
На  основу  члана  15. став  1. тачка  12. Закона  о  локалним  изборима  (,Олужбени  гласник  РО , бр. 129/07, 34/10 - 
одлука  УО, 54/11 12/20, 16/20-аутентично  тумачење  и  68/20), Градска  изборна  комисија  на  25. седници  одржаној  11 
маја  2020. године  доноси  

роковник  
ЗА  ВРШЕЊЕ  ИЗБОРНИХ  РАДЊИ  У  ПОСТУПКУ  СПРОВОЂЕЊА  ИЗБОРА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУГІШТИНЕ  ГРАДА  

ноВог  САДА  РАСПИСАНИХ  ЗА  21. Јун  2020. ГОДИНЕ  

Рокови  за  аршење  изборних  радњи  у  поступку  спровођења  избора  за  одборнике  Окупштине  Града  Новог  Оада  
утврђени  су: 

1. Одлуком  о  расписивању  избора  за  одборнике  ссvпштина  градова  и  скупштина  општина  у  Републици  
Орбији  ( Опужбени  гласник  РО , број  19/20), 

2. Одлуком  о  измени  Одтіуке  о  расписивању  избора  за  одборнике  скупштина  градова  и  скупштина  општина  
у  Републици  Орбији  ( Олужбени  гласник  РС , број  68/20), 

З. Законом  о  локалним  изборима  ( Олужени  гласник  РС , бр. 129/07, 34/10 -одлука  УО, 54/11 12/20, 16/20 - 
аутентично  тумачење  и  68/20), 

4. Законом  о  избору  народних  посланика  ( Олужбени  гласник  РО,,, бр. 35/00, 57/03 - одлука  УО, 72/03 - др . 
закон , 18/04, 85/05 - др. законнк , 101/05 - др. закон , 104/09 - др . закон , 28/11 - одлука  УО, 36/11, 12/20 и  68/20). 

5. Законом  о  јединственом  бирачком  списку  ( Олужбени  гласник  РО , бр. 104/09 и  99/11) 
6. Упутством  за  спровођења  закона  о  јединственом  бирачком  списку  ( Олужбени  гласник  РО , бр. 15/12, 88/18 

67/20) 

Према  наведеним  прописима  рокови  су  следећи : 

Ред. ИЗБОРНЕРАДЊЕ : Рокови  
број   

ј . Расписиеање  избора  u почсман  ердЋења  изборних  радњи  

Расписивање  избора  (тачка  1. Одлуке ) избори  су  расписани  за  
21. јун  2020. године  

2. Почетак  тока  рокова  за  вршење  изборних од  4. марта  2020. године  
радњи  (тачка  2. Одлуке ) 

3. Прописивање  облика  и  садржаја  обрасца  за  потпис  
бирача  који  подржавају  изборну  писту  и  других  образаца  у  вези  са  до  6. марта  2020. године  у  24,00 
подношењем  изборне  листе  кандидата часа  
(чп. 19. и  23. Закона  о  локалним  изборима ) 

11. Обаеештаеање  грађана  о  изборним  кампањама  nодносилаца  
uзборних  листа  

4. Обавештавање  грађана  о  изборним  кампањама  подносилаца  изборних  све  време  у  поступку  избора , осим  
листа  и  кандидатима  са  изборних  листа  и  другим  догађајима  значајним  за  за  време  трајања  предизборне  
избсре тишине  - забране  изборне  
(чл. 4. став  1. и  27. Закона  о  локалним  изборима ) пропаганде  

5. Забрана  изборне  пропаганде , изборног  окупњања  и  објавњивања  процене  од  18. јуна  2020. године  у  24,00 часа  
резултата до  затварања  бирачких  места  21. 
(члан  5. став  3. Закона  о  избору  народних  посланика ) јуна  2020. године  до  20,00 часова  

111. бирачки  спискоеи  

6. Обавештавање  грађана  да  могу  извршити  увид од  11. маја  2020. године  до  закњучења  
у  бирачки  списак  и  тражити  упис, брисање , измену , бирачког  списка  
допуну  или  исправку  бирачког  списка  
(члан  14. став  i. закона  о  јединственом  бирачком  списw) 

7. Закњучење  бирачког  списка до  5. јуна  2020. године  у  24.00 часа  
(члан  17. став  1. 3акона  о  јединственом  бирачклм  списку ) 



8. доставњање  решења  о  закњучењу  бирачког  списка у  року  24 часа  од  часа  од  доношења  
(члан  17. став  2. 3акона  ојединсгвеном  бирачком  списку ) решења  о  закњучењу  bирачког  списка  

