
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

На основу члана 11, члана 13, члана 14. и члана 15. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна комисија 
Градске општине Вождовац, на седници одржаној 4. марта 
2020. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈE ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, на-

чина рада и одлучивања Изборне комисије Градске општи-
не Вождовац (у даљем тексту: Комисија), као и друга пита-
ња од значаја за рад Комисије.

Члан 2.
Седиште Комисије је у Београду, у згради Градске оп-

штине Вождовац, Устаничка 53.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи два округла печата и један 

заводни печат (штамбиљ).
Округли печати су пречника 32 mm, обележени рим-

ским бројевима I и II. 
Садржина печата, идући од спољног ка унутрашњем 

кругу гласи:
1. Република Србија;
2. Град Београд – Градска општина Вождовац;
3. Изборна комисија;
4. У средини је грб Републике Србије;
5. У дну печата: Београд.
Заводни печат (штамбиљ) је правоугаоног облика и са-

држи текст: у првом реду: „Изборна комисија”, у другом 
реду: „Градске општине Вождовац”, у трећем реду Београд, 
у четвртом реду реч „број” и простор за број предмета, а у 
петом реду речи „датум” и простор за датум и реч „час” и 
простор за час.

Текст округлог печата и заводног печата (штамбиља) је 
исписан ћириличним писмом.

Секретар Изборне комисије, посебном одлуком, одре-
диће једног радника Стручне службе за руковање и чување 
округлих печата и заводног печата (штамбиља) Комисије.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном саставу (именовани 

чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чланови).

Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и девет 

чланова и њихови заменици које именује Скупштина Град-
ске општине Вождовац, а у проширеном саставу и по један 
опуномоћени представник подносиоца изборне листе, који 
је предложио најмање две трећине кандидата од укупног 
броја одборника који се бира. Политичке странке и коали-
ције политичких странака националних мањина које пре-
дложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од 
укупног броја одборника који се бира имају право на свог 
представника у проширеном саставу изборне комисије.

Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговор-
ности за рад Комисије.

Чланови Комисије своја права и дужности остварују ак-
тивним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и 
спровођењу одлука и закључака Комисије. 

Члан 6.
Комисија има секретара и заменика секретара које име-

нује Скупштина Градске општине Вождовац, који учествују 
у раду Комисије без права одлучивања.

Члан 7.
Председник и чланови Комисије у сталном и прошире-

ном саставу и њен секретар имају заменике. 
За председника, заменика председника, секретара и за-

меника секретара именује се лице које је дипломирани 
правник.

Заменици из става 1. овог члана имају иста права и од-
говорности као и председник, секретар и чланови које за-
мењују.

Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе истовреме-

но решењем утврђује који подносилац изборне листе испу-
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њава услове за одређивање својих представника у проши-
рени састав овог органа.

Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за 
одређивање опуномоћеног представника подносилаца из-
борне листе у проширени састав, Комисија доставља под-
носиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог 
решења. 

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

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

Београда”.

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.
Комисија, у оквиру надлежности утврђених законима 

и применом упутстава и других аката Изборне комисије 
Градске општине Вождовац:

1) стара се о законитом спровођењу избора одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац;

2) одређује бирачка места, при чему нарочито води ра-
чуна о равномерној распоређености бирача на бирачким 
местима и о доступности бирачког места бирачима;

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровође-

ња поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за 

спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у 

складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гла-

сачких листића за бирачка места и записнички их предаје 
бирачким одборима;

9) утврђује и објављује укупне резултате избора одбор-
ника;

10) подноси извештај Скупштини Градске општине Во-
ждовац о спроведеним изборима за одборнике;

11) доставља Министарству надлежном за послове ло-
калне самоуправе и органу надлежном за послове стати-
стике Града Београда податке о спровођењу и резултатима 
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора; 

12) доставља решење о проглашењу збирне изборне ли-
сте одељењу надлежном за послове финансија Управе Град-
ске општине Вождовац;

13) обавља и друге послове одређене прописима о избо-
ру одборника.

IV. НАЧИН РАДА

Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђи-

вања тог састава до завршетка избора, односно до момента 
када је Комисија утврдила резултате избора и ове резултате 
објавила у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 12. 
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу за-

кона и прописа донетих на основу закона. 
Рад Комисије је јаван и у њеном раду учествују председ-

ник, чланови, секретар Комисије и њихови заменици.

Раду Комисије по позиву председника присуствује руко-
водилац Стручне службе као и чланови који су неопходни 
за рад Комисије. 

Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју 

иницијативу или кад то предложи најмање трећина чланова 
Комисије, а у најкраћем могућем року.

Члан 14.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, 

упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима, пи-
смено, телефоном, мејлом или на други одговарајући начин.

Члан 15.
Седница Комисије се може одржати ако истој прису-

ствује већина од укупног броја чланова, односно њихових 
заменика, уколико члан није присутан. 

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

Уместо члана Комисије који није присутан, гласа његов 
заменик.

Комисија, на предлог председника , може одлучити да се 
време трајања дискусије ограничи,или да се ограничи број 
јављања за дискусију по истој тачки.

Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, 

израде предлога аката, извештаја и других докумената, као 
и обављања појединих изборних радњи, Комисија може 
формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ 
пружају стручне службе. 

Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада путем презентације 

на сајту Градске општине Вождовац, присуством акредито-
ваних представника средстава јавног информисања, дава-
њем саопштења и по потреби одржавањем конференција за 
штампу.

Саопштење за јавност даје председник Комисије,или по 
одобрењу председника Комисије, секретар Изборне коми-
сије Градске општине Вождовац.

Конференцију за штампу може одржати председник или 
члан Комисије кога овласти председник Комисије.

Члан 18.
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно закону, 

сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар од-

носно заменик секретара, припремиће за потребе Коми-
сије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема пригово-
ра, стручно мишљење о начину решавања приговора и, на 
основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.

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 по приговору Комисија доноси у року од 48 ча-
сова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу 
приговора.
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Уколико Изборна комисија не одлучи по приговору, то 
се има сматрати ћутањем Управе.

Члан 20. 
Против Решења Изборне комисије може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања ре-
шења.

Комисија је дужна да суду достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучи-
вање.

Кад је против решења Комисије по приговору поднета 
жалба непосредно Комисији, Комисија доставља жалбу, за-
једно са оспореним решењем и свим потребним списима, 
Управном суду у Београду, одмах а најкасније у року од 12 
часова од часа пријема жалбе.

Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису из-

ричито уређена Законом о локалним изборима, Законом 
о избору народних посланика, Законом о јединственом 
бирачком списку и Законом о финансирању политичких 
активности и актима донетим у спровођењу тих зако-
на, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем 
управном поступку.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни 

материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују 
се у буџету јединице локалне самоуправе.

Члан 23.
Председник, чланови Комисије, секретар и њихови за-

меници имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде трошкова за рад у Изборној комисији, 

Комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из чл. 22. и 23. ст. 1. и 2. 

су председник и секретар Комисије.

Члан 24.
Стручна служба коју образује начелник Управе градске 

општине Вождовац и Служба за скупштинске и заједничке 
послове пружају неопходну стручну и техничку помоћ при 
обављању задатака Комисије.

Стручна служба има право на накнаду за рад.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 25.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи податке о присутности на седници, 

као и главне податке о раду на седници, нарочито о предло-
зима о којима се расправљало, са именима учесника у ра-
справи, о одлукама, закључцима и другим актима који су 
на седници донети, као и о резултату гласања о појединим 
питањима.

Записник потписују председник и секретар Комисије.
Записник се усваја на једној од наредних седница Комисије.

Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја 

о резултатима избора са изборним материјалима и рукова-
ње тим материјалима, у складу са законом. 

Члан 27.
За Комисију се води деловодни протокол, сређује и чува 

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

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уре-

ђена овим пословником, могу се уредити одлуком Комиси-
је, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 29.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да 

важи Пословник Изборне комисије Градске општине Во-
ждовац („Службени лист Града Београда”, број 15/16).

Члан 30.
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-3/2020, 4. марта 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 
12/20), Изборна комисија Градске општине Вождовац, на 
седници одржаној 4. марта 2020. године, донела је 

УПУТС ТВ О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАСПИСА-

НИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим Упутством ближе се уређује поступак спровођења 

избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождо-
вац расписаних за 26. април 2020. године.

II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија 

Градске општине Вождовац (у даљем тексту: Комисија) и 
бирачки одбори (скраћено: БО).

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

Чланове органа за спровођење избора у проширеном са-
ставу, који су одређени у складу са Законом о локалним из-
борима, именује Изборна комисија на предлог подносилаца 
проглашених изборних листа, односно предлагача кандидата. 

Чланови органа за спровођење избора и њихови замени-
ци могу бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији градске општине Вождовац 
(члан 12. став 1. Закона о локалним изборима), осим у слу-
чају доношења Одлуке о координираном спровођењу избора.

Члановима и заменицима чланова Изборне комисије и 
бирачких одбора престаје функција у овим органима кад 
прихвате кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона 
о локалним изборима). 
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Изборна комисија Градске општине Вождовац

Члан 3.
Изборна комисија обавља послове који су одређени За-

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

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

Члан 4.
Број чланова сталног састава Изборне комисије реше-

њем утврђује Скупштина Градске општине Вождовац, у 
складу са Законом о локалним изборима. 

Проширени састав чине опуномоћени представници 
(члан и заменик) подносилаца изборних листа за одборнике 
Скупштине Градске општине Вождовац који су на потврђе-
ној изборној листи предложили најмање две трећине канди-
дата од укупног броја одборника који се бира (36) односно 
представници подносилаца изборних листа националних 
мањина који су на потврђеној изборној листи предложили 
најмање једну трећину кандидата за одборнике (18). 

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

Подносилац изборне листе може одредити свог опуно-
моћеног представника у Изборној комисији најкасније до 
21. априла 2020. године у 24 часа (члан 14. ст. 1. и 10. Закона 
о локалним изборима). 

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

Бирачки одбори

Члан 5.
Бирачки одбори образовани за спровођење избора за 

одборнике Скупштине Градске општине Вождовац обавља-
ју послове који су одређени Законом о локалним изборима, 
Законом о избору народних посланика, упуством за спро-
вођење избора за народне посланике народне Скупштине 
расписаних за 26. април 2020. године, овим упутством и 
Правилима о раду бирачких одбора.

Стални састав бирачког одбора

Члан 6.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два 

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

ра у сталном саставу именује Републичка изборна комисија.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању 

председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу 
Републичка изборна комисија доноси најкасније 15. априла 
2020. године. 

Члан 7.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких од-

бора у сталном саставу именује Републичка изборна коми-
сија на начин и по поступку у складу са чл. 12–21. Упуства 
за спровођење избора за народне посланике народне Скуп-
штине расписаних за 26. априла 2020. године.

Проширени састав бирачког одбора

Члан 8.
Проширени састав бирачког одбора чине опуномоћени 

представници подносилаца проглашених изборних листа 
кандидата за одборнике.

Члан 9.
Сваки подносилац проглашене изборне листе за одбор-

нике који није поднео изборну листу кандидата за народ-
не посланике може да предложи само једног члана и једног 
заменика у проширени састав бирачког одбора у складу са 
законом, посебним актом којим Републичка изборна коми-
сија уређује питања од значаја за координирано спровође-
ње свих расписаних избора.

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

Члан 10.
Након проглашења изборне листе кандидата за одбор-

нике, Изборна комисија одмах доноси и, у року од 24 часа 
од доношења, доставља подносиоцу решење о испуњењу 
или неиспуњењу услова да подносилац те изборне листе 
предложи своје представнике у проширени састав бирач-
ких одбора.

Члан 11.
Предлог за именовање представника у проширени са-

став бирачких одбора, за сваког члана и заменика члана би-
рачког одбора, треба да садржи: име и презиме, име једног 
од родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и број те-
лефона.

Изборна комисија именује чланове и заменике чланова 
бирачких одбора у проширеном саставу у року од 24 часа од 
часа пријема предлога подносиоца изборне листе.

У решењу о именовању проширеног састава бирачког 
одбора се наводе следећи подаци о представнику: име и 
презиме, име једног родитеља, адреса пребивалишта и по-
литичка припадност или назив странке, односно страначке 
коалиције или групе грађана на чији предлог је именован.

Ако подносилац изборне листе не предложи представ-
ника у проширени састав бирачких одбора најкасније до 21. 
априла 2020. године у 24 часа, бирачки одбор ради и пуно-
важно одлучује без представника тог подносиоца изборне 
листе. 

