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 На основу члана 15. став 1. тачка 12) и члана 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 
129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење) и члана 17. Пословника Градске изборне комисије у 
Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/17 – пречишћен текст и 2/18), 

Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 5. марта 2020. године, донела је 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, 

РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града 
Пожаревца, утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији    
(„Службени гласник РС“, бр. 19/20); 
- Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – УС,  54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично 

тумачење), у даљем тексту: ЗОЛИ; 
- Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', бр. 35/00, 18/04, 36/11 и 12/20), у даљем тексту: 
ЗОИНП; 
- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), у даљем тексту: ЗоЈБС; 
- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12), у даљем 
тексту: УзСЗoЈБС, 
- Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за  26. април 2020. 
године, 02 број: 013-53/20 од 4. марта 2020. године, у даљем тексту: Упутство. 
- Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. 
године, број 09-013-8/2020-1 од 5. марта 2020. године у даљем тексту: Упутство за локалне изборе. 

 2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији    
(„Службени гласник РС“, бр. 19/20) ступила је на снагу даном објављивања, 4. марта 2020. године. 
 Одлуком су избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина расписани 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 следећи: 

Ред.  
број 

Р а д њ а Р о к  

I. Обрасци 

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

Најкасније 7. марта                     у 24,00 часа 

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

Најкасније 9. марта                    у 24,00 часа 
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II. Јединствени бирачки списак 

 
3. 
 
 
 
 
 

Излагање дела бирачког списка за подручје Града Пожаревца 
и обавештавање грађана о томе 
(члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. УзСЗoЈБС) 

од 5. марта  

 
4. 
 
 
 

Захтев Градској управи Града Пожаревца за упис у бирачки 
списак односно промену у бирачком списку  
(члан 5. став 1. и члан 10. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког списка 10. априла  

5. 

Захтев Министарству државне управе и лоалне самоуправе за 
упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку по 
његовом закључењу  
(члан 5. став 1. ЗоЈБС) 

oд 11. до 22. априла у 24 часа 

 
6. 
 
 

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. став 5. УзСЗoЈБС) 

од проглашења изборне листе до 22. априла  

   7. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да 
ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту 
боравишта у земљи/изабрано место гласања, ако је место 
боравишта на подручју Града Пожаревца  
(члан 15. ЗОЈБС) 

најкасније 4. априла  

 
8. 
 
 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу 
доноси решење о закључењу дела бирачког списка за Град 
Пожаревац и утврђивању укупног броја бирача  
(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

10. априла  

9. 
 
 

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

најкасније 11. априла                  у 24,00 часа 

  10. 
 
 

Објављивање у ''Службеном гласнику Града Пожаревца '' 
укупног броја бирача 
(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења о закључењу 
бирачког списка 

11. 
 
 

Достављање Градској изборној комисији оверених извода из 
бирачког списка  
(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

48 часова од доношења решења о 
закључењу бирачког списка а најкасније 12. 
априла у 24 часа 

12. 
 
 

Пријем у Градској изборној комисији решења Министарства 
државне управе и локалне самоуправе на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка 
(члан 20. став 2. ЗоЈБС ) 

до 23. априла                      у 24 часа 
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13. 
Утврђивање и објављивање у ''Службеном гласнику Града 
Пожаревца '' коначног броја бирача 
 (члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по уносу у изводe из бирачког списка 
решења о упису у бирачки списак или 
решења о променама у бирачком списку, 
донетих по закључењу бирачког списка 

 

III. Бирачка места 

  14. Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у 
“Службеном гласнику Града Пожаревца” 
(члан 34. став 1. тачка 7. ЗОИНП, члан 15. став 1. тачка 2) 
ЗОЛИ) 

најкасније до 5. априла                у 24,00 часа 

  15. Разврставање бирача на бирачка места од стране Градске 
управе Града Пожаревца  
(тачка 12. став 6. УзСЗoЈБС) 

до закључења бирачког списка, односно до 15 
дана пре дана избора 

  16.  Разврставање бирача на бирачка места од стране 
Министарства државне управе и локалне самоуправе  
(тачка 12. став 7. УзСЗoЈБС) 

од закључења бирачког списка, односно од 15 
дана пре дана избора 

 

IV. Органи за спровођење избора у проширеном саставу 

17. Утврђивање да ли подносилац изборне листе  
испуњава услове за одређивање опуномоћених  
представника у проширени састав органа за спровођење 
избора 
(члан 14. став 6. и члан 16. став 3. ЗОЛИ) 

истовремено са даном проглашења изборне 
листе  

18. Достављање решења о испуњавању или   
неиспуњавању услова за одређивање опуномоћеног 
представника подносилаца изборне листе у проширени 
састав Градске изборне комисије  
(члан 14. став 7. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од доношења тог решења  

19. Доношење решења о именовању опуномоћених  
представника подносилаца изборних 
листа у проширени састав Градске 
изборне комисије  
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од пријема обавештења  
подносиоца изборне листе, а најкасније 21. 
априла                    у 24,00 часа 

 
20. 
 