9. доставњање  овереног  извода  из  бирачког у  року  48 часа  од  часа  доношења  
списка  Градској  изборној  комисији решења  о  закњучењу  бирачког  списка  
(члан  19. став  1. закона  о  јединственом  бирачком  cnucіy) 

10. Објавњивање  укупног  броја  бирача  у  Службеном одмах  по  добијању  укупног  броја  
гласниіу  Републике  Србије бирача  
(члан  18. 3акона  о  јединственом  бирачком  списку ) 

11. Упис  бирача  у  бирачки  списак  по  његовом  закњу- до  17. јуна  2020. године  у  2400 часа  
чењу , на  сснову  акта  Министарства  надлежног  за  послове  управе , 
(члан  20. став  1. 3акона  о  јединственом  бирачком  cnucі y) 

12. Утврђивање  и  објавњивање  коначног  броја  бирача  у  Службеном  гласнику  до  18. јуна  2020. године  у  24,00 часа  
Републике  Србије  
(члан  20. став  2. 3акона  о  јединственом  бирачком  списіу) 

І V. Бирачиа  места  и  бирачки  одборu 

13. Одређивање  и  оглашавање  броја  и  адреса  бирачких  
места  у  Сnужбеном  гласнику  Републике  Србије до  31. маја  2020. године  у  24,00 часа  
(члан  34. став  1. тачка  7. 3акона  о  избору  нарсдних  
посланика ) 

14. Именовање  председника  и  чланова  бирачких  одбора  у  сталном  саставу до  10. јуна  2020. године  у  24,00 часа  
(члан  16. став  5. закона  о  локалним  изборима ) 

15. дсставњање  решења  о  именовању  бирачких у  року  од  48 часова  сд  дана  
одбора  у  сталном  саставу  свим донсшења  реuЈења  
подносиоцима  потврђених  изборних  листа  
(члан  16. став  6. 3акона  о  локалним  изборима ) 

V. Органи  за  спровођење  uзбора  у  проширеном  сасмаоу  

16. Утврђивање  решењем  да  ли  подносилац  изборне  листе  за  избор  
сдборника  испуњава  услове  за  одређивање  својих  представника  у  
проширени  састав  органа  за  спровођење  избора : 
- Градске  изборне  комисије  
(члан  14. став  б. закона  о  локалним  изборима ) 

- ирачког  одбора  
(члан  16. став  3. у  вези  са  чланом  14. став  б. 
3акона  о  локалним  изборима ) 

истовремено  даном  проглашења  
изборне  листе  

17. доставњање  решења  о  испуњењу , односно  неиспуњењу  услова  за  
одређивање  представника  подносилаца  изборне  листе  у  прсширени  у  року  од  24 часа  од  дсноuЈења  
састав  органа  за  спровођење  избора решења  
(члан  14. став  7. закона  о  локалним  изборима ) 

18. доношење  решења  о  одређивању  представника  подносилаца  изборних  у  року  од  24 часа  сд  пријема  
листа  за  одборнике  у  проширени  састав  органа  за  спровсђење  избсра обавештења  о  лицима  која  улазе  у  
(члан  14. став  9. 3акона  о  локалним  изборима ) проширени  састав  

VL Изборна  nucma 

19. Подношење  изборне  листе до  5,јуна  2020. године  у  24,00 часа  
(члан  19. став  1. 3акона  о  локалним  изборима ) 



20. Повлачење  изборне  листе  
(члан  2 1. стаб  1 . закона  о  локалним  изборима ) 

21. Проглаііјење  изборне  листе  
(члан  24. став  1. Закона  о  локалним  изборима ) 

22. доставгbање  решења  о  проглашењу  изборне  лиоте  
(члан  24. став  2. Закона  о  локалним  изборима ) 

23. Утврђивање  и  објав.тњивање  збирне  изборне  листе  
(члан  26. ст. 1. и  3. 3акона  о  локалним  изборима ) 

24. Увид  у  поднете  изборне  листе  и  документацију  поднету  уз  њих  
(члан  26. став  4. 3акона  о  локалним  изборима )  

до  дана  утврђивања  збирне  
изборне  листе, односно  до  9. јуна  
2020. године  у  24,00 часа  

одмах  по  пријему , а  најкасније  у  року  
од  24 часа  од  пријема  изборне  листе  
потребне  документације  

