
На основу члана 1. члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 
54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона о избору народних 
посланика (”Службени гласник РС” бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. 
закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др.закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – 
одлука УС, 36/11 и 104/09 – др. закон), Градска изборна комисија, на 15. седници 
одржаној 05. фебруара 2014. године, утврдила је 
 

Р О К О В Н И К 
 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА  ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ 
 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Београда, утврђени су: 

 
 - Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда 
(„Службени гласник РС“, бр. 4/14), 
 -  Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-
одлука УС и 54/2011), 
 - Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000, 
57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 
101/2005 – др.закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011 и 104/2009 – 
др. закон),  
- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 
99/2011), 
- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2012), 
- Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 16. март 2014. године („Службени гласник Републике Србије“, 
бр.12/14), 
- Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.12/14), 
 
Према наведеним прописима, рокови су следећи:  
 
Редни 
број 

 

 
Изборне радње 

 
Рокови 

 
 

1. 

 
Расписивање избора (члан  8. Закона о 
локалним изборима и тачка 1. Одлуке о 
расписивању избора за одборнике 
Скупштине града Београда) 

 
17. јануар 2014. године, а 
избори су расписани за  
16. март 2014. године  

 
 

2. 

 
Почетак тока рокова за предузимање 
изборних радњи (тачка 2. Одлуке о 
расписивању избора за одборнике 
Скупштине града Београда) 
 

 
 

Од 29. јануара 2014. 
године 



 
3. 
 
 

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

Све време у поступку 
избора, осим за време 
предизборног ћутања -

забране изборне 
пропаганде 

 
4. 
 

Излагање дела бирачког списка за подручје 
градских општина и обавештавање  грађана 
да могу захтевати ажурирање података у 
бирачком списку (члан 14. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

 
Дан после расписивања 
избора, односно од 18. 
јануара 2014. године 

 
5. 

Захтев за доношење решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку (члан 
14. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку)  

До закључења бирачког 
списка, односно до  28. 
фебруара 2014. године у 

24 часа 
 
 

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) 

 
Од 29. јануара 2014. 
године до 31. јануара 

2014. године у 24,00 часа 

 
 

7. 

Прописивање образаца и организовање 
техничких припрема за спровођење избора 
за одборнике (члан 34. став 1. тачка 5. и став 
3. Закона о избору народних посланика и 
члан 15. став 1. тачка 5.  Закона о локалним 
изборима) 

 
Од 29. јануара 2014. 

године до 02. фебруара 
2014. године у 24,00 часа 

8. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. 
Закона о локалним изборима) 

До 28. фебруара 2014. 
године у 24,00 часа 

 
9. 

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

Најкасније до дана  
утврђивања збирне 

изборне листе  
 

10. 
 
Доношење решења о проглашењу изборне 
листе (члан 24. став 1. Закона о локалним 
изборима) 

Најкасније у року од 24 
часа од пријема изборне 

листе (уколико 
испуњава услове) 

 
11. 

Достављање решења о проглашењу изборне 
листе подносиоцу (члан 24. став. 2 Закона о 
локалним изборима) 

 
Без одлагања 
подносиоцу 

 
12. 

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

 
Даном проглашења 

изборне листе 

 
13. 

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

 
У року од 24 часа од 
доношења решења 

 
 
 

14. 
 

Достављање проглашене изборне листе  
Републичкој изборној комисији уз 
коалициони споразум, ако је поднета 
изборна листа коалиције регистрованих 
политичких странака. (члан 13. Упутства за 
спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних за 16. март 
2014. године) 

 
 
 

Без одлагања 



 
15. 

Достављање решења о одређивању чланова 
проширеног састава  Градске изборне 
комисије  (члан 14. Закона о локалним 
изборима) 

 
Без одлагања 

 
 

16. 

