
ЗЕМУН

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 и 54/11), Изборна комисија Градске општине 
Земун, на седници одржаној 9. марта 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИ-
НЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕ-
МУН, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГО-

ДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине Градске општине Зе-
мун, 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 Земун (ЛИСГОЗ-01/2016);

2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Земун (ЛИС-
ГОЗ-02/2016);

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-03/2016);

4. Потврда о изборном праву кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-04/2016);

5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника 
Скупштине Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-05/2016);

6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-06/2016);

7. Списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Земун (ЛИСГОЗ-07/2016);

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Земун (ЛИС-
ГОЗ-08/2016);

9. Решење о проглашењу изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Земун (ЛИС-
ГОЗ-09/2016);

10. Решење о одбацивању изборне листе кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Земун (ЛИС-
ГОЗ-10/2016);

11. Закључак о утврђивању недостатака у изборној лис-
ти кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Зе-
мун (ЛИСГОЗ-11/2016);

12. Решење о одбијању проглашења изборне листе кан-
дидата за одборнике Скупштине Градске општине Земун 
(ЛИСГОЗ-12/2016);

13. Решење о испуњености услова за одређивање пред-
ставника подносиоца изборне листе у проширени састав 
органа за спровођење избора (ЛИСГОЗ-13/2016);

14. Решење о утврђивању збирне изборне листе кан-
дидата за одборнике Скупштине Градске општине Земун 
(ЛИСГОЗ-14/2016);

15. Контролни лист за проверу исправности гласач-
ке кутије за гласање за избор одборника ГО Земун (ЛИС-
ГОЗ-15/2016);

16. Гласачки листић за избор одборника Скупштине 
Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-16/2016);

17. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 
места (ЛИСГОЗ-17/2016);

18. Записник о примопредаји изборног материјала пре 
гласања између изборне комисије и бирачког одбора (ЛИС-
ГОЗ-18/2016);

19. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гла-
сања и утврђивању резултата гласања за избор одборника 
Скупштине Градске општине Земун (ЛИСГОЗ-19/2016);

20. Записник о примопредаји изборног материјала после 
гласања између бирачког одбора и изборне комисије (ЛИС-
ГОЗ-20/2016);

21. Пријава домаћих посматрача за праћење рада органа 
за спровођење избора (ЛИСГОЗ-21/2016);

22. Списак лица пријављених за домаће посматраче рада 
органа и тела за спровођење избора за одборнике (ЛИС-
ГОЗ-22/2016);

23. Пријава страних посматрача за праћење рада органа 
и тела за спровођење избора (ЛИСГОЗ-23/2016);

24. Списак лица пријављених за стране посматраче рада 
органа и тела за спровођење избора (ЛИСГОЗ-24/2016);

25. Записник о раду Изборне комисије на утврђи-
вању резултата избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Земун одржаних 24. априла 2016. године (ЛИС-
ГОЗ-25/2016);

26. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске 
општине Земун (ЛИСГОЗ-26/2016).

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.
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На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. Закона 
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), Изборна комисија Градске општине Земун, на 
седници одржаној 9. марта 2016. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНИХ ЗА 

24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

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

– Одлуком о расписивању избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, број 9/16),

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11),

– Законом о избору народних посланика („Службени 
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 
18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. за-
кон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

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

– Упутством за спровођење Закона о јединственом би-
рачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12),

– Упутством за спровођење избора за народне послани-
ке Народне скуппштине расписаних за 24. април 2016. го-
дине („Службени гласник РС”, број 22/16),

– Роковником за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за народне посланике скупштине, 
расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник 
РС”, број 22/16)

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупшти-
не Градске општине Земун донета је и објављена 7. марта 
2016. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске 
општине Земун расписани за 24. април 2016. године.

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

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

Ред. 
Број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

Расписивање избора (члан 8. Закона о 
локалним изборима и члан 1. Одлуке 
о расписивању избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Земун)

7. марта 2016. године, 
а избори су расписани за

24. април 2016. године

1.2.
Почетак токова за предузимање из-
борних радњи (Одлука о расписивању 
избора)

од 7. марта 2016.

1.3.

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

Све време у поступку избора, 
осим за време предизборног 

ћутања

1.4.

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

Дан после расписивања избора, 
односно од 8. марта 2016. године

Ред. 
Број Радња Рок

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

до закључења бирачког списка 8. 
априла у 24,00 часа 

1.6.

