
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20  – аутентично тумачење и 68/20) члана 4. Закона о ва-
жењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Репу-
блике донела за време ванредног стања и који је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), 
Изборна комисија Градске општине Вождовац, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Упутству за спровођење избора за одборнике Скуп-

штине Градске општине Вождовац, расписаних за 26. април 
2020. године („Службени гласник Града Београда”, број 
23/20), у називу Упутства речи: „26. 04.” замењује се речима: 
„21. 06.”

Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овим упутством ближе се уређује поступак спровође-

ња избора за одборника Скупштине Градске општине Во-
ждовац расписаних за 21. 06. 2020. године.

Члан 3.
У члану 4. став 4. речи „21. 04. 2020.” замењује се речима: 

„16. 06. 2020.”.

Члан 4.
У члану 5. речи „26. 04. 2020.” замењује се речима: „ 21. 

06. 2020.”.

Члан 5.
У члану 6. став 3. речи: „15. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „10. 06. 2020.”.

Члан 6.
У члану 7. после речи „Упутства за спровођења избора 

за Народне посланике Народне скупштине расписане за 26. 

04. 2020.” додају се речи „И Одлуке о изменама и допунама 
упутства за спровођење избора за Народне посланике На-
родне скупштине расписане за 26. 04. 2020”.

Члан 7.
У члану 11. став 4 речи: „21. 04. 2020” замењује се речи-

ма: „15. 06. 2020”.

Члан 8.
Члану 13. став 2. мења се и гласи: „После предаје избар-

ног материјала бирачким одборима, председник Изборне 
комисије овлашћен је да, на захтев предлагача, замени чла-
на или заменика члана бирачког одбора у сталном  и про-
ширеном саставу, ако је члан или заменик члана бирачког 
одбора спречен или одсутан најкасније до 19.06.2020. годи-
не у 20 часова.”

Члан 9.
У члану 16. став 1. речи: „10. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „05. 06. 2020.”.

Члан 10.
У члану 17, после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„Изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за 
одборнике скупштине општине Вождовац оверавају се код 
јавног бележника или у Управи Градске општине Вождовац”.

У члану 17. после става 6. додаје се нови став 7. који гла-
си: „Управа Градске општине Вождовац може да врши оверу 
изјава бирача да подржавају изборну листу само на својој 
територији и то само оних бирача који имају пријављено 
пребивалиште на територији градске општине Вождовац”.

Досадашњи став 6. постаје став 8.

Члан 11.
У члану 24. став 3. речи: „ 16.04. 2020.” замењују се речи-

ма: „ 10.06. 2020.”. 

Члан 12.
У члану 25. речи: „05. 04. 2020.” замењује се речима: „31. 

05. 2020.”.

Члан 13.
У члану 27. став 2. на крају текста тачка се замењује за-

петом и додају се речи: „Уз поштовање превентивних мера у 
циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19”.
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Члан 14.
У члану 28. став 1. речи: „10. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „05. 06. 2020.”.
У ставу 2. речи: „11. 04. 2020.” замењује се речима: „06. 

06. 2020.” а речи: „23. 04.2020.” замењује се речима: „18. 06. 
2020.”.

Члан 15.
У члану 29. став 1. речи: „10. 04. 2020.” замењује се речи-

ма „ 05. 06. 2020.”.
У ставу 2. речи: „11. 04. 2020.” замењује се речима: „06. 

06. 2020.”.

Члан 16.
У члану 30. став 2. речи: „22. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „17. 06. 2020.”.

Члан 17.
У члану 31. став 1. речи: „10. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „05. 06. 2020.”.

Члан 18.
У члану 34. речи: „Од 10. 04. 2020.” замењује се речима: 

„од 05. 06. 2020.”.

Члан 19.
У члану 35. став 1. речи: „23. 04. 2020.” замењује се речи-

ма: „18. 06. 2020.”.

Члан 20.
У члану 37. речи: „20. 04. 2020.” замењује се речима: „15. 

06. 2020.”. 

Члан 21.
У члану 38. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Осим материјала из става 1. овог члана, комисија за сваки 
бирачки одбор обезбеђује и материјал за примену превен-
тивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести 
COVID-19”.

Члан 22.
У члану 40.став 1. речи „22. 04. 2020.” замењују се речи-

ма: „17. 06. 2020.”.
У ставу 3. речи „23. 04. 2020.” замењује се речима: „18. 06. 

2020.”.

Члан 23.
Овлашћује се секретар Изборне комисије ГО Вождовац 

да утврди прећчишћен текст Упутства за спровођење из-
бора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, 
расписаних за 21. 06. 2020.

Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија Градске општине Вождовац

I број 013-4-32/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.

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 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење, 
и 68/20), Решења о наставку спровођења изборних радњи у 
поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Вождовац, који су расписани 4. марта 2020. године, и члана 
10. став 1. тачка 5. Пословника Изборне комисије Градске 
општине Вождовац, Изборна комисија Градске општине Во-
ждовац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖА-
ЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАС-

ПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I. Мења се наслов Одлуке о облику и садржају образаца 
за поједине радње у поступку спровођења избора за одбор-
нике Скупштине Градске општине Вождовац, који су распи-
сани за 26. 04. 2020. године („Службени лист Града Београ-
да”, број 23/20) и гласи: 

„ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА 
ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗ-
БОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ВОЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 2020. 
ГОДИНЕ”.

