
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

РАКОВИЦА

На основу чл. 13. и 15. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11 и 12/20), 
Изборна комисија Градске општине Раковица на седници 
одржаној 4. марта 2020. године, донела је 

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације и 

рада Изборне комисије ГО Раковица (у даљем тексту: Коми-
сијa).

Члан 2.
Седиште Комисије је у Београду, Мишка Крањца 12, у 

згради Градске општине Раковица. 

Члан 3.
Комисија има печат.
Печат има облик круга чији је пречник 32 mm, а у среди-

ни је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписују се речи: „Република 

Србија”. У средишњем кругу исписују се речи: „Град Београд 
– Градска општина Раковица”. У унутрашњем кругу испису-
ју се речи: „Изборна комисија Градске општине Раковица”.

Текст печата исписан је ћириличним писмом. 

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.

Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и десет 

чланова које именује скупштина општине, а у проширеном 
саставу и по један опуномоћени члан – представник подно-
сиоца изборне листе, у складу са законом.

Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина оп-

штине. Секретар учествује у раду Комисије без права одлу-
чивања.

Члан 7.
Председник и чланови Комисије и њен секретар имају 

заменике.
Председник и секретар Комисије и њихови заменици 

морају бити дипломирани правници.
Председник Комисије:
– организује рад Комисије на реализацији послова и за-

датака из надлежности Комисије, прима изборне листе од 
овлашћених подносилаца; 

– сазива седнице Комисије и председава њеним седни-
цама;

– стара се о примени Пословника о раду Комисије;
– стара се о спровођењу Одлука и закључака Комисије:
– представља Комисију пред надлежним, домаћим и ме-

ђународним организацијама и органима;
– потписује акта која Комисија доноси, обавља и друге 

дужности и послове који су утврђени законом и Пословни-
ку о раду Комсије.

Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе, истовре-

мено, решењем утврђује који подносилац изборне листе, 
испуњава услове за одређивање својих представника у про-
ширени састав овог органа.

Решење о испуњењу, односно о неиспуњењу услова за 
одређивање опуномоћеног представника подносиоца из-
борне листе у проширеном саставу, Комисија доставља под-
носиоцу у року од 24 часа од доношења решења.

Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа 
од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени 
састав. 

Члан 9.
Састав Комисије објављује се у „Службени листу Града 

Београда”.
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III. НАЧИН РАДА

Члан 10.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђива-

ња тог састава до завршетка избора.

Члан 11.

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу за-
кона и прописа донетих на основу закона.

Рад Комисије је јаван.

Члан 12.

Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју 

иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним законом.
У раду Комисије учествују: председник, секретар и чла-

нови Комисије.
Заменици лица из претходног става имају иста права и 

одговорности као и лица која замењују. 
Право гласа у Комисији имају председник и чланови Ко-

мисије или у њиховом одсуству њихови заменици. 

Члан 13.

Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, 
упућује се члановима Комисије најкасније један дан пре 
дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седни-
це се сазивају телефоном или на други одговарајући начин. 

Изузетно позив за седницу Комисије са предлогом днев-
ног реда може се доставити и у краћем року. 

Члан 14.

Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници 
присуствује већина њених чланова,односно њихових заме-
ника.

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова у сталном,односно проширеном саставу.

Члан 15.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, 
израде предлога аката, извештаја и других докумената, као 
и обављање појединих изборних радњи, Комисија може 
формирати радну групу из реда својих чланова и из реда 
стручних радника.

Комисија може, по потреби, задужити поједине сво-
је чланове да проучи питања која се јављају у спровођењу 
изборног поступка у појединим деловима општине, у непо-
средњој сарадњи са члановима изборних органа и другим 
учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће доку-
менте, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и пре-
дложе јој одговарајућа решења. 

Члан 16.

Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредито-
ваних новинара и издавањем саопштења.

Саопштење за јавност, по одобрењу Комисије, даје Оде-
љење за општу управу Градске општине Раковица.

Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може 
одржати председник или члан Комисије.

Члан 17.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни 

посматрачи који су пријављени Комисији.

IV. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 18.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, од-

носно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, 
најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину 
решавања приговора.

Стручно мишљење из претходног става обухвата садр-
жину приговора, чињенично стање, излагање законских 
одредби на основу којих се приговор решава и предлог како 
га треба решити.

Решење о приговору Комисија доноси у року од 48 часо-
ва од пријема приговора.