Прописивање облика и садржаја обра-
сца за потпис бирача који подржавају 
изборну листу и стављање на распо-
лагање учесницима у изборима (члан 
23. став1. Закона о локалним изборима 
– ЗОЛИ)

најкасније 10. марта 2016. у 24,00 
часа (у року од три дана од дана 

расписивања избора)

1.7.
Прописивање образаца и организовање 
техничких припрема за спровођење 
избора (члан 15. став 1. тачка 5. ЗОЛИ)

најкасније 10. марта 2016. у 24,00 
часа

1.8.

Одређивање, објављивање и доста-
вљање Републичкој изборној комисији, 
бирачких места (члана 15. став 1.тачка 
2. ЗОЛИ, члан 45.став 2 Упутства)

најкасније 16. марта 2016. у 24,00 
часа

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања

2.1. Подношење изборне листе (члан 19. 
став1. ЗОЛИ)

најкасније 8. априла 2016. у 24,00 
часа

(15 дана пре дана избора)

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

Најкасније до утврђивања збир-
не изборне листе

2.3. Доношење решења о проглашењу из-
борне листе (члан 24.став 1. ЗОЛИ)

у року од 24,00 часа од часа 
пријема предлога подносиоца 

изборне листе (уколико испуња-
ва услове)

2.4.

Доношење решења о испуњености усло-
ва за одређивање представника у про-
ширени састав органа за спровођење 
избора (члан 14. став 6. ЗОЛИ)

даном проглашења изборне 
листе

2.5.
Достављање решења о проглашењу 
изборне листе подносиоцу (члан 24. 
став 2. ЗОЛИ)

без одлагања 

2.6. 

Достављање решења о испуњености 
услова за одређивање представника 
у проширени састав органа за спро-
вођење избора (члан 14. став 7. ЗОЛИ)

У року од 24,00 часа од доноше-
ња решења

2.7. Одређивање опуномоћених представ-
ника у ИК подносилаца изборне листе 

Најкасније 18. априла 2016. у 
24,00 часа

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

24,00 часа од пријема оба-
вештења о лицима која улазе у 

проширени састав

2.9.
Утврђивање и објављивање збирне из-
борне листе у „Службеном листу Града 
Београда” (члан 26. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)

 Најкасније 13. априла 2016.
(најкасније 10 дана пре одржа-

вања избора)

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

48 часова од дана објављивања 
збирне изборне листе

2.11

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

од проглашења изборне листе 

2.12.
Достављање предлога за именовање 
чланова проширеног састава бирачких 
одбора 

најкасније 18. априла 2016. у 
24,00 часа

2.13. Замена члана бирачког одбора Најкасније 23.априла у 20 часова

2.14.

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

8. априла 2016. године

2.15.

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

 9. априла 2016. године

2.16.
Објављивање у „Службеном листу Гра-
да Београда” укупног броја бирача 
(члан 18. ЗОЈБС)

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка

2.17.

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

до 21. априла у 24,00 часа

2.18.

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

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

закључењу бирачког списка
3. Посматрачи

3.1.
Подношење пријаве за праћење рада 
органа и тела за спровођење избора до 13. априла 2016.
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4. Спровођење избора

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

најкасније 18. априла

4.2. Предаја изборног материјала бирачким 
одборима (члан 62. став 2. ЗОИНП) најкасније 21.априла у 24,00 часа

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

од 21. априла у 24,00 часа до 
затварања бирачких места 24. 

априла у 20 часова

4.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗОИНП) 24. априла, 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. ЗОЛИ)

Одмах по утврђивању резултата 
гласања, а најкасније 25.априла 

у 04 часа

5.2. Утврђивање резултата избора у Избор-
ној комисији (члан 39. став2. ЗОЛИ)

најкасније у року од 6 часова 
од достављања извештаја са 

бирачких места

5.3.

Утврђивање укупног броја бирача упи-
саних у бирачки списак, броја бирача 
који су гласали на бирачким местима, 
броја бирача који су гласали ван бирач-
ког 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. ЗОЛИ)

У року од 24,00 часа од затва-
рања бирачких места

5.4.

Утврђивање броја мандата који припа-
да свакој изборној листи и расподела 
одборничких мандата (чл. 41. ст.1 и 4. 
ЗОЛИ)

У року од 24,00 часа од затва-
рања бирачких места

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

у року од 24,00 часа од затварања 
бирачких места

5.6.

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

одмах по доношењу одлуке о 
поништавању 

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

У року од 7 дана од дана утврђи-
вања неправилности у изборном 

поступку

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног 
гласања

6. Заштита изборног права

6.1.

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

у року од 24,00 часа од дана 
кад је донета одлука, извршена 

радња или учињен пропуст

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

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора

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

у року од 24,00 часа од доста-
вљања решења

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

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

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

у року од 48 часова од пријема 
жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

7.1.