Достављање предлога за именовање чланова проширеног 
састава бирачких одбора  
(члан 17. став 3. УзСЗoЈБС) 

најкасније 20. априла                у 24 часа 

 
21.  Замена члана бирачког одбора најкасније 24. априла  

V. Изборна листа  

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

до 10. априла                       у 24,00 часа 
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23. 
 

Проглашење изборне листе   
(члан 24. став 1. ЗОЛИ) 
 

најкасније у року од 24 часа од пријема изборне 
листе и одговарајуће документације, ако 
испуњава услове  
 

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

без одлагања подносиоцу 

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

најкасније до дана утврђивања збирне изборне 
листе, односно до 14. априла          у 24,00 часа 

26. Утврђивање и објављивање збирне изборне  
листе у „Службеном гласнику Града Пожаревца“  
(члан 26. ст. 1. и 3. ЗОЛИ) 

најкасније 15. априла                    у 24,00 часа 

27. Уплата 20 % средстава за финансирање изборне кампање 
подносиоцима проглашених изборних листа 
(члан 21. став 1. Закона о финансирању политичких 
активности) 

5 дана од дана проглашења свих листа 

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

у року од 48 часова од дана објављивања 
збирне изборне листе  

 
29. 
 

Достављање збирних изборних листа кандидата за 
одборнике 
 

одмах по утврђивању,  
а најкасније 16. априла.                    у 24 часа 

VI. Посматрачи 

30. 

  
Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење избора од стране страних посматрача  
 

до 15. априла  

31. 

 
Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење избора од стране домаћих посматрача  
 

најкасније до 20. априла  

VII. Спровођење избора 

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

најкасније 20. априла                  у 24,00 часа 

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

најкасније 24. априла                  у 24,00 часа 

34. 
"Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде  
(члан 5. став 3. ЗОИНП) 

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

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

26. априла  
од 07,00 до 20,00 часова 
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VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора 

36. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала Градској изборној 
комисији  
(члан 38. став 1. ЗОЛИ)  

кад утврди резултате гласања, а најкасније до 
27. априла у 04 часа 

37. Утврђивање резултата избора у Градској изборној комисији 
(члан 39. став 1. ЗОЛИ) 

најкасније до 27. априла у 20 часова 

38. Расподела одборничких мандата  
(члан 41. став 1 ЗОЛИ) 

најкасније до 27. априла у 20 часова 

39.  Објављивање резултата избора у "Службеном  
гласнику Града Пожаревца"  
(члан 44. ЗОЛИ) 

најкасније до 27. априла у 20 часова 

 
40. 

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

до 1. маја у 24 часа 

IX. Поновни избори 

41. 

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

у року од 7 дана од дана утврђивања 
неправилности у изборном поступку 

X. Заштита изборног права 

42. Подношење приговора Градској изборној комисији на 
решење којим је одбијено проглашење изборне листе 
(члан 52. став 2. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од дана када је подносилац 
изборне листе примио решење о одбијању 
проглашења изборне листе 

43. Подношење приговора Градској изборној комисији због 
неправилности у поступку кандидовања, спровођења, 
утврђивања и објављивања резултата избора  
(члан 52. став 2. ЗОЛИ) 

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

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

у року од 48 часова од пријема приговора 

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

у року од 24 часа од достављања решења 

46. Достављање Управном суду у Београду потребних података 
и списа за одлучивање 
(члан 54. став 2. ЗОЛИ)  

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

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

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

XI. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника  

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

најкасније у року од десет дана од дана 
објављивања укупних резултата избора 
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49. Издавање уверења о избору за одборника  

(члан 45. ЗОЛИ) 
одмах по додели мандата  

XII. Подношење извештаја 

50. Подношење извештаја Скупштини Града Пожаревца о 
спроведеним изборима за одборнике  
(члан 15. став 1. тачка 10) ЗОЛИ) 
 

одмах по додели мандата 

51. Достављање министарству надлежном за послове локалне 
самоуправе и републичком органу надлежном за послове 
статистике податке о спровођењу и резултатима избора за 
одборнике 
(члан 15. став 1. тачка 11) ЗОЛИ) 

непосредно по завршетку избора 

XIII. Објављивање роковника   

Овај роковник објавити на огласној табли Града Пожаревца и званичној интернет страници Града Пожаревца.  

У Пожаревцу, 5. марта 2020. године   Број 09-013-8/2020-2 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ 

                  