II. У обрасцима тачке I Одлуке врше се следеће измене:
I – Избори за одборнике Скупштине градске општине 

Вождовац, који су расписани за 21. јун 2020. године,  врши-
ће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупшти-
не Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-
1/2020); 

2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац 21. 06. 
2020. године (ИТИ-2/2020);

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупшти-
не Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-
3/2020);

4. Потврда о изборном праву кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године 
(ИТИ-4/2020);

5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скуп-
штине Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године 
(ИТИ-5/2020);

6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године 
(ИТИ-6/2020);

7. Списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Вождовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-7/2020);

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац рас-
писаних за 21. 06. 2020. године (ИТИ-08/2020);

13. Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор 
одборника Скупштине Градске општине Вождовац 21. 06. 
2020. године (ИТИ-13/2020);

14. Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије за гласање за избор одборника Скупштине Градске 
општине Вождовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-14/2020);

15. Гласачки листић за изборе за одборнике Скупшти-
не Градске општине Вождовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-
15/2020);
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16. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места за избор одборника Скупштине Градске општине Вождо-
вац 21. 06. 2020. године (ИТИ-16/2020);

17. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Во-
ждовац 21. 06. 2020. године (ИТИ-17/2020);

18. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац – 21. 06. 2020. године (ИТИ-18/2020);

19. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за одборнике Скупштине Градске општи-
не Вождовац одржаних 21. 06. 2020. године (ИТИ-19/2020);

20. Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скуп-
штине градске општине Вождовац, одржаних 21. 06. 2020. године (ИТИ-20/2020);

21. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Вождовац (ИТИ-21/2020).
III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-33/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 
– аутентично тумачење, и 68/20), члана 100. Закона о оп-
штем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу 
уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике до-
нела за време ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС”, број 65/2020-3),

Изборна комисија Градске општине Вождовац на седни-
ци одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИ-

САНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождо-
вац, расписаних 4. марта 2020. године, почев од дана доно-
шења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог реше-
ња, утврђени Законом о локалним изборима и другим про-
писима који се примењују на изборе одборника у Скупшти-
ни Градске општине Вождовац, и Упутством за спровођење 
избора за одборнике Градске општине Вождовац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 23/20).

4. Изборна комисија Градске општине Вождовац ће по-
себним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог ре-
шења у складу са новим датумом одржавања избора из тач-
ке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скуп-
штине и председнику Скупштине Града Београда.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 

2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за од-
борнике у Скупштини Градске општине Вождовац за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
21/20). У складу том одлуком Изборна комисија Градске оп-
штине Вождовац је спроводила изборне радње прописане 
законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. 
Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Вождовац је, 17. марта 2020. године, донела Решење 

о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, распи-
саних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/2020-4).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописа-
но је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године 
донети решења о настављању спровођења изборних радњи у 
поступку спровођења избора за народне посланике, посла-
нике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одбор-
нике скупштина општина и градова. Истим чланом, надле-
жне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за 
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у 
складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
Градске општине Вождовац из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 17. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске оп-
штине Вождовац, као орган надлежан за спровођење по-
ступка избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Вождовац, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Градској (Општинској) изборној 
комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-30/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 –  аутентично тумачење, и 68/20) и члана 10. Послов-
ника Изборне комисије Градске општине Вождовац, Избор-
на комисија Градске општине Вождовац је на седници одр-
жаној 11. маја 2020. године, донела

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 

2020. ГОДИНЕ

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

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 21/20),

– Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за од-
борнике градских општина Града Београда,

– Законом о локалним изборима,
– Законом о избору народних посланика,
– Законом о јединственом бирачком списку,
– Упуством за спровођење Закона о јединственом бирач-

ком списку,
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– Упуством за спровођење избора заодборнике Скуп-
штине општине Вождовац, расписаних за 26. април 2020. 
године, Број 23/20 од 4. марта 2020. године,

– Одлука о изменама и допунама Упутства за спровође-
ње избора за одборнике Скупштине Градске општине Во-
ждовац, расписаних за 21. јун 2020.

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина 
градских општина Града Београда ступила је на снагу 4. мар-
та 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 21/20).

– Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за од-
борнике скупштине градских општина која је ступила на 
снагу 10. маја 2020. године („Службени гласник Града Бео-
града”, број 51/20 од 10. маја 2020).

Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске 
општине Вождовац расписани за 21. јун 2020. године.

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

Ред. 
број Радње Рокови

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
1. Расписивање избора (тачка 1. Одлуке) избори су расписани за 

21.06.2020. године
2. Почетак тока рокова за вршење изборних 

радњи (тачка 2. Одлуке)
од 04. март 2020. године

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

до 07. марта 2020. године у 
2400 часа

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

до 09. марта 2020. године у 
2400 часа

II. Бирачки списак
5. Обавештавање грађана да могу извршити 

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

од 04. марта 2020. године до 
закључења бирачког списка

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

до 5. јуна 2020. године у 2400 
часа

7. Достављање решења о закључењу бирачког 
списка Општинској изборној комисији  
(члан 20. став 5. ЗоЈБС)

у року од 24 часа од часа 
закључења бирачког списка

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

у року од 48 часова од часа 
закључења бирачког списка

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

одмах по пријему решења о 
закључењу бирачког списка   

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

до 17. јуна 2020. године у 2400 
часа

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

одмах по истеку рока за уписе 
по решењу Министарства

III. Бирачка места
12. Одређивање и оглашавање броја и адреса 

бирачких места у „Службеном листу 
Града Београда” (члан 34. став 1. тачка 7. 
ЗОИНП)

до 31. маја 2020. године у 2400 
часа

IV. Бирачки одбори (стални састав)
13. Именовање бирачких одбора у сталном 

саставу (члан 16. став 5. ЗОЛИ)
до 10. јуна 2020. године у 2400 
часа

V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
14. Утврђивање да ли предлагач изборне листе  