Провера изборног права за чланове бирачких одбора

Члан 12.
У бирачки одбор именују се лица која имају изборно 

право.
Пре подношења предлога за именовање чланова и заме-

ника чланова бирачких одбора, овлашћени предлагач чла-
нова и заменика чланова бирачких одбора је дужан да од 
Управе прибави доказ о изборном праву за свако предло-
жено лице, тако што ће Управа на писмени збирни предлог 
за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора 
ставити печат којим потврђује да предложена лица имају 
изборно право. Ако неко лице које је предложено у састав 
бирачког одбора нема изборно право, Управа о томе обаве-
штава предлагача.
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Замена члана бирачког одбора

Члан 13.
Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија 

на захтев предлагача.
После предаје изборног материјала бирачким одборима, 

председник изборне комсије овлашћен је да, на захтев пре-
длагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора 
у сталном и проширеном саставу ако је члан или заменик 
члана бирачког одбора спречен или одсутан, најкасније 24. 
априла 2020. године у 20 часова.

Законска ограничења

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

ка одбора. 
Приликом именовања и замене чланова бирачког одбо-

ра, изборна комисија ће по службеној дужности пазити на 
законска ограничења из члана 29. став 4. и члана 30. став 2. 
Закона о избору народних посланика.

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

III. КАНДИДОВАЊЕ

Ко може да поднесе изборну листу

Члан 15.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

Градске општине Вождовац, (у даљем тексту: изборна ли-
ста) могу да поднесу регистроване политичке странке, ко-
алиције регистрованих политичких странака и групе грађа-
на чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 
бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи. 
(у даљем тексту: подносилац изборне листе).

Страначку коалицију образују најмање две регистрова-
не политичке странке писменим споразумом овереним у 
складу са законом којим се уређује оверавање потписа.

Групу грађана образује најмање десет бирача писменим 
споразумом овереним у складу са законом којим се уређује 
оверавање потписа. Споразум о образовању групе грађана 
садржи циљеве образовања групе грађана и податке о ли-
цима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и преби-
валиште и адреса стана, наведени према подацима из личне 
карте). Споразумом се обавезно одређује лице које заступа 
групу грађана.

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

Изборну листу у име страначке коалиције подносе зајед-
но законски заступници политичких странака које су обра-
зовале коалицију уписани у Регистар политичких странака 
или лице које они заједно овласте. Изборну листу у име 
страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена 
лица. У споразуму о образовању страначке коалиције мора 
да буде наведено да ли овлашћена лица могу предузимати 
радње заједно или посебно.

Изборну листу у име групе грађана подноси лице одре-
ђено да заступа групу грађана, или лице које он овласти.

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

Рок за подношење изборне листе

Члан 16.
Изборне листе подносе се Изборној комисији у згради 

Градске општине Вождовац, Устаничка 53 први спрат, кан-
целарија број 60, најкасније до 10. априла 2020. године у 
24 часа, на прописаном    обрасцу у писменој и електронској 
форми (ЦД или ДВД).

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

Пријем изборне листе са потребном документацијом врши 
председник Изборне комисија, или лице које он овласти.

Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној коми-
сији у радно време Управе, односно радним данима у вре-
мену од 8.00 до 16.00 часова. Подношење изборне листе и 
обављање других изборних радњи ван радног времена 
врши се уз претходну најаву Изборној комисији у радно 
време преко секретара Изборне комисије

Садржина изборне листе

Члан 17.
Изборна листа садржи:
1. назив подносиоца изборне листе;
2. назив изборне листе;
3. име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен);
4. податке о свим кандидатима за одборнике (редни број 

на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање, преби-
валиште и адреса становања кандидата наведени према по-
дацима из уверења о пребивалишту);

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

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у из-
борној листи се наводи страначка припадност сваког кан-
дидата са листе.

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

Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата 
на листи.

На изборној листи међу свака пет кандидата по редосле-
ду на изборној листи (првих пет места, других пет места и 
тако до краја листе) мора да буде најмање по два кандидат 
– припадник оног пола који је мање заступљен на изборној 
листи.

Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из 
овог члана, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.

Назив подносиоца изборне листе

Члан 18.
Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна 

је да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне 
листе наведе према називу из акта о регистрацији политич-
ке странке.

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна 
је да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив 
страначке коалиције из споразума о образовању страначке 
коалиције.

Ако изборну листу подноси група грађана, назив подно-
сиоца мора да на почетку назива садржи ознаку „Група гра-
ђана”. Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној 
листи као назив подносиоца, после ознаке „Група грађана”, 
наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. 
Назив групе грађана не може да садржи реч „странка” ни у 
једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
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Назив изборне листе

Члан 19.
Ако изборну листу подноси политичка странка, назив 

изборне листе мора да садржи назив политичке странке из 
акта о регистрацији. У назив изборне листе може се укљу-
чити и име и презиме лица које политичка странка одреди 
као носиоца изборне листе.

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

Ако изборну листу подноси група грађана, назив избор-
не листе садржи назив утврђен споразумом о образовању 
групе грађана. У назив изборне листе може се укључити 
име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца 
изборне листе. Назив изборне листе групе грађана не може 
да садржи реч „странка” ни у једном падежу, нити назив ре-
гистроване политичке странке.

Документација која се доставља уз изборну листу

Члан 20. 
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. Овлашћење лица које је подносилац изборне ли-

сте овластио да поднесе изборну листу, на обрасцу ИТИ-
2/2020; 

2. Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да 
буде носилац изборне листе, на обрасцу ИТИ-3/2020; 

3. Изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да 
буде кандидат за одборника, на обрасцу ИТИ-5/2020; 

4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног 
органа, или на обрасцу ИТИ-4/2020; 

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу ИТИ-6/2020 
или на обрасцу надлежног органа;

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног 
органа;

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен 
по азбучном реду презимена бирача, израђен у писменом и 
електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба 
облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси 
изборну листу, на обрасцу ИТИ-7/2020;

8. Најмање 30 оверених изјава бирача по предлогу за 
сваког кандидата на изборној листи који подржавају избор-
ну листу кандидата за одборнике (чији су потписи оверени 
у складу са законом) на обрасцу изјаве ИТИ-8/2020;

9. Оверен споразум о образовању страначке коалиције 
или о образовању групе грађана, ако изборну листу подно-
си страначка коалиција или група грађана;

10. Потврда о изборном праву, не старија од дана распи-
сивања избора, за свако лице које образује групу грађана, 
на обрасцу надлежног органа, ако изборну листу подноси 
група грађана.