Члан 19.
Кад је против решења Комисије којим је приговор одба-

чен или одбијен, па и оног којим је приговор усвојен, под-
нета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспоре-
ним решењем и свим потребним списима Управном суду, у 
року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 20.
У поступку по приговорима, у питањима која нису из-

ричито уређена Законом о локалним изборима и Законом 
о избору народних посланика, Комисија сходно примењује 
одредбе Закона о општем управном поступку.

V. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 21.
Средства за спровођење избора и финансирање изборне 

активности за избор одборника скупштине јединице локал-
не самоуправе обезбеђују се у буџету јединице локалне са-
моуправе. 

Члан 22.
Председник, чланови Комисије и њихови заменици, се-

кретар и заменик секретара имају право на накнаду за рад у 
Комисији, сходно ангажовању у раду Комисије. 

Висину накнаде и трошкова за рад Изборне комисије 
Градске општине Раковице и стручне службе одређује Ко-
мисија посебном одлуком, у складу са расположивим сред-
ствима. 

За исплату средстава предвиђених за рад Комисије на-
редбодавци су председник и секретар Комисије.

Члан 23.
Одељење за општу управу Градске општине Раковица 

обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ 
при обављању задатака Комисије, у складу са законом и 
одлуком о организацији и раду тих служби.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 24.
На седници Комисује води се записник о раду Комисије.
Записник обухвата главне податке о раду на седници, 

нарочито о предлозима о којима се расправљало, са имени-
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ма учесника у расправи и о закључцима који су на седници 
прихваћени.

О вођењу и чувању записника стара се секретар Коми-
сије.

Записник потписују председник и секретар Комисије.
Пре усвајања записника у Комисији, записник се може 

користити по одобрењу председника Комисије.

Члан 25.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја 

о резултатима избора са изборним материјалима и рукова-
ње тим материјалима,сагласно закону.

Члан 26.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува 

документација (архивска грађа Комисије), са којом се по-
ступа у складу са прописима.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уре-

ђена овим пословником, могу се уредити одлуком или за-
кључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 28.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службени листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-6/2020-II, 4. марта 2020. године

Председник
Светлана Марчетић, ср.

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
29/07, 34/10, 54/11,12/20), Изборна комисија ГО Раковица на 
седници одржаној 4. марта 2020. године донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕ-
ЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И СПРОВОЂЕЊА ПОЈЕДИ-
НИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РА-
КОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се облик и садржај образаца 

које подносиоци изборних листа подносе Изборној коми-
сији ГО Раковица приликом подношења изборних листа 
кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Ра-
ковица, као и облик и садржај образаца за спровођење по-

јединих изборних радњи, у поступку избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Раковица, расписаних за 26. 
април 2020. године.

Члан 2.
Обрасци потребни за подношење изборних листа кан-

дидата за одборнике Скупштине Градске општине Ракови-
ца, и обрасци за спровођење појединих изборних радњи су:

1. Изборна листа кандидата за одборнике ГО Раковица 
– ГОР-1/20;

2. Овлашћење за подношење изборне листе – ГОР-2/20;
3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 

носилац изборне листе кандидата за одборнике скупштине 
ГО Раковица – ГОР-3/20;

4. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника скуп-
штине ГО Раковица – ГОР-4/20;

5. Списак бирача који својим потписима подржавају избор-
ну листу кандидата за   одборнике ГО Раковица – ГОР-5/20;

6. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике скупштине ГО Раковица – ГОР-6/20;

7. Решење о проглашењу изборне листе  ГОР-7/20;
8. Решење о одбацивању изборне листе   ГОР-8/20;
9. Закључак да поднета листа садржи недостатке   ГОР-9/20;
10. Решење о одбијању листе  ГОР-10/20;
11. Решење о утврђивању збирне изборне листе  ГОР-11/20;
12. Контролни лист за проверу исправности гласачке 

кутије  ГОР-12/20;
13. Гласачки листић  ГОР-13/20;
14. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 

места  ГОР-14/20;
15. Уверење о избору за одборника  ГОР-19/20;
16. Решење о испуњењу услова за одређивање представ-

ника подносилаца изборне листе у проширен састав  избор-
не комисије  ГОР-20/20;

– Обрасци прописани ставом 1. овог члана налазе се у 
прилогу ове одлуке и њен су саставни део.

Члан 3.
Документација за кандидате за одборнике која се у скла-

ду са чланом 19. став 2. тач. 1, 3. и 6. Закона о локалним из-
борима (потврда о изборном праву за сваког кандидата са 
листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, за-
нимање и јединствени матични број кандидата, потврда о 
пребивалишту кандидата и уверење о држављанству), под-
носи се на обрасцима надлежних органа који издају наведе-
не потврде и уверења. 