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

истовремено са проглашењем 
изборне листе

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

у року од 2400 часа од часа 
доношења решења

Ред. 
број Радње Рокови

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

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

VI. Предлагање листе кандидата
17. Подношење изборне листе (члан 19. став 

1. ЗОЛИ)
до 5. јуна 2020. године у 2400 
часа

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

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

19. Проглашење изборне листе (члан 24. 
ЗОЛИ)

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

20. Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе „Службени лист Града Београда” 
(члан 26. став 1. и 3. ЗОЛИ)

најкасније до 10. јуна 2020. год. 
у 2400 часа

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

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе

VII. Спровођење избора
22. Достављање обавештења бирачима о дану 

и времену одржавања избора (члан 54. став 
1. ЗОИНП)

до 15. јуна 2020. године у 2400 
часа

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

до 18. јуна 2020. године у 2400 
часа

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

од 18. јуна 2020. године у 2400 

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

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

21. јуна 2020. године од 700 до 
2000 часова

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
26. Утврђивање резултата гласања на 

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

најкасније до 22. јуна 2020. 
године у 4 часа

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

најкасније до 22. јуна 2020. 
године у 20 часова

IX. Заштита изборног права
28. Подношење приговора Општинској 

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

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

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

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора

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

у року од 24 часа од 
достављања решења

31. Достављање жалбе и приговора са списима 
Управном суду у Београду (члан 54. став 
2. ЗОЛИ)

у року од 12 часа од пријема 
жалбе

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

у року од 48 часова од дана 
пријема жалбе са списима

X. Расподела одборничких мандата и издавање уверења одборницима
33. Расподела одборничких мандата (члан 41. 

ЗОЛИ)
најкасније до 22. јуна 2020. 
године у 20 часова

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

најкасније до 2. јула 2020. 
године у 20 часова 

35. Издавање уверења одборницима од 3. јула 2020. године
XI. Подношење извештаја

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

од 3. јула 2020. године

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

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-31/2020, 11. маја 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.
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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, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републи-
ке донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), тачке 1. 
Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Беорада („Службени 
лист Града Београда”, број 51/20) и члана 3. тачка 1. Пословника о раду Општинске изборне комисије Градске општине Ба-
рајево („Службени лист Града Београда”, број 25/20), Општинска изборна комисија Градске општине Барајево на седници 
одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, РАСПИСАНИХ ЗА 26. 
АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БРОЈ 25/20), А КОЈИ ЋЕ СЕ ЗБОГ ВАНРЕДНОГ 

СТАЊА ОДРЖАТИ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Град-
ске општине Барајево, расписаних за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 25/20), мења се и допу-
њује на следећи начин:

1. У ставу I. након речи: „расписани за 26. април 2020. године”, додају се речи: „а који ће се због ванредног стања одржа-
ти 21. јуна 2020. године”. 

У истом ставу у тачки 20. уместо речи: „одржаних 26. априла 2020. године”, треба да стоји: „одржаних 21. јуна 2020. го-
дине”.

Након тачке 21. додају се тачке: „22. Пријава домаћих посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Барајево ЛИБ-22/20, тачка 23. Списак лица пријављених за домаће посматраче 
рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево ЛИБ-23/20, тачка 24. Пријава лица 
пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево 
ЛИБ-24/20 и тачка 25. списак лица пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Барајево ЛИБ-25/20.

Након тачке 25. додаје се тачка 26. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Град-
ске општине Барајево за изборе расписане за 21. јун 2020. године коју овера Општинска управа ЛИБ-8а/2020.

2. У обрасцима: ЛИБ-2/2020, ЛИБ-3/2020, ЛИБ-4/2020, ЛИБ-5/2020, ЛИБ-6/2020, ЛИБ-7/2020, ЛИБ-8/2020, ЛИБ-
13/2020, ЛИБ-14/2020, ЛИБ-1572020, ЛИБ-16/2020, ЛИБ-17/2020, ЛИБ-19/2020, ЛИБ-20-2020, после речи: „26. април 2020. 
године”, додају се речи: „а који ће се због ванредног стања одржати 21. јуна 2020. године”.

3. Обрасци објављени у „Службеном листу Града Београда”, број 25/20 остају на снази.

Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 013-2-12-3/2020, 11. маја 2020. године

Председник ОИК-а, 
Иван Илић, ср.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20 и 68/20), члана 4. Закона о важењу уредаба које је 
Влада уз супотпис председника Републике донела за време 
ванредног стања и које је Народна скупштина потврди-
ла („Службени гласник РС”, број 65/20), тачке 1. Одлуке о 
измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина Града Беорада („Службени лист 
Града Београда”, број 51/20), Општинска изборна комисија 
Градске општине Барајево, на седници одржаној дана 11. 
маја 2020. године, утврдила је измене и допуне Упутства за 
провођење прописа о избору одборника у Скупштину Град-
ске општине Барајево расписаних за 26. април 2020. годи-
не („Службени лист Града Београда”, број 25/20) и усвојила 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

УПУТС ТВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА О ИЗБОРУ ОДБОРНИ-
КА У СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, 
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ, А КОЈИ 
ЋЕ СЕ ЗБОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ОДРЖАТИ 21. ЈУНА 

2020. ГОДИНЕ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења 

прописа о избору одборника у Скупштину Градске општине 
Барајево расписаних за 26. април 2020. године, а који ће се 
због ванредног стања одржати 21. јуна 2020. године.