Члан 21.
Приликом подношења изборне листе, подносилац из-

борне листе који намерава да за финансирање изборне 
кампање користи средства из јавних извора, Изборној ко-
мисији предаје писмену изјаву да ће користити средства из 
јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Након проглашења изборне листе, Изборна комисија 
изјаву из става 1. овог члана, уз решење о проглашењу из-
борне листе, без одлагања доставља органу за финансије 
Управе.

Члан 22.
Политичка странка националне мањине, у смислу овог 

упутства јесте она странка за коју је Изборна комисија 
утврдила да јој је основни циљ представљање и заступање 
интереса националне мањине и заштита и побољшање пра-
ва припадника националне мањине, у складу са међународ-
ноправним стандардима.

О томе да ли подносилац изборне листе има положај 
политичке странке националне мањинње или коалиције 
политичких странака националних мањина, одлучује из-
борна комисија посебним решењем при проглашењу избор-
не листе, а на предлог подносиоца изборне листе који мора 
бити достављен при подношењу изборне листе. Изборна 
комисија може затражити мишљење надлежног национал-
ног савета националне мањине о томе да ли је подносилац 
изборне листе политичка странка националне мањине или 
коалиција политичких странака националних мањина.

Подносилац изборне листе може имати положај поли-
тичке странке националне мањине, само ако према подаци-
ма последњег пописа становништва на територији јединице 
локалне самоуправе живе припадници националне мањине 
коју репрезентују. 

Члан 23.
Изборна комисија доноси решење о проглашењу из-

борне листе ако испуњава све услове предвиђене законом 
и овим упутством, најкасније у року од 24 часа од пријема 
изборне листе. Изборна листа се проглашава под редним 
бројем по редоследу проглашења. 

Изборну листу која је поднета неблаговремено Изборна 
комисија ће решењем одбацити.

Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац ли-
сте их, по закључку Изборне комисије, не отклони у року од 
48 часова, Изборна комисија ће решењем одбити проглаше-
ње 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 24.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са лич-

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

Редослед изборних листа на збирној изборној листи 
утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.

Изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну 
листу кандидата за одборнике у „Службеном листу Града 
Београда”, најкасније до 16. априла 2020. године.



4. март 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 23 – 7

V. БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 25.
На основу предлога Управе Градске општине Вождовац, 

Изборна комисија одређује решењем и оглашава у „Слу-
жбеном листу Града Београда” бирачка места на којима ће 
се гласати за избор одборника, најкасније до 5. априла 2020. 
године у 24 часа.

Начин одређивања бирачких места

Члан 26.
Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и 

просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од 
7.00 до 20.00 часова.

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

У изузетним случајевима, може се одредити бирачко ме-
сто и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаље-
ности или неповољног географског положаја, становници-
ма тог места гласање на другом бирачком месту било знатно 
отежано.

Бирачко место може да обухвати део насељеног места, 
једно насељено место или више насељених места.

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, 
назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с 
којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, за-
селак, насеље и сл.).

Бирачко место не може да буде у: верском објекту, објек-
ту у власништву политичке странке или који користи по-
литичка странка, као и објекту у власништву кандидата за 
одборника, или члана његове породице.

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна 
да бирачко место буде приступачно особама са инвалиди-
тетом.

Уређивање бирачких места

Члан 27.
Управа је дужна да благовремено обезбеди да простор 

који је одређен као бирачко место буде припремљен и отво-
рен за гласање.

Просторија за гласање мора да буде уређена на начин 
који омогућује несметано спровођење гласања.

На бирачком месту видно се истичу број и назив бирач-
ког места, Државна застава Републике Србије, збирна из-
борна листа кандидата за одборнике и извод из решења о 
одређивању бирачких места. 

На бирачком месту и на 50 m од бирачког места забра-
њено је истицање симбола подносилаца изборних листа 
(политичких странака, коалиција политичких странака, 
група грађана) и другог пропагандног материјала.

Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирач-
ког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога могу 
да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.

VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Упис у бирачки списак

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

рирање дела јединственог бирачког списка (у даљем тексту: 

бирачки списак), уписује бираче који нису уписани у бирач-
ки списак све до његовог закључења, односно до 10. априла 
2020. године у 24 часа.

Од закључења бирачког списка, односно од 11. aприла 
2020. године, па до 23. априла 2020. године у 24 часа, одно-
сно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче који нису 
уписани у бирачки списак уписује Министарству надле-
жном за послове управе.

Промене у бирачком списку

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

ску (решење о упису у бирачки списак, о брисању из би-
рачког списка или решење о измени, допуни или исправци 
неке чињенице о бирачу) доноси Управа до закључења би-
рачког списка, односно до 10. априла 2020. године у 24 часа.

Након закључења бирачког списка, односно од 11. апри-
ла 2020. године, решења из става 1. овог члана доноси Mи-
нистарству надлежном за послове управе. 

Право подносиоца изборне листе, односно предлагача 
кандидата на увид и подношење захтева за промену у 

бирачком списку

Члан 30.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на под-

ношење захтева за промену у бирачком списку има и под-
носилац изборне листе, односно предлагач кандидата или 
лице које он овласти, по истом поступку по коме то право 
имају и грађани, у складу са Упутством за спровођење За-
кона о јединственом бирачком списку („Службени гласник 
РС”, број 99/11).

Право на увид у бирачки списак обухвата право под-
носиоца изборне листе, односно предлагача кандидата или 
лица које он овласти да изврши увид у део или цео бирач-
ки списак. Право на увид у бирачки списак подносилац из-
борне листе, односно предлагач кандидата или лице које он 
овласти има до 22. априла 2020. године у 24 часа.

Закључење бирачког списка

Члан 31.
Министарство надлежно за послове управе решењем 

закључује бирачки списак и у решењу утврђује укупан број 
бирача у Градској општини Вождовац и на сваком бирачком 
месту, 10. априла 2020. године.

Министарство правде и државне управе доставља Из-
борној комисији решење о закључењу бирачког списка у 
року од 24 часа од закључења бирачког списка.

Објављивање укупног броја бирача

Члан 32.
Пошто прими решење о закључењу бирачког списка, 

Изборна комисија одмах објављује у „Службеном листу 
Града Београда” укупан број бирача у Градској општини Во-
ждовац.

