посланика и члан 16. став 3. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од часа пријема предлога подносио-

ца изборне листе 
2.17. Достављање решења о именовању чланова бирачких одбора подносиоца изборних листи 48 часова по доношењу
2.18. Замена члана бирачког одбора Најкасније 13.12. 2013. у 20 часова



26. октобар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 48 – 39

Ред. 
број

Изборне радње Рокови

2.19. Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став .1 Зако-
на о јединственом бирачком списку)

29. 11. 2013. год. 

2.20. Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији ГО Вождовац, преко РИК-а и ГИК-а 
(члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

30. 11.2013. год.

2.21. Објављивање у „Службеном листу града Београда“ укупног броја бирача Одмах по добијању решења о закључењу бирачког 
списка

2.22. Пријем оверених и шампаних извода из дела бирачког списка (члан 19. став. 1. Закона о јединственом 
бирачком списку)

Најкасније 1.12. 2013. год.

2.23. Доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 
20. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)

Од закључења бирачког списка до 11. 12. 2013. у 24 
часа

2.24. Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка (члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

До 12. 12. 2013. у 24 часа

2.25. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу града Београда” коначног броја бирача у градској општини 
Вождовац (члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

Одмах по истеку рока за пријем решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку по закључењу 

бирачког списка
3. ПОСМАТРАЧИ 

3.1. Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора 6. 12. 2013. год.
4. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавању избора (члан 54. став 1. Закона о избору 
народних посланика)

Најкасније 9. 12. 2013. у 24 часа

4.2. Припрема изборног материјала Најкасније 11.12. 2013. у 24 часа
4.3. Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. став 2. Закона о избору народних посланика) Најкасније 12. 12. 2013. у 24 часа
4.4. „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика) Од 12. 12. 2013. у 24 часа до затварања бирачких места 

15. 12. 2013. до 24 часа
4.5. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика) 15. 12. 2013. год. 

од 7 до 20 часова
5. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комисији 
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

Одмах по утврђивању резултата гласања, а најкасније 
до 16. 12. 2013. у 4 часа 

5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан 39. став 2. Закона о локалним изборима) Најкасније у року од шест часова од достављања 
извештаја са бирачких места

5.3. Утврђивање укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, броја бирача који су гласали на бирачким 
местима, броја бирача који су гласали ван бирачких места, укупног броја примљених гласачких листића, 
укупног броја неважећих гласачких листића, укупног броја важећих гласачких листића и броја гласова 

датих за сваку изборну листу (члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од дана затварања бирачких места

5.4. Утврђивање броја мандата који припадају свакој изборној листи и расподела одборничких мандата (члан 
41. ст. 1 и 4. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања бирачких места

5.5. Објављивање резултата избора у „Службеном листу града Београда” (члан 44. Закона о локалним изборима) У року од 24 часа од затварања бирачких места
5.6. Расписивање поновних избора од стране Изборне комисије у случају да Изборна комисија или Управни суд 

у Београду пониште изборе због неправилности у спровођењу избора (члан 50. став 4. Закона о локалним 
изборима)

Одмах по доношењу одлуке о поништавању

5.7. Поновни избори у случају да Изборна комисија или Управни суд у Београду пониште изборе због непра-
вилности у спровођењу избора (члан 50. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)

22. 12. 2013. односно у року од седам дана од дана 
утврђивања неправилности у изборном поступку 

5.8. Утврђивање коначних резултата избора По завршетку поновног гласања
6. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

6.1. Подношење приговора Изборној комисији од стране бирача, кандидата или предлагача, због неправил-
ности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. Закона 

о локалним изборима)

У року од 24 часа од дана када је донета одлука, извр-
шена радња или учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. Закона о локалним изборима) У року од 48 часова од пријема приговора
6.3. Жалба Управном суду против решења Изборне комисије по приговору (члан 54. став 1. Закона о локалним 

изборима)
У року од 24 часа од достављања решења

6.4. Достављање жалбе са списима Управном суду (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) Одмах, а најкасније у року од 12 часова 
6.5. Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима) У року од 48 часова од дана пријема жалбе

7. ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА
7.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са 

листе (члан 43. Закона о локалним изборима)
У року од 10 дана од дана објављивања укупних 

резултата избора
7.2. Издавање уверења у избору за одборника Скупштине градске општине Вождовац (члан 45. Закона о локал-

ним изборима)
Одмах по додели мандата

8. ИЗВЕШТАВАЊЕ СКУПШТИНЕ
8.1. Подношење извештаја Скупштини градске општине Вождовац о спроведеним изборима и достављање 

података о спровођењу и резултатима избора Министарству надлежном за послове локалне самоуправе 
и републичком органу надлежном за послове статистике (члан 15. став 1. тач. 10. и 11. Закона о локалним 

изборима)

Непосредно по завршетку избора 

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. став 3. у вези са ставом 1. Закона о локалним 
изборима)

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

Овај роковник објавити у „Службеном листу града Београда”.

Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-11/2013, 26. октобра 2013 године

Председник
Зоран Лукић, с.р. 
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Веће градске општине Вождовац на седници одржаној 
21. октобра 2013. године, нa oснову члана 58. Статута град-
ске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), а у оквиру Програмa 
Еxchange 4 grant scheme (Contracting Authority: Delegation of 
the European Commission to the Republic of Serbia), донело је 

OДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕДУРЕ ПОПИСА НЕПОКРЕТ-
НОСТИ КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА ОПШТИНА 
ВОЖДОВАЦ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, ПРЕДУЗЕЋА И 
УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ

1. Градска општина Вождовац покреће процедуру по-
писа непокретности којима управља градска општина 
Вождовац и месне заједнице на територији градске општи-
не Вождовац, предузећа и установе чији је оснивач градска 
општина Вождовац.

2. Овом процедуром биће унапређена евиденција не-
покретности на којима су носиоци права својине и ко-
ришћења градска општина Вождовац и правна лица чији је 
оснивач општина Вождовац.

3. Процедуру из тачке 1 ове одлуке спроводи комиси-
ја коју посебном одлуком именује Веће градске општине 
Вождовац. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда“.

Веће градске општине Вождовац
I број 954-1/13, 21. октобра 2013. године

Заменик председника
Драган Човић, с.р.

Веће градске општине Вождовац на седници одржаној 
21. октобра 2013. године, нa oснову члана 58. Статута град-
ске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), донело је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ, ЗАДАЦИМА И НАЧИНУ РАДА КО-
МИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈИМА УП-
РАВЉА ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОС-

НИВАЧ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком се утврђује састав, задаци и начин рада 

Комисије за попис непокретности којима управља градска 
општина Вождовац, месне заједнице, предузећа и установе 
чији је оснивач општина Вождовац.

Члан 2.
Субјекат пописа је градска општина Вождовац и правна 

лица чији је оснивач општина Вождовац (у даљем тексту: 
субјекат пописа).

Објекти пописа су непокретности у јавној својини које 
користи субјекат пописа.

Члан 3.
Образује се Комисија за попис непокретности којима 

управља општина Вождовац и месне заједнице, предузећа и 
установе чији је оснивач општина Вождовац (у даљем текс-
ту: комисија) у саставу:

1. Мирослав Кубурић, дипл. инжењер геодезије,
2. Ђорђо Буха, дипл. инжењер грађевине,
3. Бранислава Игњатовић, дипл. инжењер архитектуре,
4. Дејан Реметић, политиколог,
5. Ивана Црномарковић, дипл. правник,
6. заступник субјекта пописа.

Члан 4.
Пети члан комисије је заступник субјекта пописа који 

присуствује раду комисије са правом давања мишљења када 
се одлучује о непокретностима којима управља. 

Заступник субјекта пописа је дужан да у року од три 
дана од дана доношења ове одлуке одлуком одреди лице или 
више лица која ће присуствовати раду комисије приликом 
идентификације непокретности и стања непокретности и 
лице које ће га замењивати и имати право давања мишљења 
када се одлучује о непокретностима којима управља.

Одлуку о одређивању лица из става 2. овог члана доста-
вити градској општини Вождовац.

Члан 5.
Административно-стручне послове за комисију обавља 

организациона јединица Управе градске општине Вождо-
вац надлежна за имовинско-правне послове, као и друге 
организационе јединице које располажу подацима о не-
покретној имовини чији је корисник општина Вождовац.

Подаци из става 1. овог члана достављају се комисији у 
писаној форми.

Члан 6.
Објекат пописа, у смислу ове одлуке су: непокретности у 

државној својини на којима је корисник општина Вождовац 
и субјект пописа и одређене су Законом о јавној својини 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), непокретности 
у јавној својини општине Вождовац и чесме, стубови јавне 
расвете, споменици, земљиште гробаља, водови, канали и 
друге непокретности које нису посебно обухваћене Зако-
ном о јавној својини, а воде се у пословним књигама субје-
кта пописа, јер су уписана у катастру непокретности на 
субјекта пописа или се субјекат пописа о њима непосредно 
стара.

Члан 7.
Председник градске општине, на образложени писани 

захтев комисије, прошириће њен састав саветодавцима од-
говарајуће струке за питања о којима комисија не поседује 
стручну квалификацију.

Саветодавци своје стручно мишљење дају у писаној 
форми и образлажу га усмено на седници комисије и одго-
варају на питања чланова комисије.

Члан 8.
Комисија је дужна да записником идентификује сваку 

непокретност која је објекат пописа, као и стање у коме се 
иста налази.

Стање непокретности подразумева начин коришћења, 
вредност непокретности, комуналну опремљеност (водо-
вод, канализација, електроинсталација, телекомуникациона 
инсталација, загревање и др.), видљива оштећења и друге 
податке по оцени комисије.
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Приликом сачињавања записника, комисија уз записник 
прилаже исправе о правима на непокретностима, фото-
графске снимке и друге податке о непокретностима. У запи-
снику се констатују и друге чињенице које се тичу предмет-
не непокретности, укључујући и органе односно лица која 
су издала односно доставила одређене податке. 

Члан 9.
Записник о непокретности која је објекат пописа усваја 

се већином гласова од укупног броја чланова комисије. 
У случају да записник комисије није једногласно усвојен, 

у записнику се констатује мишљење оних чланова који су 
прегласани.

Члан 10.
Мандат комисије траје до окончања пописа.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Веће градске општине Вождовац
I број 954-1/13, 21. октобра 2013. године

Заменик председника
Драган Човић, с.р.
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