Неће се сматрати недостатком ако документација из ста-
ва 1. овог члана не садржи сврху издавања или је наведена 
нека друга сврха осим подношења изборне листе. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-5/2020-II, 4. марта 2020. године

Председник
Светлана Марчетић, ср.
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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 – одлука УС, 54/11, 12/20), а сходно члану 34. став 1. 
тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 
– др. закон, 75/03 – исправка др. закона, 18/04, 101/05 – др. 
закон, 85/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука 
УС, 36/11), Изборна комисија Градске општине Раковица, на 
седници одржаној 4. марта 2020. године, утврдила је

Р ОКОВНИК

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

ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спрово-
ђења избора за одборнике Скупштине Градске општине Ра-
ковица, утврђени су:

–  Одлуком о расписивању избора за одборнике град-
ских општина од дана 4. марта 2020. године;

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20);

– Законом о избору народних посланика („Службени гла-
сник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 
75/03 – исправка др. закона, 18/04, 101/05 – др.закон, 85/05 – 
др. закон, 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 би-
рачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12);

– Упутством за спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године.

Према наведеним прописима, рокови су следећи: 

Ред-
ни 

број Изборне радње Рокови

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

2.

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

4. март 2020. године

3.
Обавештавање грађана о свим активностима 
учесника изборног поступка и догађајима зна-
чајним за изборе (члан 27. Закона о  локалним 
изборима)

Све време у поступку 
избора, осим за време 
предизборног ћутања 
– забране изборне про-
паганде

4.

Излагање дела бирачког списка за подручје 
градских општина и обавештавање  грађана да 
могу захтевати ажурирање података у бирачком 
списку (члан 14. Закона о јединственом бирач-
ком списку)

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

5.
Захтев за доношење решења на којима се засни-
вају промене у бирачком списку (члан 14. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку) 

До закључења бирачког 
списка, односно до 10. 
априла 2020. године у 
24,00 часа

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)

Три дана од дана расписи-
вања избора

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

7. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. Зако-
на о локалним изборима)

До 10. априла 2020. године 
у 24.00 часа

8. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1.  Зако-
на о локалним изборима)

Најкасније до дана  утвр-
ђивања збирне изборне 
листе 

Ред-
ни 

број Изборне радње Рокови

9. 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)

10.
Достављање решења о проглашењу изборне 
листе подносиоцу (члан 24. став. 2 Закона о 
локалним изборима)

Без одлагања подносиоцу

11.

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

Даном проглашења избор-
не листе

12.

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 доно-
шења решења

13.

Достављање решења о одређивању чланова про-
ширеног састава  Општинске изборне комисије 
Градске општине Раковица  (члан 14. Закона о 
локалним изборима)

Без одлагања

14.

Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе у „Службеном листу града Београда” 
(члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније до 15. априла 
2020. године у 24.00 часа

15.
Право увида у поднете изборне листе и доку-
ментацију  поднету уз њих (члан 26. став 4. Зако-
на о локалним изборима)

У року од 48 часова од 
дана објављивања збирне 
изборне листе

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

16.

Право увида и подношење захтева надлежном 
Министарству за промене у бирачком списку 
од стране подносиоца изборне листе или лица 
које он овласти (члан 21. Закона о јединственом 
бирачком списку и тачка 9. Упутства за спрово-
ђење Закона о јединственом бирачком списку) 

Од проглашења изборне 
листе 

17.

Доношење решења о закључењу дела бирачког 
списка за Градску општину Раковица од стране 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе

10. априла 2020. године у 
24,00 часа

18.

Пријем оверених и штампаних извода из дела 
бирачког списка за Градску општину Раковица 
по бирачким местима (члан 19. Закона о једин-
ственом бирачком списку)

48 часова од доношења 
решења о закључењу 
бирачког списка, односно 
до 12. априла 2020. године 
у 24.00 часa

19.

Пријем оверених и штампаних посебних извода 
из дела бирачког списка за Градску општину 
Раковица по бирачким местима о бирачима који 
су на одслужењу војног рока, на војној вежби 
или на школовању у јединицама или установама 
Војске Србије, односно о бирачима који су на 
извршењу заводских санкција или у притвору 
(члан 19. Закона о јединственом бирачком 
списку)

48 часова од доношења 
решења о закључењу 
бирачког списка, односно 
до 12. априла 2020. године 
у 24.00 часa

20. Утврђивање укупног броја бирача у Градској 
општини Раковица

Одмах по добијању реше-
ња о закључењу бирачког 
списка и утврђивању 
укупног броја бирача

21.