Достављање извода из бирачког списка

Члан 33.
Министарство правде и државне управе припрема и 

оверава штампане изводе из бирачког списка разврстане по 
бирачким местима.
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Достава решења о накнадним променама у бирачком 
списку

Члан 34.
Министарство правде и државне управе доставља Из-

борној комисији сва решења на којима се заснивају проме-
не у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирач-
ког места на којем бирач гласа, које је донело од закључења 
бирачког списка, тј. од 10. априла 2020. године у 24 часa.

Члан 35.
Изборна комисија, на основу решења Министарства 

правде и државне управе из члана 34. овог упутства, уноси 
измене у изводе из бирачког списка, узимајући у обзир само 
она решења која је примила најкасније 23. априла 2020. го-
дине у 24 часа.

Упис промена у извод из бирачког списка, уноси се пре-
ма подацима из решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку, почев од редног броја 1, на крају извода 
из бирачког списка, на посебној страни, под називом: „Нак-
надне промене”.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача

Члан 36.
Изборна комисија, одмах након уноса измена из члана 

35. овог упутства, утврђује и објављује у „Службеном листу 
Града Београда” коначан број бирача у градској општини 
Вождовац и на сваком бирачком месту.

VII. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА 
ИЗБОРА

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

жавања избора за одборнике са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у 
извод из бирачког списка врши се најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора тј. до 20. априла 2020. године.

VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ 
ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 38.
Изборни материјал за спровођење избора за одборнике 

Скупштине Градске општине Вождовац обезбеђује Изборна 
комисија.

Управа, за сваки бирачки одбор, благовремено обезбеђује:
1. гласачке кутије;
2. параване за обезбеђивање тајности гласања;
3. два спреја за обележавање прста бирача;
4. две УВ лампе;
5. врећу за одлагање изборног материјала;
6. прибор за писање;
7. прибор за печаћење гласачких кутија и другог избор-

ног материјала (печат и печатни восак);
8. коверте за одлагање гласачких листића.
Управа је дужна да благовремено обезбеди простор за 

безбедно чување изборног материјала и да се стара о томе 
да простор који је одређен као бирачко место буде уређен 
на начин који је прописан Законом и отворен за гласање.

Члан 39.
Изборна комисија за сваки бирачки одбор обезбеђу-

је изборни материјал за изборе за одборнике Скупштине 
Градске општине Вождовац. 

Изборни материјал, у смислу става 1. овог члана, чини:
1. Збирна изборна листа;
2. Решење о одређивању бирачког места (извод);
3. Решење о образовању бирачког одбора у сталном са-

ставу;
4. Решење о именовању чланова бирачког одбора у про-

ширеном саставу;
5. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
6. Потребан број гласачких листића за избор одборника 

који одговара броју бирача који су уписани у извод из тач. 5 
овог става;

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

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

9. Образац записника о раду бирачког одбора на спро-
вођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор 
одборника Скупштине Градске општине Вождовац у шест 
примерака;

10. Образац евиденције о присуству чланова и заменика 
чланова бирачког одбора на бирачком месту;

11. Овлашћења посматрача за праћење рада бирачких 
одбора;

12. Правила о раду бирачких одбора;
13. Државна застава Републике Србије.

Предаја изборног материјала

Члан 40.
Штампани изборни материјал овлашћени представник 

изборне комисије преузима дана најкасније 22. априла 2020. 
године.

Изборни материјал из става 1. овог члана, овлашћени 
представник изборне комисије предаје Изборној комисији 
истога дана, у просторијама Изборне комисије, уз одговара-
јући записник.

Изборна комисија примљени материјал, заједно с мате-
ријалом који је обезбедила Управа (гласачке кутије, пара-
вани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање, 
прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног ма-
теријала, спреј, УВ лампе и коверте за одлагање гласачких 
листића), предаје бирачким одборима, у седишту Изборне 
комисије, најкасније 23. априла 2020. године у 24 часа. О 
обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се 
записник на прописаном обрасцу.

Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко 
место.

IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КО-
МИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

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

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

1. први примерак Записника о раду бирачког одбора; 
2. извод из бирачког списка по којем се гласало на би-

рачком месту;
3. запечаћени коверат у којем је контролни лист за про-

веру исправности гласачке кутије;
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4. запечаћени коверат у који су стављени неупотребље-
ни гласачки листићи;

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

6. запечаћени коверат у који су стављени важећи гласач-
ки листићи; 

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

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

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

X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Гласачки листићи

Члан 42.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде 

једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.
Изборна комисија решењем, које се објављује у „Слу-

жбеном листу Града Београда”, утврђује број гласачких ли-
стића који се штампа, као и број резервних гласачких ли-
стића, који не може да буде већи од 0.5% од укупног броја 
бирача. 

Изборна комисија посебним одлукама прописује боју, 
текст, облик и изглед гласачких листића.

Текст гласачког листића и осталог изборног материјала 
за спровођење избора штампа се на српском језику, ћири-
лицом.

Штампање гласачких листића

Члан 43.
Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких 

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

На основу овереног узорка гласачког листића, штам-
парија израђује гласачке листиће у присуству овлашћених 
представника Изборне комисије и представника подно-
силаца изборних листа, који имају право да присуствују 
штампању, бројању и паковању гласачких листића и доста-
вљању гласачких листића Изборној комисији и бирачким 
одборима.

Изборна комисија је дужна да благовремено обавести 
подносиоце изборних листа, односно предлагаче кандидата 
о томе да њихови представници имају право да присуствују 
штампању, бројању, паковању и достављању гласачких ли-
стића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.

Гласачка кутија

Члан 44.
За гласање се користе гласачке кутије израђене према 

Упутству о облику и димензијама гласачке кутије („Службе-
ни гласник РС”, број 42/00).

Спреј за обележавање прста бирача

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

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

XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Члан 46.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за 

одборнике Скупштине Градске општине Вождовац обавља 
Управа, уз учешће представника Градског завода за стати-
стику, на основу записника о раду бирачких одбора које им 
доставља Изборна комисија.

Начелник Управе одређује лице које ће, по завршетку 
гласања, присуствовати примопредаји изборног матери-
јала од бирачких одбора изборној комисији, вршити ло-
гичко-рачунску контролу података у записницима о раду 
бирачких одбора и припремати податке о привременим ре-
зултатима избора.

XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Домаћи посматрачи

Члан 47.
Домаће организације које су регистроване за праћење 

избора и које желе да прате рад органа за спровођење из-
бора (домаћи посматрачи), подносе пријаву Изборној ко-
мисији.