Додела мандата кандидатима са избор-
не листе по редоследу на изборној лис-
ти, почев од првог кандидата са листе 
(члан 43. ЗОЛИ)

у року од 10 дана од дана 
објављивања укупних резултата 

избора

7.2.
Издавање уверења о избору за одбор-
ника Скупштине Градске општине 
Земун (члан 45. ЗОЛИ)

одмах по додели мандата

8. Извештавање Скупштине 

8.1.

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

непосредно по завршетку избора

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

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

избора

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

Изборна комисија Градске општине Земун
Број 013-3/16-IV-ИК, 9. марта 2016. године

Председник
Маринко Шакан, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања 
пројеката невладиних организација на територији градске 
општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 
26/14) председник градске општине Барајево, 7. марта 2016. 
године, расписује

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКА-

ТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ:

– активности које се односе на јачање сарадње између 
владиног, невладиног и бизнис  сектора;

– развој локалне заједнице;
– екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
– афирмисања људских и мањинских права;
– програма за образовање;
– програма за децу и омладину;
– програма за стара лица;
– афирмисања демократизације локалне средине;
– развоја цивилног друштва;
– социјално – хуманитарне активности (подршка социјал-

но – угороженим грађанима, подршка старим и особама са 
инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др);

– културне баштине, неговања историјских тековина;
– волонтерства;
– заштите бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 

рата;
– заштите и помоћи лицима леченим од болести завис-

ности;
– активности пензионерских организација;
– неформалног образовања;
– афирмисање равноправности полова;
– развој јавног информисања.

1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УЧЕСНИК КОНКУРСА ТРЕБА 
ДА ИСПУНИ 

На конкурсу може да учествује невладина организцаја: 
– која је регистрована у складу са Законом о удружењи-

ма („Службени гласник РС”, број 51/09), на територији 
градске општине Барајево, односно има седиште или огра-
нак и делује на том подручју као општинска, међуопштин-
ска, градска или републичка организација, 

– која пројекат реализује на територији градске општине 
Барајево, 

– која је директно одговорна за припрему и извођење 
програма: 

– која није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности: 

– која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног осигурања.
2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У складу са Одлуком о буџету Градске општине Бараје-

во, број 06-6/2016-332 од 4. марта 2016. године средства која 
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овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево су у 
укупном износу од 2.000.000,00 динара (два милиона дина-
ра) Максималан износ по пројекту је 100.000,00 (сто хиљада 
динара). 

3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати 

у периоду до 31. децембра 2016. године.

4. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ 
ТРЕБА ДОСТАВИТИ 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу доку-
ментацију:

1. пријавни образаца за конкурс (садржи опис пројекта 
и буџета пројекта);

2. биографију координатора пројекта и кључних сарад-
ника;

3. фотокопију решења о упису организације у регистар;
4. фотокопију оснивачког акта (Статута);
5. фотокопију финансијског извештаја достављеног на-

длежним државним органима за претходну годину;
6. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финанси-

рања или суфинансирања (изјаву није потребно приложити 
уколико се пројекат целокупно финансира из средстава до-
бијених по конкурсу).

5. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 
Пријава са обавезном кокурсном документацијеом, дос-

тавља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не 
отварати” на пошти или писарници Градске општине Ба-
рајево.

Пријава поштом шаље се на доле назначену адресу: 
Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево.
Конкурсна документација се може преузети са интер-

нет-старанице Градске општине Барајево.
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези 

услова конкурса је Миливоје Радовановић, тел. 064-273-
6698.

6. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И 
ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај 
јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном листу Града Београда”.

2. Критеријуми за вредновање пројекта су:

Ред 
број КРИТЕРИЈУМИ

Број 
поена

1. Усклађеност пројекта за захтевима конкурса 5–10

2. Остварени резултати невладине организације претходних година 5–10

3. Материјална и кадровска опремљеност невладиних организација 5–10

4. Одрживост пројекта 5–10

5. Сагласност са циљевима општинске стратегије 0–10

1. Листа вредновања и рангирања пријављених пројека-
та и предлог одлуке о избору пројеката невладиних органи-
зација, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављени 
на званичној интернет-страници Градске општине Барајево 
и на огласној табли Градске општине Барајево, у року од 10 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 

2. Одлука о избору пројеката којима се из буџета Градске 
општине Барајево додељују средства председник градске 
општине Барајево доноси у року од пет дана од дана прије-
ма предлога одлуке конкурсне комисије. 

7. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 

Београда” и на званичној интернет-презентацији Градске 
општине Барајево. 