Сагласно члану 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени 
гласник РС”, број 65/20), Општинска изборна комисија Градске 
општине Барајево обезбеђује и чува постојећу изборну доку-
ментацију до наставка спровођења изборних радњи и избора 
и утврђује нове рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора, у складу са временом наставка срповође-
ња изборних радњи. Све до сада предузете изборне радње у 
поступку спровођења избора остају на правној снази, укључу-
јући и оне које се односе на потписе бирача о подршци одре-
ђеној изборној листи који су оверени пре доношења решења о 
настављању изборних радњи у поступку спровођења избора.

Сагласно члану 23. став 3. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11, 12/20 и 68/20), потпис којим бирач подржава избор-
ну листу мора бити оверен код надлежног јавног бележника 
или у Управи Градске општине Барајево.

II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.
Органи за спровођење избора су Општинска изборна 

комисија Градске општине Барајево (у даљем тексту: ОИК) 
и бирачки одбори (скраћено: БО), које одређује и њихове 
чланове именује Републичка изборна комисија.

Органи за спровођење избора раде у сталном и проши-
реном саставу.

Чланови органа за спровођење избора и њихови заме-
ници могу бити само грађани који имају изборно право, као 
и пребивалиште на територији градске општине Барајево.
(члан 12. став 1. Закона о локалним изборима).

Члановима и заменицима чланова ОИК-а и бирачких 
одбора престаје функција у овим органима кад прихвате 

кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона о локал-
ним изборима).

Изборна комисија Градске општине Барајево

Члан 3.
ОИК обавља послове који су одређени Законом о локал-

ним изборима, сходном применом Закона о избору народ-
них посланика, упутством Републичке изборне комисије и 
овим упутством.

Општинска изборна комисија ради у седницама.
Јавност рада ОИК-а обезбеђује се у складу са Пословни-

ком о раду Општинске изборне комисије Градске општине 
Барајево.

Члан 4.
Број чланова сталног састава ОИК-а решењем утврђује 

Скупштина Градске општине Барајево, у складу са Законом 
о локалним изборима.

Проширени састав чине опуномоћени представници 
(члан и заменик) подносилаца изборних листа за одборнике 
Скупштине Градске општине Барајево, који су на потврђеној 
изборној листи предложили најмање две трећине кандидата 
од укупног броја одборника који се бира (22) односно пред-
ставници подносилаца изборних листа националних мањи-
на, који су на потврђеној изборној листи предложили најма-
ње једну трећину кандидата за одборнике (11).

У обавештењу подносиоца изборне листе о одређива-
њу свог опуномоћеног представника у проширени састав 
ОИК-а потребно је навести име и презиме лица, његов је-
динствени матични број (ЈМБГ), пребивалиште и адресу 
становања, број мобилног телефона за контакт и адресу за 
пријем електронске поште.

Истовремено са проглашењем изборне листе за одбор-
нике Скупштине Градске општине Барајево, ОИК решењем 
утврђује да ли подносилац испуњава услове за одређивање 
опуномоћених представника у проширени састав ОИК-а и у 
року од 24 часа од доношења доставља решење подносиоцу.

Подносилац изборне листе може одредити свог опуно-
моћеног представника у ОИК-у у року од 24 часа од часа 
пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасни-
је пет дана пре дана одређеног за одржавање избора (21. јун 
2020. године – члан 14. став 8. и став 9. Закона о локалним 
изборима).

ОИК утврђује проширени састав у року од 24 часа од при-
јема обавештења о лицима која улазе у проширени састав.

Бирачки одбори

Члан 5.
Бирачки одбори (у сталном и проширеном саставу), које 

одређује и њихове чланове именује Републичка изборна ко-
мисија (даље: РИК) за спровођење избора народних посла-
ника који ће се одржати 21. јуна 2020. године, на бирачким 
местима у Градској општни Барајево, обављаће и послове за 
изборе одборника у Скупштину Градске општине Бараје-
во, а који су одређени у складу са Законом о избору народ-
них посланика, Законом о локалним изборима, Упутством 
РИК-а, Правилима о раду бирачких одбора које доноси 
РИК и овим упутством.

Стални и проширени састав бирачких одбора

Члан 6.
Стални састав бирачких одбора на бирачким местима у 

Градској општини Барајево одређује и њихове чланове име-
нује РИК.
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Проширени састав бирачких одбора на бирачким ме-
стима у Градској општини Барајево одређује и њихове чла-
нове именује РИК.

Изузетно од става 2. овог члана, проширени састав би-
рачких одбора изборних листа са најмање 22 предложених 
кандидата за избор одборника у Скупштину Градске општи-
не Барајево, уколико предлагач није поднео изборну листу за 
избор народних посланика, њихове чланове именује ОИК.

Проширени састав БО одређен и именован у складу са 
претходним ставом не учествује у утврђивању резултата 
избора за народне посланике.

III. КАНДИДОВАЊЕ

Ко може да поднесе изборну листу и назив изборне листе

Члан 7.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

Градске општине Барајево (у даљем тексту: изборна листа) 
могу да поднесу регистроване политичке странке, коалици-
је 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.

Коалициони споразум обавезно садржи назив странач-
ке коалиције, назив изборне листе, навођење да се образује 
ради подношења изборне листе кандидата за избор одбор-
ника у Скупштину ГО Барајево, податке о највише два лица 
која се овлашћују за подношење коалиционе листе (име и 
презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени 
према пдацима из личне карте). 

Коалициони споразум мора да буде оверен пре почетка 
прикупљања потписа подршке бирача који подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике у Скупштини ГО Ба-
рајево.