Пријава садржи: назив организације, број посматрача, 
име и презиме посматрача, ЈМБГ, фотографију посматрача 
и подручје праћења рада органа за спровођење избора.

Уз пријаву се подноси и акт о регистрацији организације 
код надлежног органа.

Изборна комисија издаје службена овлашћења домаћим 
посматрачима, на основу којих они могу да прате рад орга-
на за спровођење избора.

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

Страни посматрачи

Члан 48.
Заинтересовани представници страних држава, међуна-

родних организација и невладиних организација, који желе 
да прате рад органа за спровођење избора (страни посма-
трачи), подносе пријаву Изборној комисији.

Пријава садржи: назив државе, односно организације из 
које посматрач долази, име и презиме страног посматрача, 
број путне исправе страног посматрача, његову фотографи-
ју и време његовог боравка у Републици Србији.

Изборна комисија издаје службена овлашћења страним 
посматрачима, на основу којих они могу да прате рад орга-
на за спровођење избора.

Члан 49.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора 

сносе државе и организације чији посматрачи прате изборе.

Положај посматрача

Члан 50.
Изборна комисија и бирачки одбор дужни су да посма-

трачима омогуће несметано праћење сваке изборне радње, 
а у записницима о свом раду констатују њихово присуство. 

Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одр-
жавању реда на бирачком месту.
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Изборна комисија или бирачки одбор могу да одузму 
посматрачу овлашћење ако се посматрач не придржава пра-
вила о одржавању реда на бирачком месту, посебно ако на 
бирачком месту користи пејџер, мобилни телефон и друга 
средства веза и комуникација.

Посматрачи рада изборне комисије у седишту изборне 
комисије дужни су да се крећу у оквиру овлашћења која су 
добили од изборне комисије.

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 51.
Средства за спровођење избора обезбеђена су у буџету 

Градске општине Вождовац. 
Налогодавци за располагање средствима су председник 

Изборне комисије и секретар Изборне комисије.

XIV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОР-
НИХ РАДЊИ

Члан 52.
Поједине радње при спровођењу избора за одборнике 

Скупштине Градске општине Вождовац вршиће се према 
обрасцима који се утврђују посебном одлуком Изборне ко-
мисије. 

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

жбеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-7/2020, 4. марта 2020. године

Председник 
Марко Денчић, ср.

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11 и 12/20) и члана 10. став 1. тачка 5. Пословника Из-
борне комисије Градске општине Вождовац, Изборна ко-
мисија Градске општине Вождовац на седници одржаној 4. 
марта 2020. године донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИ-
НЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВО-
ЖДОВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. 

ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине Градске општине Во-
ждовац, који су расписани за 26. април 2020. године, врши-
ће се према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Вождовац 26. априла 2020. године (ИТИ-
1/2020);

2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац 26. 
априла 2020. године (ИТИ-2/2020);

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 
носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 

Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. године (ИТИ-
3/2020);

4. Потврда о изборном праву кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. го-
дине (ИТИ-4/2020);

5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скуп-
штине Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. године 
(ИТИ-5/2020);

6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. го-
дине (ИТИ-6/2020);

7. Списак бирача који својим потписима подржавају из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Вождовац, 26. априла 2020. године (ИТИ-7/2020);

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, рас-
писаних за 26. април 2020. године (ИТИ-08/2020);

9. Решење о проглашењу изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац (ИТИ-
9/2020);

10. Решење о одбацивању изборне листе кандидата за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац (ИТИ-
10/2020);

11. Закључак о утврђивању недостатака у изборној ли-
сти кандидата за одборнике Скупштине Градске општине 
Вождовац (ИТИ-11/2020);

12. Решење о одбијању проглашења изборне листе кан-
дидата за одборнике Скупштине Градске општине Вождо-
вац (ИТИ-12/2020);

13. Решење о утврђивању збирне изборне листе за из-
бор одборника Скупштине Градске општине Вождовац 26. 
априла 2020. године (ИТИ-13/2020);

14. Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије за гласање за избор одборника Скупштине Градске 
општине Вождовац, 26. априла 2020. године (ИТИ-14/2020);

15. Гласачки листић за изборе за одборнике Скупштине 
Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. године (ИТИ-
15/2020);

16. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког 
места за избор одборника Скупштине Градске општине Во-
ждовац 26. априла 2020. године (ИТИ-16/2020);

17. Записник о примопредаји изборног материјала пре 
гласања за избор одборника Скупштине Градске општине 
Вождовац, 26. априла 2020. године (ИТИ-17/2020);

18. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гла-
сања и утврђивању резултата гласања за избор одборника 
Скупштине Градске општине Вождовац, 26. априла 2020. го-
дине (ИТИ-18/2020);

19. Записник о примопредаји изборног материјала после 
спроведеног гласања за одборнике Скупштине Градске оп-
штине Вождовац одржаних 26. априла 2020. године (ИТИ 
-19/2020);

20. Записник о раду Изборне комисије Градске општи-
не Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 26. апри-
ла 2020. године (ИТИ-20/2020);

21. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске 
општине Вождовац (ИТИ-21/2020).

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

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-9/2020, 4. марта 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 – одлука УС, 54/11 и 
12/20) и члана 10. Пословника Изборне комисије Градске 
општине Вождовац, Изборна комисија Градске општине Во-
ждовац на седници одржаној 4. марта 2020. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРО-
ВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОП-
ШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 

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 од 4. марта 2020. 
године;

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

ком списку;
– Упуством за спровођење избора заодборнике скуп-

штине општине Вождовац, расписаних за 26. април 2020. 
год, број 013-4-7/2020 од 4. марта 2020. године.