Председник градске општине Барајево
IX-01 број 401-229/2016, 7. марта 2016. године

Председник 
Саша Костић, ср.

СУРЧИН

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), Општинска изборна ко-
мисија Градске општине Сурчин, на седници одржаној 9. 
марта 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИ-
НЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
СУРЧИН, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 2016. 

ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине Градске општине 
Сурчин, који су расписани за 24. април 2016. године, вр-
шиће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-01/2016);

2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИС-
ГОС-02/2016);

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-03/2016);

4. Потврда о изборном праву кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-04/2016);

5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника 
Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-05/2016);

6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-06/2016);

7. Списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Сурчин (ЛИСГОС-07/2016);

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИС-
ГОС-08/2016);

9. Решење о проглашењу изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИС-
ГОС-09/2016);

10. Решење о одбацивању изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИС-
ГОС-10/2016);

11. Закључак о утврђивању недостатака у изборној лис-
ти кандидата за одборнике Скупштине Градске општине 
Сурчин (ЛИСГОС-11/2016);

12. Решење о одбијању проглашења изборне листе кан-
дидата за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин 
(ЛИСГОС-12/2016);

13. Решење о испуњености услова за одређивање пред-
ставника подносиоца изборне листе у проширени састав 
органа за спровођење избора (ЛИСГОС-13/2016);
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14. Решење о утврђивању збирне изборне листе канди-
дата за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин 
(ЛИСГОС-14/2016);

15. Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије за гласање за избор одборника Скупштине Градске 
општине Сурчин (ЛИСГОС-15/2016);

16. Гласачки листић за избор одборника Скупштине 
Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-16/2016);

17. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 
места за избор одборника Скупштине Градске општине 
Сурчин (ЛИСГОС-17/2016);

18. Записник о примопредаји изборног материјала пре 
гласања за избор одборника Скупштине Градске општине 
Сурчин (ЛИСГОС-18/2016);

19. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гла-
сања и утврђивању резултата гласања за избор одборника 
Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-19/2016);

20. Записник о примопредаји изборног материјала после 
спроведеног гласања за избор одборника Скупштине Град-
ске општине Сурчин (ЛИСГОС-20/2016);

21. Пријава домаћих посматрача за праћење рада орга-
на за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Сурчин (ЛИСГОС-21/2016);

22. Списак лица пријављених за домаће посматраче рада 
органа за спровођење избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-22/2016);

23. Пријава страних посматрача за праћење рада орга-
на спровођење избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Сурчин (ЛИСГОС-23/2016);

24. Списак лица пријављених за стране посматраче рада 
органа за спровођење избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин (ЛИСГОС-24/2016);

25. Записник о раду Изборне комисије на утврђи-
вању резултата избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Сурчин одржаних 24. априла 2016. године (ЛИС-
ГОС-25/2016);

26. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске 
општине Сурчин (ЛИСГОС-26/2016).

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

Општинска изборна комисија ГО Сурчин 
Број I-01-013-9/2016-4, 9. марта 2016. године

Председник
Зоран Ећимовић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. 
Закона 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), Општинска изборна комисија 
Градске општине Сурчин, на седници одржаној 9. марта 
2016. године, донела је

Р ОКОВНИК

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, РАСПИСАНИХ ЗА 

24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

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

– Одлуком о расписивању избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, број 9/16),

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11),

– Законом о избору народних посланика („Службени 
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 
18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. за-
кон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

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

– Упутством за спровођење Закона о јединственом би-
рачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12),

– Упутством за спровођење избора за народне послани-
ке Народне скуппштине расписаних за 24. април 2016. го-
дине („Службени гласник РС”, број 22/16),

– Роковником за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за Народне посланике скупштине, 
расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник 
РС”, број 22/16)

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупшти-
не Градске општине Сурчин донета је и објављена 7. марта 
2016. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске 
општине Сурчин расписани за 24. април 2016. године.

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

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

Ред. 
Број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

Расписивање избора (члан 8. Закона о ло-
калним изборима и члан 1. Одлуке о распи-
сивању избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Сурчин)

7. марта 2016.године, 
а избори су расписани за

24. април 2016. године

1.2. Почетак токова за предузимање изборних 
радњи (Одлука о расписивању избора) од 7. марта 2016.

1.3.

Обавештавање грађана о свим активности-
ма изборног поступка и догађајима значај-
ним за изборе (члан 27. Закона о локалним 
изборима) 

Све време у поступку избора, 
осим за време предизборног 

ћутања; 

Ред. 
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1.4.

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

Дан после расписивања 
избора, односно од 8. марта 

2016. године

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

до закључења бирачког 
списка 8. априла у 24,00 часа 

1.6.