У споразуму о образовању страначке коалиције, уко-
лилко су овлашћена два лица, мора да буде наведено да ли 
овлашћена лица морају предузимати радње заједно или то 
могу чинити самостално.

Ако изборну листу подноси страначка коалиција у из-
борној листи се за сваког кандидата за одборника мора на-
вести пуни или скраћени назив политике странке која га је 
предложила за одборника.

Коалицију не може образовати политичка странка и 
група грађана.

Групу грађана образује најмање десет бирача писменим 
споразумом овереним у складу са законом којим се уређује 
оверавање потписа.

Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи 
назив групе грађана ако је одређен, навођење да се образује 
ради подношења изборне листе за избор одборника у Скуп-
штину ГО Барајево, податке о лицу које је овлашћено за 
подношење изборне листе (име и презиме, ЈМБГ и преби-
валиште и адреса стана, наведени према подацима из личне 
карте). 

Група грађана не мора да има назив. 
Ако група грађана нема назив, у изборној листи се као 

назив подносиоца изборне листе наводе само речи: Група 
грађана. 

Ако група грађана има назив, она је дужна да у избор-
ној листи и у свим другим изборним документима свој на-
зив као подносиоца изборне листе наведе идентично називу 

утврђеном у споразуму о обрзовању групе грађана, при чему 
назив групе грађана утврђен у споразуму о образовању гру-
пе грђана мора да на почетку садржи речи: Група грађана. 

Назив групе грађана не може да садржи реч „странка” 
ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке 
странке, укључујући и скраћени назив регистроване поли-
тичке странке, осим уколико за то добије писмену сагла-
сност регистроване политичке странке. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив избор-
не листе садржи назив утврђен споразумом о образовању 
те групе грађана.

Назив изборне листе групе грађана може да садржи и 
име и презиме једног лица (носилац изборне листе), уз ње-
гову писмену сагласност која се даје на обрасцу (ЛИБ-3). У 
овом случају, име и презиме носиоца изборне листе састав-
ни је део назива изборне листе који се утврђује споразумом 
о образовању групе грађана.

Ако назив страначке коалиције или групе грађана са-
држи име и презиме неког лица, или назив неког правног 
лица, уз изборну листу се прилаже и оверена изјава тог 
лица, односно правног лица за коришћење имена, односно 
назива подносиоца изборне листе.

Изборну листу у име политичке странке подноси закон-
ски заступник политичке странке уписан у Регистар поли-
тичких странака, или лице које он овласти.

Политичка странка је дужна да у изборној листи свој 
назив као подносиоца изборне листе наведе онако како је 
уписан у Регистар политичких странака. У називу подноси-
оца изборне листе политичка странка може да користи свој 
регистровани скраћени назив. Назив изборне листе може 
да садржи и име и презиме једног лица (носилац изборне 
листе), уз његову писмену сагласност која се даје на обрасцу 
ЛИБ-3. 

Изборну листу у име страначке коалиције подносе зајед-
но законски заступници политичких странака које су обра-
зовале коалицију уписани у Регистар политичких странака 
или највише два лица које они заједно овласте. 

Назив изборне листе не може да садржи имена историј-
ских или измишљених личности.

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.

Подносиоци изборне листе коју предлаже коалици-
ја странака нису дужни да приликом подношења изборне 
листе поднесу попуњен образац ЛИБ-2 (ОВЛАШЋЕЊЕ 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА...), будући да је овим 
упутством прописано да то обавезно садржи коалициони 
споразум (став 3. и став 5. овог члана).

Подносиоци изборне листе коју предлаже грпа грађана 
нису дужни да приликом подношења изборне листе подне-
су попуњен образац ЛИБ-2 (ОВЛАШЋЕЊЕ ДА СЕ ПОД-
НЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА...), будући да је овим упутством 
прописано да то обавезно садржи (став 9. овог члана).

Рок за подношење изборне листе

Члан 8.
Изборне листе подносе се у седишту ОИК-а у Барајеву, 

Ул. светосавска бр. 2, најкасније до 5. јуна 2020. године до 
2400 часа у папирној и електронској форми (CD, DVD и др.).

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

Пријем изборне листе са потребном документацијом 
врши председник ОИК-а, заменик председника ОИК-а, или 
лице које овласти председник ОИК-а.
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Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној коми-
сији у радно време Управе, односно радним данима у вре-
мену од 8 до 16 часова.

Подношење изборне листе и обављање других избор-
них радњи ван радног времена врши се уз претходну најаву 
ОИК-у у радно време.

Садржина изборне листе

Члан 9.
Изборна листа садржи:
1. Назив подносиоца изборне листе;
2. Назив изборне листе;
3. Име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен 

(за коалициону листу највише два носиоца);
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 (члан 7. став 6. овог упутства).

Једно лице може бити кандидат за одборника само на 
једној изборној листи.

На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног 
пола.

Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата 
на листи.

На изборној листи међу сваких пет кандидата по редо-
следу на изборној листи (првих пет места, других пет места 
и тако до краја листе) морају да буду најмање по два канди-
дата припадника оног пола који је мање заступљен на из-
борној листи.

Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из 
овог члана сматраће се да садржи недостатке за проглаше-
ње изборне листе, а предлагач листе биће позван да у скла-
ду са Законом о локалним изборима отклони недостатке 
листе. Ако предлагач листе не отклони наведене недостатке 
ОИК одбиће проглашење изборне листе у складу са ЗоИЛ.

Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 10.
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу осим за 

изборне листе које предлажу коалиције странака и групе 
грађана (члан 7. ст. 23. и 24);

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да приста-
је да буде носилац изборне листе (у складу са чланом 7. овог 
упутства);

3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за од-
борника, не старија од шест месеци;

4. Писмена изјава за сваког кандидата за одборника да 
прихвата да буде кандидат за одборника;

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за од-
борника, не старија од шест месеци;

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за од-
борника, не старије од шест месеци;

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у пи-
сменој и електронској форми;

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 
покриће 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 11.
Приликом подношења изборне листе, подносилац из-

борне листе који намерава да за финансирање изборне кам-
пање користи средства из јавних извора, ОИК-у предаје пи-
смену изјаву да ће користити средства из јавних извора за 
покриће трошкова изборне кампање.

Након проглашења изборне листе, ОИК изјаву из става 
1. овог члана, уз решење о проглашењу изборне листе, без 
одлагања доставља органу за Одељењу за финансије Управе 
ГО Барајево.

Члан 12.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне по-

ложај политичке странке националне мањине или коалици-
је политичких странака националних мањина дужан је

да приликом подношења изборне листе изборној коми-
сији приложи, уз осталу документацију и писани предлог 
да му се при проглашењу изборне листе утврди положај 
политичке странке националне мањине, односно коалиције 
политичких странака националних мањина, као и одгова-
рајући доказ из Регистра политичких странака.

Члан 13.
Изборна комисија доноси решење о проглашењу избор-

не листе (не наводећи редни број изборне листе до прогла-
шења збирне изборне листе) ако испуњава све услове пред-
виђене закономи овим упутством, најкасније у року од 24 
часа од пријема изборне листе. 

Изборну листу која је поднета неблаговремено ОИК ће 
решењем одбацити.

Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац ли-
сте их, по закључку ОИК-а не отклони у року од 48 часова, 
ОИК ће решењем одбити проглашење 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 најка-
сније 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. ст. 1. и 2. Закона о ло-
калним изборима).

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Члан 14.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са лич-

ним именима свих кандидата и подацима о години рођења, 
занимању и пребивалишту.

Збирна изборна листа садржи све изборне листе по ре-
доследу доношења.

Изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну 
листу кандидата за одборнике у „Службеном листу Града 
Београда”, најкасније 10. јуна 2020. године до 24.00 часа.
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V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
За све што није предвиђено овим упутством сходно се 

примењују одредбе упутства Републичке изборне комисија.

Члан 16.
Ово упутство објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 013-2-12-2/2020, 11. маја 2020. године

Председник ОИК-а,
Иван Илић, ср.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење, 68/20), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 4. Закона о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20) 
и тачке 1. Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора 
за одборнике скупштина градских општина Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 51/20),

Општинска изборна комисија градске општине бараје-
во, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, КОЈИ СУ РАСПИСА-

НИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево 
који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог реше-
ња, утврђени Законом о локалним изборима и другим про-
писима који се примењују на изборе одборника у Скупштини 
Градске општине Барајево (као што су: упутство које је доне-
ла Републичка изборна комисија, Упутство за спровођење 
прописа о избору одборника у Скупштину Градске општине 
Барајево, расписаних за 26. април 2020. године, Роковник за 
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписа-
них за 26. април 2020. године, и други прописи који су обја-
вљени у „Службеном листу Града Београда”, број 25/20). 

4. Општинска изборна комисија градске општине Бара-
јево ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 
3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избо-
ра из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Скупштине Града 
Београда и председнику Скупштине Градске општине Бара-
јево.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Председник Скупштине Града Београда је дана 4. мар-

та 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за 
одборнике у Скупштини Градске општине Барајево за 26. 
април 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
21/20). У складу том одлуком, Општинска изборна комиси-
ја градске општине Барајево је спроводила изборне радње 
прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 
марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. 
Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику РС”, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спрово-
ђењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. го-
дине и да ће се спровођење изборних радњи наставити по 
престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисја 
Градске општине Барајево је, 16. марта 2020. године, донела 
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу из-
бора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, 
расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела 
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о 
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Ре-
публике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона пропи-
сано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. го-
дине донети решења о настављању спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за народне послани-
ке, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, 
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове ро-
кове за вршење изборних радњи у поступку спровођења из-
бора у складу са временом наставка спровођења изборних 
радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине 
градске општине Барајево из тачке 2. диспозитива овог ре-
шења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних 
радњи, 16. марта 2020. године, и време које је од тог дана 
преостало до дана у којем су требало да буду одржани наве-
дени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија 
градске општине Барајево је, као орган надлежан за спро-
вођење поступка избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Барајево, донела је решење како је наведено у дис-
позитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Општинској изборној комисији 
Градске оштине Барајево у року од 24 часа од часа доноше-
ња Решења.

Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 013-2-12-1/2020, 11. маја 2020. године

Председник 
Иван Илић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 4. Закона о важењу уре-
даба које је Влада уз супотпис председника Републике доне-
ла за време ванредног стања и које је Народна скупштина 
потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20) и тачке 1. 
Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборни-
ке скупштина градских општина Града Беорада („Службени 
лист Града Београда”, број 51/20),

Општинска изборна комисија Градске општине Бараје-
во, на седници одржаној 11. маja 2020. године, утврдила је 
измене и допуне РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОД-
БОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-
ВО, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 26/20), а који ће се због 
ванредног стања одржати 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ („Слу-
жбени лист Града Београда”, брoj 51/20) и усвојила је ПРЕ-
ЧИШЋЕН ТЕКСТ

Р ОКОВНИКА
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, РАСПИСАНИХ 
ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ, А КОЈИ ЋЕ СЕ ЗБОГ ВАН-