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

Од 10. априла 2020. 
године у 24.00 часа до 
22. априла 2020. године у 
24 часа

22.
Упис измена у изводе из бирачког списка на 
основу решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка

До 22. априла 2020. године 
у 24,00 часа

23.

Утврђивање и објављивање у ”Службеном листу 
Града Београда” коначног броја бирача у Град-
ској општини Раковица (члан 20. став 2. Закона 
о јединственом бирачком списку)

Одмах по уносу измена у 
изводе из бирачког списка

24.
Достављање обавештења бирачима о дану и вре-
мену одржавању избора (члан 54.  став 1. Закона 
о избору народних посланика)

Најкасније 20. април 2020. 
године у 24 часа

25.
„Предизборна тишина” - забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору 
народних посланика)

од 23. април 2020. године 
у 24,00 часа, до затварања 
бирачких места 26. априла 
2020. године у 20,00 
часова

26.
Предаја изборног материјала бирачким 
одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније до 24. април 
2020. године у 24,00 часа

27. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. 
став 1. Закона о избору народних посланика)

26. априла 2020. године
од 7,00 до 20.00 часова



4. март 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 22 – 21

Ред-
ни 

број Изборне радње Рокови

28.

Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима и достављање изборног материјала Оп-
штинској изборној комисији Градске општине 
Раковица у седишту Градске општине Раковица 
о спроведеном гласању на бирачким местима 
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

Одмах по утврђивању 
резултата гласања, а нај-
касније 27. априла 2020. 
године у 4.00 часа

29.

Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима од стране Општинске изборне комисије 
Градске општине Раковица (члан 39. став 2. 
Закона о локалним изборима)

Најкасније у року од шест 
часова од достављања 
извештаја са бирачких 
места

30.

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

У року од 24 часа од за-
тварања бирачких места, 
односно до 27. априла 
2020. године до 20.00 
часова

31.

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

У року од 24 часа од за-
тварања бирачких места, 
односно до 27. априла 
2020. године до 20,00 
часова

32.
Објављивање (укупних) резултата избора у 
„Службеном листу Града Београда”  (члан 44. 
Закона о локалним изборима).

У року од 24 часа од за-
тварања бирачких места

33.

Расписивање поновних избора, у случају ако 
ОИК или Управни суд пониште изборе због 
неправилности у спровођењу избора (члан 50. 
ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)

У року од седам дана од 
дана утврђивања непра-
вилности у изборном 
поступку

34. Утврђивање коначних резултата избора По завршетку поновљеног 
гласања

35.

Додела мандата кандидатима са изборних листа 
по редоследу на изборној листи, почев од првог 
кандидата са листе (члан 43. став 1. Закона о 
локалним изборима)

У року од десет дана од 
дана објављивања укуп-
них резултата избора

36.
Издавање уверења о избору за одборника 
Скупштине Градске општине Раковица (члан 45. 
Закона о локалним изборима)

Одмах по додели мандата

37.

Подношење извештаја о спроведеним изборима 
и достављање министарству надлежном за по-
слове локалне самоуправе и републичком орга-
ну надлежном за послове статистике података о 
спровођењу и резултатима избора за одборнике, 
непосредно по завршетку избора (члан 15. став 
1. тач. 10. и 11. Закона о локалним изборима)

Непосредно по завршетку 
избора

38.
Потврђивање мандата новоизабраних одборни-
ка (члан 56. став 3. а у вези става 1. истог члана 
Закона о локалним изборима) 

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

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 51. и 52. став 1. Закона о локалним изборима

Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кан-
дидата има право на заштиту изборног права, по поступку 
утврђеном Законом о локалним изборима.

Бирач,  кандидат за одборника или предлагач кандидата 
има право да поднесе приговор изборној комисији једини-
це локалне самоуправе због неправилности у поступку кан-
дидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резулта-
та избора.