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

најкасније 10. марта 2016. у 
24,00 часа (у року од три дана 
од дана расписивања избора)

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

најкасније 10. марта 2016. у 
24,00 часа

1.8.

Одређивање, објављивање и достављање 
Републичкој изборној комисији, бирачких 
места (члан 15. став 1.тачка 2. ЗОЛИ, члан 
45.став 2 Упутства)

најкасније 16. марта 2016. у 
24,00 часа

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања

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

најкасније 8. априла 2016. у 
24,00 часа

(15 дана пре дана избора)

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

Најкасније до утврђивања 
збирне изборне листе

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне 
листе (члан 24.став 1. ЗОЛИ)

у року од 24,00 часа од часа 
пријема предлога подноси-
оца изборне листе (уколико 

испуњава услове)

2.4.

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

даном проглашења изборне 
листе

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне 
листе подносиоцу (члан 24. став 2. ЗОЛИ) без одлагања 

2.6. 

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

У року од 24,00 часа од доно-
шења решења

2.7. Одређивање опуномоћених представника у 
ИК подносилаца изборне листе 

Најкасније 18. априла 2016 у 
24,00 часа

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

24,00 часа од пријема оба-
вештења о лицима која улазе 

у проширени састав

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

 Најкасније 13. априла 2016.
(најкасније 10 дана пре одр-

жавања избора)

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

48 часова од дана објављи-
вања збирне изборне листе

2.11

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

од проглашења изборне листе 

2.12. Достављање предлога за именовање члано-
ва проширеног састава бирачких одбора 

најкасније 18. априла 2016. у 
24,00 часа

2.13. Замена члана бирачког одбора Најкасније 23. априла у 20 
часова

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

8. априла 2016. године

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

9. априла 2016. године
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2.16.
Објављивање у „Службеном листу Града 
Београда” укупног броја бирача 
(члан 18. ЗОЈБС)

одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка

2.17.

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

до 21. априла у 24,00 часа

2.18.

Утврђивање и објављивање у „Службеном 
листу Града Београда” коначног броја бира-
ча у Градској општини Сурчин
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока за 
пријем решења на којима се 
заснивају промене у бирач-
ком списку по закључењу 

бирачког списка

3. Посматрачи

3.1.
Подношење пријаве за праћење рада органа 
и тела за спровођење избора до 13. априла 2016.

4. Спровођење избора

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

најкасније 18. априла

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

најкасније 21. априла у 24,00 
часа

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

од 21. априла у 24,00 часа до 
затварања бирачких места 24. 

априла у 20 часова

4.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗОИНП) 24. априла 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. ЗОЛИ)

Одмах по утврђивању ре-
зултата гласања, а најкасније 

25.априла у 04 часа

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

најкасније у року од шест 
часова од достављања из-
вештаја са бирачких места

5.3.

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

У року од 24,00 часа од затва-
рања бирачких места

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

У року од 24,00 часа од затва-
рања бирачких места

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

у року од 24,00 часа од затва-
рања бирачких места

5.6.

Расписивање поновних избора од стране 
ИК у случају да ИК или Управни суд у 
Београду пониште изборе због неправил-
ности у спровођењу избора (члан 50. став 
4. ЗОЛИ)

одмах по доношењу одлуке о 
поништавању 

Ред. 
Број Радња Рок

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

У року од седам дана од дана 
утврђивања неправилности у 

изборном поступку

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног 
гласања

6. Заштита изборног права

6.1.

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

у року од 24,00 часа од дана 
кад је донета одлука, изврше-
на радња или учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по приго-
вору (члан 53. ЗОЛИ)

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора

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

у року од 24,00 часа од доста-
вљања решења

6.4. Достављање приговора са списима Управ-
ном суду (члан 54. став 2. ЗОЛИ)

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

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

у року од 48 часова од прије-
ма жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

7.1.

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

у року од 10 дана од дана 
објављивања укупних резул-

тата избора

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

одмах по додели мандата

8. Извештавање Скупштине 

8.1.

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

непосредно по завршетку 
избора

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

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

резултата избора

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

Општинска изборна комисија ГО Сурчин 
Број I-01-013-9/2016-3, 9. марта 2016. године

Председник
Зоран Ећимовић, ср.
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Страна

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупшти-

не Градске општине Земун, који су расписани за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општи-

не Земун, расписаних за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37

БАРАЈЕВО
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у појединим областима– – – – 38

СУРЧИН
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупшти-

не Градске општине Сурчин, који су расписани за 24. април 2016. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 39
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општи-

не Сурчин, расписаних за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 76

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

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