РЕДНОГ СТАЊА ОДРЖАТИ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

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

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина у Граду Београду („Службени 
лист Града Београда”, број 21/20) и Одлуком о измени Одлу-
ке о расписивању избора за одборнике скупштина градских 
општина Града Беорада („Службени лист Града Београда”, 
број 51/20),

– Законом о локалним изборима,
– Законом о избору народних посланика („Службени 

гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 
18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. за-
кон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20),

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

– Упутством за спровођење Закона о јединственом би-
рачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12 и 88/18), 

– Упутством за спровођење прописа о избору одборника 
у Скупштину Градске општине Барајево („Службени лист 
Града Београда”, број 25/20),

– Одлуком о координисаном спровођењу свих избора 
расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник 
РС”, број 21/20),

– Упутсвом за спворођење избора за народне посланике 
у Народну скупштину, расписаних за 26. април 2020. године 
(„Службени гласник РС”, број 20/20),

– Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС”, број 29/20),

– Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супот-
пис председника Републике донела за време ванредног ста-
ња („Службени гласник РС”, број 62/20),

– Законом о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног стања и 
које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник 
РС”, број 65/20),

– Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гла-
сник РС”, број 65/20).

2. Одлуком о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градских општина у граду Београду („Службени 
лист Града Београда”, број 21/20), 4. марта 2020. године, 
расписани су избори за одборнике Скупштине Градске оп-
штине Барајево за 26. април 2020. године. Одлуком о изме-
ни Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина 
градских општина Града Беорада („Службени лист Града 
Београда”, број 51/20), утврђено је да ће се избори за од-
борнике Скупштине Градске општине Барајево одржати 21. 
јуна 2020. године

Одлуком од 4. марта 2020. године је одређено да роко-
ви за вршење изборних радњи почињу да теку од 4. марта 
2020. године.

Решењем о прекиду свих изборих радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, 
расписаних за 26. април 2020. године („Службени лист Гра-
да Београда”, број 31/20), прекинуте су све изборне радње за 
време важења длуке о проглашењу ванредног стања („Слу-
жбени гласник РС”, број 29/20).

Решењем о наставку спровођења изборних радњи у по-
ступку избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Барајево број 013-2-12-1/2020 од 11. маја 2020. године, у тач-
ки 2, утврђено је да ће се избори који су расписани 4. мар-
та 2020. године, одржати 21. јуна 2020. године. Нови датум 
одржавања избора за одборнике Скупштине Градске оп-
штине Барајево утврђен је узимајући у обзир датум прекида 
изборних радњи 16. марта 2020. године и време које је од 
тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одр-
жани наведени избори, 26. априла 2020. године. 

Чланом 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз су-
потпис председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина поврдила („Службени 
гласник РС”, број 65/20), прописано је да ће надлежне из-
борне комисије 11. маја 2020. године донети решења о на-
стављању спровођења изборних радњи у поступку спрово-
ђења избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне ко-
мисије су задужене да утврде нове рокове за вршење избор-
них радњи у поступку спровођења избора у складу са вре-
меном наставка спровођења изборних радњи.

3. Према прописима из тачке 1. и у складу са актима на-
веденим у тачки 2. овог роковника, рокови су следећи:

Редни 
број Радња Рок

1. Обрасци

1.1.

Прописивање образаца за спровођење 
изборних радњи и садржај обрасца за 
потпис бирача који и подржавају изборну 
листу и ставља их на располагање 
јавности
(члан 15. став 1. тачка 5) и члан 23. став 
1. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ, 
члана 4. Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина 
поврдила («Сл. гласник РС» бр. 65/2020), 

у року од три дана од дана 
расписивања избора (датум 
расписивања избора је 04.03. 
2020. године),
измене које се утврђују 11.05. 
2020. године

2. Органи за спровођење избора

2.1.

Доношење решења о утврђивању који 
подносилац изборне листе испуњава 
услове за одређивање својих преставика 
у проширени састав ОИК-а, достављање 
тог решења подносиоцу изборне листе
(члан 14. став 6. и став 7. ЗоЛИ)

даном проглашења изборне 
листе, у року од 24 часа од 
доношења решења, 

2.2.
Доношење решења о утврђивању 
проширеног састава ОИК-а  
(члан 14. ст.8. и ст. 9. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа 
пријема обавештења 
подносиоца изборне листе, 
а најкасније пет дана пре 
дана одређеног за одржавање 
избора (дан одржавања избора 
је 21. јун 2020. године)
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Редни 
број Радња Рок

3. Изборна листа

3.1. Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора (дан одржавања избора 
је 21. јун 2020. године)

3.2.
Проглашење изборне листе, достављање 
решења предлагачу 
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)

одмах, а најкасније у року 
од 24 часа од часа пријема 
изборне листе и одговарајуће 
документације

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

до дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно 
најкасније 11 дана пре дана 
одређеног за одражавање 
избора (дан одржавања избора 
је 21. јун 2020. године)

3.4.

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

најкасније десет дана пре 
дана одређеног за одржавање 
избора (дан одржавања избора 
је 21. јун 2020. године

3.5.

Право увида подносиоца изборне листе, 
преко лица које овласти, у све поднете 
изборне листе 
(члан26. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе

4. Бирачка места

4.1.
Одређивање и објављивање бирачких 
места
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)

најкасније 20 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора

4.2.

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

до закључења бирачког списка, 
односно до 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора (дан одређен за 
одржавање избора је 21. јун 
2020. године)

4.3.

Разврставање бирача на бирачка места од 
стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе 
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење 
Закона о јединственом бирачком списку)

по закључењу бирачког списка, 
односно почев од 15 дана пре 
дана одређеног за одржавање 
избора

5. Јединствени бирачки списак

5.1.