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупшти-
на градских општина Града Београда ступила је на снагу 4. 
марта 2020. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске 
општине Вождовац расписани за 26. април 2020. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних 
радњи почињу да теку од 4. марта 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 
26. април 2020. године 

2. Почетак тока рокова за вршење
изборних радњи (тачка 2. Одлуке)

од 4. 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 7. марта 2020.
године у 24 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 9. марта 2020.
године у 24 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 4. марта 2020. године 
до закључења бирачког 
списка

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

до 10. априла 2020. године
у 24 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 часа од часа
закључења бирачког списка

Ред.
број Радње Рокови

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 22. априла 2020. године
у 24 часа

11. Објављивање коначног броја бирача у „Службе-
ном 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 5. априла 2020. године у 
24 часа

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

саставу (члан 16. став 5. ЗОЛИ)
до 15. априла 2020. године
у 24 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, одређивање 
представника у проширени односно неиспу-
њавању услова за састав општинске изборне 
комисије и бирачких одбора (члан 14. став 7. и 
члан 16. став 3. ЗОЛИ

у року од 24 часа од часа 
доношења решења

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

у року од 24 часа од часа 
пријема обавештења од 
предлагача изборне листе, а 
најкасније до 21. априла 2020. 
године у 24 часа

VI. Предлагање листе кандидата
17. Подношење изборне листе 

(члан 19. став 1. ЗОЛИ)
до 10. априла 2020. године 
у 24 часа

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

до дана утврђивања збирне 
изборне, листе односно до 
14.априла 2020. године у 24 
часа

19. Проглашење изборне листе 
(члан 24. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа при-
јема предлога, ако испуњава 
услове

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

најкасније до 15. априла 2020. 
године у 24 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 20. априла 2020. године 
у 24 часа

23. Предаја изборног материјала бирачким одбори-
ма (члан 29. став 1. ЗОЛИ)

до 23. априла 2020. године 
у 24 часа

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

од 23. априла 2020. године у 
24 часа до затварања бирач-
ких места 26. априла 2020. 
године у 20 часова

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

26. априла 2020. године 
од 7 до 20 часова

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

месту и достављање изборног материјала Оп-
штинској изборној комисији 
(члан 38. став 1. ЗОЛИ) 

најкасније до 27. априла 2020. 
године у 4. часа

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

најкасније до 27. априла 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
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Ред.
број Радње Рокови

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

у року од 24 часа од доста-
вљања 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 27. април 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 7. маја 2020. 
године у 20 часова

35. Издавање уверења одборницима од 8. маја 2020. године
XI. Подношење извештаја

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

од 8. маја 2020. године

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

Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број: 013-4-8/2020, 4. марта 2020. године

Председник
Марко Денчић, ср.

ВРАЧАР

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 аутентично тума-
чење 16/20) и члана 11. став 1. тачка 5. Пословника о раду 
Изборне комисије Градске општине Врачар број 013/1.1-
2/20 од 24. фебруара 2020. године, Изборна комисија Град-
ске општине Врачар, на 2. седници одржаној 4. марта 2020. 
године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕ-
ЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, РАСПИ-

САНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се облик и садржај образаца 

које подносиоци изборних листа подносе Изборној комиси-

ји Градске општине Врачар приликом подношења изборних 
листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине 
Врачар у поступку избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Врачар, расписаних за 26. април 2020. године. 

Члан 2. 
Обрасци потребни за подношење изборних листа канди-

дата за одборнике Скупштине Градске општине Врачар су: 
1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 

Градске општине Врачар – ЛИВ-1/20;
2. Oвлашћење за подношење изборне листе – ЛИВ-2/20; 
3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде 

носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
Градске општине Врачар – ЛИВ-3/20;

4. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скуп-
штине Градске општине Врачар – ЛИВ-4/20;

5. Списак бирача који својим потписима подржавају Из-
борну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске 
општине Врачар – ЛИВ-5/20;

6. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата 
за одборнике Скупштине Градске општине Врачар – ЛИВ-
6/20.

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 доношења а објавиће 

се у „Службеном листу Града Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Врачар
Број 013/1.1-6/1/20, 4. марта 2020. године

Председник
Биљана Живковић, ср.
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ПАЛИЛУЛА

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 
12/20) и члана 34. став 2. Закона о избору народних посла-
ника („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 
72/03 – др. закон, 75/03 – исправка др. закона, 18/04, 101/05 – 
др. закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 
–др. закон и 12/20), Изборна комисија Градске општине Па-
лилула, на седници одржаној 4. марта 2020. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада 

и одлучивања Изборне комисије Градске општине Палилу-
ла (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од знача-
ја за рад Комисије.

Члан 2.
Седиште Комисије је у Београду, у згради Градске оп-

штине Палилула, Таковска 12.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ.
Печат је пречника 32 mm.
Печат је округлог облика, а у средини печата је мали 

грб Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је 
текст: „Република Србија”. У следећем унутрашњем кругу 
уписан је текст: „Град Београд – Градска општина Палилу-
ла”, а у последњем кругу уписан је текст: „Изборна комисија 
Градске општине Палилула”.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: у пр-
вом реду: „Република Србија”, у другом реду: „Град Београд 
– Градска општина Палилула, у трећем реду: „Изборна ко-
мисија Градске општине Палилула”, у четвртом реду про-
стор за: број предмета, у петом реду простор за: датум и 
час, а у шестом реду: „Београд”.

Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним пи-
смом.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине председник и чланови Комисије у стал-

ном и проширеном саставу.

Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине: председник и девет 

чланова Комисије, које именује Скупштина Градске општи-
не Палилула, а у проширеном саставу и по један опуномо-
ћени представник подносилаца изборне листе који је пре-
дложио најмање две трећине кандидата од укупног броја 
одборника који се бира, односно 1/3 кандидата за одборни-
кe од укупног броја одборника који се бира, коју је предло-
жила политичка странка и коалиција политичких странака 
националних мањина.

Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговор-
ности за рад Комисије.

Чланови Комисије своја права и дужности остварују ак-
тивним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и 
спровођењу одлука и закључака Комисије.

Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина Град-

ске општине Палилула који учествује у раду комисије без 
права одлучивања.

Члан 7.
Председник, чланови Комисије у сталном и прошире-

ном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и за-

меника секретара Комисије именују се лица која су дипло-
мирани правници.

Заменици из става 1 овог члана имају иста права и одго-
ворности као и чланови које замењују.

Председник Комисије:
– организује рад Комисије на реализацији послова и за-

датака из надлежности Комисије;
– сазива седнице Комисије и преседава њеним седницама;
– стара се о примени Правилника о раду Комисије;
– стара се о спровођењу одлука и закључака Комисије;
– представља и заступа Комисију пред надлежним судо-

вима и другим домаћим и међународним органима и орга-
низацијама, медијима и сл.;

– потписује акта која Комисија доноси, обавља и друге 
дужности и послове који су утврђени законом и Пословни-
ком о раду Комисије.

Заменик председника Комисије помаже председнику у 
организацији рада Комисије и обавља све дужности и по-
слове председника Комисије када је он одсутан или спречен 
да обавља своји дужност.

Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе решењем 

утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове 
за одређивање својих представника у проширеном саставу 
Комисије.

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

Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног 
представника у Комисији и о томе обавештава Комисију.