без  одлагања  

до  10. јуна  2С20. године  у  24,00 часа  

у  року  од  48 часова  од  дана  
објавЈbиеања  збирне  изборне  листе  

VU. Спроеођење  избора  

25. Доставгњање  обавештења  бирачима  о  дану  и  
времену  одржавања  избора  
(члан  54. стаб  1. Закона  о  избору  народних  
посланика) 

26. Примопреааја  изборног  матернјала  бирачким  
одборима  
(члан  62. став  2. 3акона  о  избору  народних  посланика ) 

27. Отварање  бирачких  места  и  гласање  
(члан  56. став  1. 3акона  о  избору  народних  
посланика) 

28. Увид  у  изборни  материјал  после  избора  
(чnан  32. закона  о  локалним  изборима ) 

до  15. јуна  2020. године  

најкасније  до  18. јуна  2020. године  у  
24,00 часа  

21. јун  2020. године  од  7,00 до  20,00 
часова  

до  26. јуна  2020. године  
у  24,00 часа  

VUL Умерђиеање  и  објабњиеањс  рсзултама  избора  

29. Утврђивање  резултата  гласања  на  бирачком  
месту  и  предаја  изборног  материјала  Градској  
изборној  комисuји  
(члан  38. став  i. закона  о  локалним  изборима ) 

30. Утврђивање  резултата  избора  
(члан  39. став  1. 3акона  о  локалним  изборима) 

31. Расподела  одборничких  мандата  од  стране  Градске  
изборне  комисије  
(члан  41. став  4. 3акона  о  локалним  изборима ) 

32. Објавњивање  резултата  избора  
(члан  44. закона  о  локалним  изборима)  

најкасније  до  22. јуна  2020. године  у  
4,00 часа  

22. јун  2020. гсдине  до  
20,00 часоба  

до  22. јуна  2020. године  дс  20,00 
часова  

дс  22. јуна  2020. годuне  до  20,00 
часова  

јХ. Заимита  uзборног  праба  

33. Приговор  Градској  изборној  комисији  због у  року  од  24 часа  од  дана  када  је  
неправилности  у  поступку  кандидовања , спро- донета  одлука , односно  извршена  
вођења , потврђивања  и  објавгbибања  резултата  избора радња  или  учињен  лропуст  
(члан  52. Закона  о  локалним  изборима ) 

34. Градска  изборна  комисија  доноси  и  доставгbа  решење  по  пригобору у  року  од  48 часова  од  пријема  
(члан  53. став  l. 3акона  о  локалним  изборима ) приговора  



.: 

дСЕдНИЈМиСиЈЕ  
\. 

Слободан  Милоіјеви f 

35 Жалба  Управном  суду  протиВ  решења  Градске  изборне  комисије  
(члан  54. став  1 Закона  о  локалним  изборима ) 

36. Доставњање  Управном  суду, свих  потребних  података  и  списа  поводом  
жа  лбе  
(члан  54. став  2 Закона  о  локалним  изборима ) 

37. Управни  суд  доноси  одлуку  по  жалби  
(члан  54. став  4 Закона  о  локалним  изборима )  

у  року  од  24 часа  од  доставњања  
решења  

одмах , а  најкасније  у  року  од  12 
часова  

најкасније  у  року  од  48 часова  од  
пријема  жалбе  

Х. додеЈЂиеање  мандата  и  издаеање  уеерсња  о  Из&ру  за  одборника  

38. Градска  изборна  комисија  додењује  до6ијене  сдборничке  мандате  
кандидатима  са  изборне  писте  по  редоследу  на  изборној  листи  почев  од  
првог  кандидата  
(члан  43. Закона  о  локалним  избсрима ) 

39. Градска  uзборна  комисија  издаје  уверење  с  uзбору  
(члан  45. Закона  о  локалнuм  изборима )  

најкасније  10 дана  од  дана  
објавњивања  укупних  резултата  
избора , тј . 
2. јула  2020. године  

лосле  доделе  мандата  кандидатима  
са  из6орне  листе  

Х . Поднсшење  изеешмаја  u потерђибање  М8Ндата  

40. Градска  изборна  комисија  подноси  извештај  Окупштини  Града  Новог  
Сада  о  спроведенuм  uзборима  ради  сазивања  конститутивне  седнице  
Скупштине  Града  (члан  15. став  1. тачка  10. и  члан  55 став  Т одмах  по  додели  мандата  
3акона  о  локалним  изборима ) 

XIL Објаањиеање  Рокоенuка  

Овај  роковник  објавuти  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Број : 020-8/2020-105-ј  

У  Новом  Саду , 11. маја  2020. године  

ГРАДСКА  ИЗБОРНА  КОМИОИЈА  
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