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

дан после расписивања избора

5.2.

 Обавештавање грађана да од општинске 
управе могу, до закључења бирачког 
списка, захтевати доношење решења на 
којима се заснивају промене у бирачком 
списку
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)

до закључења бирачког 
списка, односно15 дана пре 
дана одређеног за одржавање 
избора (дан одржавања избора 
је 21. јун 2020. године)

5.3.

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

од закључења бирачког списка 
до 72 часа пре дана избора (дан 
избора је 21. јун 2020. године)

5.4.

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

од проглашења изборне листе 

5.5.

Подношење захтева да се у бирачки 
списак упише податак да ће бирач на 
предстојећим изборима гласати према 
месту боравишта у земљи/изабрано 
место гласања1

(члан 15. ЗОЈБС)

најкасније пет дана пре дана 
закључења бирачког списка, 
односно 20 дана пре дана 
одређеног за одражавање 
избора (дан одређен за 
одржавање избора је 21. јун 
2020. године)

5.6.

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

15 дана пре дана избора (дан 
одређен за одржавање избора 
је 21. јун 2020. године)

5.7.

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

у року од 24 часа од часа 
доношења решења

Редни 
број Радња Рок

5.8. Објављивање укупног броја бирача одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка

5.9.

Министарство државне управе и 
локалне самоуправе припрема и оверава 
штампане изводе из бирачког списка 
разврстане по бирачким местима и 
доставља их ОИК-у
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)

у року од 48 часова од 
доношења решења о 
закључењу бирачког списка

5.10.

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

до 48 часова пре дана 
одржавања избора (дан 
одражавања избора је 21. јун 
2020. године

5.11.

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

одмах по истеку рока за 
пријем решења о променама 
у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка

6. Посматрачи

6.1.
Подношење пријаве за праћење рада 
ОИК-а – страни посматрачи
(Упутства)

најкасније десет дана пре дана 
избора (дан избора је 21. јун 
2020. године)

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада 
органа 
за спровођење избора – домаћи 
посматрачи
(члан __. Упутства)

најкасније пет дана пре дана 
избора (дан избора је 21. јун 
2020. године)

7. Спровођење избора

7.1.
Достављање обавештења бирачима о 
дану и времену одржавања избора
(члан 54. став 1. ЗоИНП)

најкасније пет дана пре дана 
избора (дан избора је 21. јун 
2020. године)

7.2.
Предаја изборног материјала бирачким 
одборима 
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 24 часа пре дана 
одређеног за одржавање 
избора (дан одређен за 
одржавање избора је 21. јун 
2020. године

7.3.
„Предизборна тишина” – забрана 
изборне пропаганде
(члан 5. став 3. ЗоИНП)

од 48 часова пре дана 
одређеног за одржавање 
избора до затварања бирачких 
места  (дан одређен за 
одржавање избора је 21. јун 
2020. године)

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

на дан избора од 7 до 20 часова 
(дан избора је 21. јун 2020. 
године)

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

Кад утврди резултате гласања, бирачки 
одбор ће без одлагања, а најкасније у року 
од осам часова од затварања бирачким 
места, доставити општинској изборној 
комисији записник о утврђивању 
резултата гласања на бирачком месту, 
извод из бирачког списка, важеће 
гласачке листиће у запечаћеном посебом 
омоту, неупотребљене гласачке листиће 
у запечаћеном омоту, као и преосталу 
изборну документацију
(члан 38. став 1. ЗоЛИ)

Одмах, а најкасније у року 
од осам часова од затварања 
бирачких места

8.2.
Утврђивање резултата избора у 
Општинској изборној комисији 
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места

8.3.
Расподела одборничких мандата 
применом система највећег количника
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

 у року од 24 часа од затварања 
бирачких места

8.3.
Објављивање резултата избора у 
службеном гласилу
(члан 44. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања 
бирачких места

8.4.

Увид представника подносилаца 
изборних листа и кандидата за 
одборнике у изборни материјал  у 
просторијама Општинске  изборне 
комисије
(члан 32. ЗоЛИ)

у року од пет дана од дана 
избора (дан избора је 21. јун 
2020. године)

9. Заштита изборног права
Чл. 51. ЗОИЛ-а: „Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата 

има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овим законом”.

9.1.

Подношење приговора (бирач, кандидат 
за одборника или предлагач кандидата) 
Општинској изборној комисији 
(члан 52. став 2. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од дана кад 
је донета одлука, извршена 
радња или учињен пропуст
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9.2.
Доношење и достављање решења по 
приговору 
(члан 53. став 1. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од пријема 
приговора

9.3.

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

у року од 24 часа од 
достављања решења

9.4.

Достављање свих потребних података и 
списа за одлучивање Управном суду од 
стране Општинске изборне комисије
(члан 54. став 2. ЗоЛИ)

одмах, а најкасније у року од 
12 часова

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

у року од 48 часова од дана 
пријема жалбе са списима

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

10.1.

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

у року од десет дана од 
дана објављивања укупних 
резултата избора

Редни 
број Радња Рок

10.2.
Објављивање резултата избора,
Издавање уверења о избору за одборника
(члан 44. и члан 45. ЗоЛИ)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места,
одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине општине/града

11.1.

Подношење извештаја Скупштини 
градске општине Барајево о спроведеним 
изборима
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

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

Општинска изборна комисија Градске општине Барајево
Број 013-2-12-4/2020, 11. маја 2020. године

Председник 
Иван Илић, ср.
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