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

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

Београда”.

III. НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђених Законом о 

локалним изборима, Законом о избору народних послани-
ка, Законом о финансирању политичких странака, Законом 
о јединственом бирачком списку и применом упутстава и 
других аката Изборне комисије Градске општине Палилула:

1) стара се о законитости спровођења избора одборника; 
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води ра-

чуна о равномерној распоређености бирача на бирачким 
местима и о доступности бирачког места бирачима;

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровође-

ња поступка избора одборника;
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5) прописује обрасце и организује техничке припреме за 
спровођење избора за одборнике;

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у 
складу са прописима о избору одборника;

7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гла-

сачких листића за бирачка места и записнички их предаје 
бирачким одборима;

9) утврђује и објављује укупне резултате избора одбор-
ника;

10) подноси извештај Скупштини Градске општине Па-
лилула о спроведеним изборима за одборнике;

11) доставља министарству надлежном за послове ло-
калне самоуправе и органу надлежном за послове стати-
стике Града Београда податке о спровођењу и резултатима 
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;

12) обавља и друге послове одређене прописима о избо-
ру одборника.

IV. НАЧИН РАДА

Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђива-

ња тога састава, до завршетка избора, односно до момента 
када је Комисија утврдила резултате избора и ове резултате 
објавила у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу за-

кона и других прописа у скалду са законом.

Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије на своју 

иницијативу, или, у захтеваном року, када то предложи нај-
мање трећина чланова комисије.

У раду комисије учествују: председник, чланови и секре-
тар Комисије и њихови заменици.

Члан 14.
Позив за седницу Комисије са предложеним дневним 

редом упућује се члановима Комисије и њиховим замени-
цима електронским путем, а по потреби седнице се могу 
сазвати телефоном или на други одговарајући начин, а изу-
зетно и писаним путем.

Члан 15.
Седници Комисије, по позиву председника, могу при-

суствовати и представници Управе Градске општине Пали-
лула и других органа и организација, чије присуство може 
бити од значаја за рад Комисије.

По позиву председника Комисије, седници могу прису-
ствовати и друга лица.

Наведена лица могу учествовати у раду комисије без 
права одлучивања.

Члан 16.
Комисија ради и пуноважно одлучује када седници при-

суствује већина чланова, односно њихових заменика, ако 
члан није присутан.

Комисија одлучује већином гласова присутних чаланова 
у сталном, односно проширеном саставу.

Члан 17.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга: 

израде предлога аката, извештаја и докумената, као и оба-
вљања појединих изборних радњи, Комисија може форми-
рати радну групу из реда својих чланова којој помоћ могу 
пружити стручни радници.

Члан 18.
Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада путем презентације 

на сајту Градске општине Палилула, присуством акредито-
ваних представника средстава јавног информисања, дава-
њем саопштења и по потреби одржавањем конференција за 
штампу.

Саопштења за јавност по одобрењу Комисије даје пред-
седник, или члан кога овласти Комисија.

Члан 19.
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно закону, 

сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 20.
О приговорима који су упућени комисији, секретар, 

односно заменик секретара, припремиће за потребе коми-
сије стручно мишљење о начину решавања приговора и на 
основу тог мишљења сачиниће нацрт решења или одлуке.

Решење по приговору комисија доноси у року од 48 ча-
сова од часа пријема истог и доставља га подносиоцу при-
говора.

Члан 21.
Када је против решења Комисије по приговору поднета 

жалба, Комисија жалбу заједно са оспореним решењем и 
свим потребним списима доставља Управном суду у Бео-
граду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 22.
У поступку по приговорима по питањима која нису из-

ричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о 
избору народних посланика, Законом о финансирању поли-
тичких странака и Закона о јединственом бирачком списку 
и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сход-
но примењује одредбе закона о општем управном поступку.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 23.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни 

материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђе-
на су Одлуком о буџету Градске општине Палилула за 2020. 
годину.

Члан 24.
Председник, чланови Комисије и секретар, као и њихо-

ви заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.

Члан 25.
Општинска управа и стручне Службе Градске општине 

Палилула пружају неопходну стручну, административну и 
техничку помоћ при обављању задатака Комисије.

Стручна служба има право на накнаду за рад.
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Члан 26.
Висину накнаде за рад у Изборној комисији Градске оп-

штине Палилула и Стручне службе, Комисија одређује по-
себном одлуком. 

Налогодавац за исплату средстава из чл. 23, 24. и 25. је 
председник комисије или друго лице које овласти Комисија.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 27.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник се води у посебној књизи записника и садржи 

главне податке о раду на седницама, нарочито о предлози-
ма о којима се расправља, са именима учесника у расправи, 
о одлукама, закључцима и другим актима који су на седни-
цама донети као и о резултатима гласања о појединим пи-
тањима.

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник потпсују председник и секретар Комисије.

Члан 28.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја 

о резултатима избора са изборним материјалима и рукова-
ње тим материјалима, у складу са законом.

Члан 29.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува 

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

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Питања која се односе на Рад Комисије, а која нису уређена 

овим Пословником, могу се уредити посебним одлукама или 
закључцима Комисије.

Члан 31.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи 

Пословник Изборне комисије Градске општине Палилула, 
број 013-1-1/2016-I-6 од 8. марта 2016. године.

Члан 32.
Овај пословник објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Изборна комисија Градске општине Палилула
Број 013-1-1/2020-I-5, 4. мартa 2020. године

Председник 
Немања Раичић, ср.

На основу члна 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 и 12/20) и члана 10. став 1, тачка 5. Пословника Изборне комисије Градске општине Палилула у 
сталном саставу („Службени лист Града Београда”, број 1/20), Изборна комисија Градске општине Палилула у сталном са-
ставу, на 1. седници одржаној 4. марта 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине градске општине Палилула, који су расписани за 26. април 2020. године, вршиће се 
према обрасцима који су саставни део ове одлуке:

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула (ГОП-01/20);
2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула (ГОП-02/20);
3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Град-

ске општине Палилула (ГОП-03/20);
4. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Градске општине Палилула (ГОП-04/20);
5. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске оп-

штине Палилула (ГОП-05/20);
6. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Палилула (ГОП-

06/20).
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Палилула
Број 013-1-2/2020-I-5, 4. мартa 2020. године

Председник
Немања Раичић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Пословник Изборне комисије Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаних за 26. април 

2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупшти-

не Градске општине Вождовац који су расписани за 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Во-
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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
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