1.
Подношење приговора ОИК-у због повреде из-
борног права (члан 52. став 2. Закона о локалним 
изборима)

У року од 24 часа од дана 
када је донета одлука, 
односно извршена радња 
или учињен пропуст

2.
Доношење и достављање решења ОИК о 
приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним 
изборима)

У року од 48 часова од 
пријема приговора

3.
Жалба Управном суду против решења ОИК до-
нетог  по приговору (члан 54. Закона о локалним 
изборима)

У року од 24 часа од 
достављања решења

4.
Достављање Управном суду потребних података 
и списа за одлучивање (члан 54. став 2. Закона о 
локалним изборима)

Одмах, а најкасније у 
року од 12 часова

5. Доношење одлуке по жалби у Управном суду 
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

Најкасније у року од 48 
часова од дана пријема 
жалбе са списима

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-5/2020, 4. марта 2020. године

Председник
Светлана Марчетић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

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, 54/11, 12/20 и 16/20), Изборна комисија Град-
ске општине Савски венац, на седници одржаној 4. марта 
2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕ-
ЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ КОЈИ СУ 

РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I.
У поступку избора за одборнике Скупштине Градске оп-

штине Савски венац који су расписани за 26. април 2020. 
године, примењују се обрасци СГОСВ 1-6, и то:

– Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Савски венац на локалним изборима који 
су расписани за 26. април 2020. године – СГОСВ – 1;

– Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Савски венац на 
локалним изборима који су расписани за 26. април 2020. го-
дине – СГОСВ – 2;

– Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Савски венац на локалним изборима који 
су расписани за 26. април 2020. године – СГОСВ – 3;

– Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скуп-
штине Градске општине Савски венац на локалним избори-
ма који су расписани за 26. април 2020. године – СГОСВ – 4;

– Списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Савски венац на локалним изборима који су рас-
писани за 26. април 2020. године – СГОСВ – 5 и

– Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац на 
локалним изборима који су расписани за 26. април 2020. го-
дине – СГОСВ – 6.

II.
Облик и садржај образаца дати су у прилогу и чине са-

ставни део ове одлуке.
III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 208-367/2020, 4. марта 2020. године

Председник 
Дејан Фурјановић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 6. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11, 
12/20 и 16/20), Изборна комисија Градске општине Савски 
венац, на седници одржаној 4. марта 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕДАЈЕ ИЗБОРНИХ ЛИ-
СТИ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА КОЈИ 

СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Утврђује се поступак примопредаје изборних листи Из-

борној комисији Градске општине Савски венац.

Члан 2.
Пријем изборних листи врши се у следећим терминима, 

и то:
– свим данима почев од 5. марта 2020. године до 11. мар-

та 2020. године, од 8.00 до 20.00 часова;
– свим данима почев од 12. марта 2020. године до 9. 

априла 2020. године, од 8.00 до 15.30 часова;
– 10. априла 2020. године од 8.00 до 24.00 часа.

Члан 3.
Изузетно од члана 2. ове одлуке, предаја изборне листе 

може извршити и 4. марта 2020. године, уколико се подноси-
лац изборне листе претходно телефонски најави председни-

ку Комисије, Дејану Фурјановић, телефон 064/8616-150 или 
секретару Комисије, Марији Сушић, телефон 064/861-60-40, 
као и у периоду од од 12. марта 2020. године до 9. априла 
2020. године, и након 15.30 часова, уколико се подносилац 
изборне листе претходно телефонски најави председнику 
Комисије, Дејану Фурјановић, телефон 064/8616-150 или се-
кретару Комисије, Марији Сушић, телефон 064/861-60-40.

Члан 4.
Подносилац изборне листе комплетан материјал, у скла-

ду са чланом 19. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10, 54/11 и 12/20) и  Одлуком о 
облику и садржају образаца за спровођење локалних избо-
ра за одборнике Скупштине Градске општине Савски ве-
нац који су расписани за 26. април 2020. године број 208-
367/2020 од 4. марта 2020. године, предаје овлашћеном лицу 
Изборне комисије Градске општине Савски венац у соби бр. 
17 на I спрату зграде Скупштине Градске општине Савски 
венац у Кнеза Милоша 69.

Члан 5.
Подносилац изборне листе добија писмену потврду о 

датуму и времену примопредаје изборне листе.

Изборна комисија Градске општине Савски венац
Број 208-368/2020, 4. марта 2020. године

Председник
Дејан Фурјановић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

РАКОВИЦА
Пословник Изборне комисије Градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о облику и садржају образаца за подношење изборних листа и спровођење појединих изборних радњи у 

поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица расписаних за 26. април 2020. године  – – – –  3
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општи-

не Раковица расписаних за 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о облику и садржају образаца за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине Градске општи-

не Савски венац који су расписани за 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21
Одлука о начину и поступку предаје изборних листа Изборној комисији Градске општине Савски венац на ло-

калним изборима који су расписани за 26. април 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29
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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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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


