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5. март 2020. године

Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СУРЧИН
На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Градске општине Сурчин, на
седници одржаној 5. марта 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Избори за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, који су расписани за 26. април 2020. године, вршиће се
према обрасцима који су саставни део Одлуке:
– Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС
12/2020);
– Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине Градске општине
Сурчин на изборима расписаним за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 13/2020);
– Гласачки листић за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин за изборе расписане за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 14/2020);
– Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин за
изборе расписане за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 15/2020);
– Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин
за изборе расписане за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 16/2020);
– Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин за изборе расписане за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 17/2020);
– Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за одборнике Скупштине Градске општине
Сурчин за изборе расписане за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 18/2020);
– Пријава домаћих и/или страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине
Градске општине Сурчин, расписаних за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 19/2020);
– Списак лица пријављених за домаће/стране посматраче рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине
Градске општине Сурчин, расписаних за 26. април 2020. године (ЛИСГОС 20/2020);
– Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин одржаних 26. априла 2020. године (ЛИСГОС 21/2020);
– Уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Сурчин (ЛИСГОС 22/2020).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Сурчин
Број I-01-013-8/2020-1, 5. марта 2020. године
Председник
Бојан Вукеновић, ср.

Број 26 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 3

Број 26 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Број 26 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 7

Број 26 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 9

Број 26 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 11

Број 26 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 13

Број 26 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 15

Број 26 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 17

Број 26 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 19

Број 26 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

5. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 21

Број 26 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – исправка др. закона,
18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 – др. закон и 12/20), Општинска изборна комисија Градске општине Сурчин, на седници одржаној 5. марта 2020. године, донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за скупштине градских општина Града Београда („Службени лист Града Београда”,
број 21/20);
– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење);
– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон,
75/03 – исправка др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 – др. закон и 12/20);
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11);
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12 и 88/18);
– Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скуппштине, расписаних за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС”, број 20/20);
– Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за
26. април 2020. године (,,Службени гласник РС”, број 20/20).
2. Одлука о расписивању избора за скупштине градских општина Града Београда донета је и објављена 4. марта 2020.
године.
Одлуком о расписивању избора за скупштине градских општина Града Београда расписани су избори за одборнике
Скупштине градске општине за 26. април 2020. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су предвиђени, како следи.
Ред.
Број

Радња

Рок
1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

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

4. марта 2020. године, а избори су расписани за 26. април
2020. године

1.2.

Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о расписивању избора)

од 4. марта 2020. године

1.3.

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

Све време у поступку избора, осим за време предизборне тишине;

1.4.

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

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

1.5.

Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку
(члан 10. ЗоЈБС)

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

1.6.

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

најкасније 7. марта 2020. у 24 часа (у року од три дана од
дана расписивања избора)

1.7.

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

најкасније 7. марта 2020. године у 24 часа

1.8.

Одређивање, објављивање и достављање Републичкој изборној комисији, бирачких места (члан 15. став најкасније 16. марта 2020. године
1. тачка 2. ЗОЛИ, члан 47. став 2. Упутства)

2.1.

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

2.2.

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

Најкасније до утврђивања збирне изборне листе

2.3.

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

у року од 24 часа од часа пријема предлога подносиоца
изборне листе (уколико испуњава услове)

2.4.

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

даном проглашења изборне листе

2.5.

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

без одлагања

2.6.

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

У року од 24 часа од доношења решења

2.7.

Одређивање опуномоћених представника у ИК подносилаца изборне листе

Најкасније 20. априла 2020. године у 24.00 часа

2.8.

Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ)

24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у
проширени састав

2.9.

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

Најкасније 15. априла 2020. године (најкасније 10 дана
пре одржавања избора)

2.10.

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

48 часова од дана објављивања збирне изборне листе

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања
најкасније 10. априла 2020. године у 24.00 часа
(15 дана пре дана избора)

5. март 2020.
Ред.
Број
2.11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Радња

Број 26 – 23
Рок

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

од проглашења изборне листе

2.12.

Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора

најкасније 20. априла 2020. године у 24.00 часа

2.13.

Замена члана бирачког одбора

најкасније 24. априла у 20.00 часова

2.14.

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

10. априла 2020. године у 24.00 часа

2.15.

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

11. априла 2020. године у 24.00 часа

2.16.

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

одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка

2.17.

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

до 23. априла 2020. године у 24.00 часа

2.18.

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

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

3.1.

Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора

3. Посматрачи
до 15. априла 2020. године

4. Спровођење избора
4.1.

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

најкасније 20. априла 2020. године

4.2.

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

најкасније 23. априла 2020. године у 24.00 часа

4.3.

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

од 23. априла 2020. године у 24.00 часа до затварања
бирачких места 26. априла 2020. године у 20.00 часова

4.4.

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

26. априла 2020. године од 7.00 до 20.00 часова

5.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комиси- Одмах по утврђивању резултата гласања, а најкасније 27.
ји (члан 38. став 1. ЗОЛИ)
априла 2020. године у 4.00 часа

5.2.

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

5.3.

Утврђивање укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, броја бирача који су гласали на бирачким У року од 24 часа од затварања бирачких места
местима, броја бирача који су гласали ван бирачког места, укупног броја примљених гласачких листића,
укупног броја неважећих гласачких листића, укупног броја важећих гласачких листића и броја гласова
датих за сваку изборну листу (члан 39. став 1. ЗОЛИ)

5.4.

Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној листи и расподела одборничких мандата
(члан 41. ст. 1 и 4. ЗОЛИ)

5.5.

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

у року од 24 часа од затварања бирачких места

5.6.

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

одмах по доношењу одлуке о поништавању

5.7.

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

У року од седам дана од дана утврђивања неправилности у изборном поступку

5.8.

Утврђивање коначних резултата избора

по завршетку поновљеног гласања

5. Утврђивање и објављивање резултата избора

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

У року од 24 часа од затварања бирачких места

6. Заштита изборног права
6.1.

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

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

6.2.

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

у року од 48 часова од часа пријема приговора

6.3.

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

у року од 24 часа од достављања решења

6.4.

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

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

6.5.

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

у року од 48 часова од пријема жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
7.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандида- у року од десет дана од дана објављивања укупних
та са листе (члан 43. ЗОЛИ)
резултата избора

7.2.

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

одмах по додели мандата

8. Извештавање Скупштине
8.1.

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

8.2.

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

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

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Сурчин
Број I-01-013-8/2020-3, 5. марта 2020. године
Председник
Бојан Вукеновић, ср.

Број 26 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. март 2020.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
СУРЧИН
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин који су расписани за 26. април 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, расписаних за 26. април 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