 Достављање предлога за именовање 
чланова проширеног састава бирачких 
одбора Градској изборној комисији (члан 14. 
и 15.  Упутства за спровођење избора за 
народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 16. март 2014. године) 

 
Најкасније до 06. марта 

2014. у 24,00 часа 

 
17. 

Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе у „Службеном листу града Београда“ 
(члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним 
изборима) 

Најкасније до 05. марта 
2014. године у 24,00 часа 

 
18. 

Достављање збирне изборне листе 
Републичкој изборној комисији (Упутство за 
спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних за 16. март 
2014. године)  

Најкасније до 06. марта 
2014. године у 24,00 часа 

 
19. 

Право увида у поднете изборне листе и 
документацију  поднету уз њих (члан 26. 
став 4. Закона о локалним изборима)  

 

У року од 48 часова од 
дана објављивања 

збирне изборне листе 

 
 
 

20. 

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

Од проглашења изборне 
листе до 13. марта 2014. 

године у 24 часа 

 
21. 

Доношење решења о закључењу дела 
бирачког списка за град Београд од стране 
Министарства правде и државне управе 

28. фебруара 2014. 
године у 24,00 часа 

 
 

22. 

Пријем оверених и штампаних извода из 
дела бирачког списка за град Београд по 
бирачким местима у граду Београду (члан 
19. Закона о јединственом бирачком списку) 

48 часова од доношења 
решења о закључењу 
бирачког списка, 

односно до 02. марта 
2014. године у 24,00 часa 

 
 
 

23. 

Пријем оверених и штампаних посебних 
извода из дела бирачког списка за град 
Београд по бирачким местима о бирачима 
који су на одслужењу војног рока, на војној 
вежби или на школовању у јединицама или 
установама Војске Србије, односно о 
бирачима који су на извршењу заводских 
санкција или у притвору (члан 19. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

 
48 часова од доношења 
решења о закључењу 
бирачког списка, 

односно до 02. марта 
2014. године у 24,00 часa 

 
 

24. 

 
Објављивање у “Службеном листу града 
Београда“ укупног броја бирача у граду 
Београду 

Одмах по добијању 
решења о закључењу 
бирачког списка и 
утврђивању укупног 

броја бирача 



 
25. 

Пријем решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка (члан 20. став 2. Закона о 

јединственом бирачком списку) 

Од 28. фебруара 2014. 
године у 24,00 часа до 12. 
марта 2014. године у 24 

часа 
 

26. 
Упис измена у изводе из бирачког списка на 
основу решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка 

 
До 13. марта 2014. 
године у 24 часа 

 
 

27. 

 
Утврђивање и објављивање у “Службеном 
листу града Београда“ коначног броја бирача 
у граду Београду (члан 20. став 2. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

Одмах по истеку рока за 
пријем решења на 
којима се заснивају 
промене у бирачком 
списку по закључењу 

бирачког списка 
 

28. 
Подношење пријаве за праћење рада органа 

за спровођење избора   
Најкасније до 05. марта 

2014. године у 20,00 
часова 

 
29. 

Достављање обавештења бирачима о дану и 
времену одржавању избора (члан 54.  став 1. 
Закона о избору народних посланика) 

Најкасније 10. марта 
2014. године у 24 часа 

 
30. 

„Предизборна тишина“ - забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору 
народних посланика) 

од 13. марта 2014. године 
у 24,00 часа, до 

затварања бирачких 
места 16. марта 2014. 
године у 20,00 часова 

 
 

31. 

Предаја изборног материјала бирачким 
одборима у градским општинама од стране 
координатора Градске изборне комисије у 
седишту градских општина (члан 62. став 2. 
Закона о избору народних посланика) 

 
Најкасније до 13. марта 
2014. године у 24,00 часа 

32. Отварање бирачких места и гласање (члан 
56. став 1. Закона о избору народних 
посланика) 

16. марта 2014. године 
од 7,00 до 20,00 часова 

 
 

33. 
 

Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима и достављање изборног материјала 
координаторима Градске изборне комисије у 
седишту градских општина о спроведеном 
гласању на бирачким местима (члан 38. став 
1. Закона о локалним изборима) 

Одмах по утврђивању 
резултата гласања, а 
најкасније 17. марта 

2014. године у 4,00 часа 

 
34. 

Утврђивање резултата избора на бирачким 
местима од стране Градске изборне комисије 
(члан 39. став 2. Закона о локалним 
изборима) 

Најкасније у року од 
шест часова од 

достављања извештаја 
са бирачких места 

 
 
 
 

35. 

Утврђивање укупног броја бирача уписаних 
у бирачки списак, броја бирача који су 
гласали на бирачким 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. Закона о локалним 
изборима) 

 
 
 

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 

места 



 
36. 

Утврђивање броја мандата који припада 
свакој изборној листи и расподела 
одборничких мандата (члан 41. став 1. и 4. 
Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 

места 

 
37. 

Објављивање резултата избора у 
„Службеном листу град Београда“ (члан 44. 
Закона о локалним изборима). 

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 

места 
 

38. 
Расписивање поновних избора, у случају ако 
ГИК или Управни суд у Београду пониште 
изборе због неправилности у спровођењу 
избора (члан 50. став 1. и 3. Закона о 
локалним изборима) 

У року од 7 дана од дана 
утврђивања 

неправилности у 
изборном поступку 

39. Утврђивање коначних резултата избора  По завршетку поновног 
гласања 

 
40. 

Додела мандата кандидатима са изборних 
листа по редоследу на изборној листи, почев 
од првог кандидата са листе (члан 43. став 1. 
Закона о локалним изборима) 

У року од десет дана од 
дана објављивања 
укупних резултата 

избора 
 

41. 
Издавање уверења о избору за одборника 
Скупштине града Београда (члан 45. Закона 
о локалним изборима) 

Одмах по додели 
мандата 

 
 
 

42. 

Подношење извештаја о спроведеним 
изборима и достављање министарству 
надлежном за послове локалне самоуправе и 
републичком опргану надлежном за послове 
статистике података о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике, 
непосредно по завршетку избора (члан 15. 
став 1. тачка 10. и тачке 11. Закона о 
локалним изборима) 

 
 

Непосредно по 
завршетку избора 

 
43. 

Потврђивање мандата новоизабраних 
одборника (члан 56. став 3. а у вези става 1. 
истог члана Закона о локалним изборима)  

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

избора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

Члан 51. и 52. став 1. Закона о локалним изборима 
 

 Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на 
заштиту изборног права, по поступку утврђеном Законом о локалним изборима. 
 
 Бирач,  кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да 
поднесе приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због 
неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања 
резултата избора. 
 
 
1. 

 
Подношење приговора ГИК-у због повреде 
изборног права (члан 52. став 2. Закона о 
локалним изборима) 
 

У року од 24 часа од 
дана када је донета 
одлука, односно 

извршена радња или 
учињен пропуст 

 
2. 

 
Доношење и достављање решења ГИК о 
приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним 
изборима) 
 

 
У року од 48 часова од 
пријема приговора 

 
3. 

 
Жалба Управном суду у Београду против решења 
ГИК донетог  по приговору (члан 54. Закона о 
локалним изборима) 
 

 
У року од 24 часа од 
достављања решења 

 
4. 

 
Достављање Управном суду у Београду 
потребних података и списа за одлучивање (члан 
54. став 2. Закона о локалним изборима) 
 

 
 

Одмах, а најкасније у 
року од 12 часова 

 
5. 

 
Доношење одлуке по жалби у Управном суду у 
Београду (члан 54. став 4. Закона о локалним 
изборима) 
 

 
Најкасније у року од 48 
часова од дана пријема 

жалбе са списима 

 
 
Број: 013–188-6/2014 
У Београду, 05. фебруара 2014. године 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
                                                                                                                                      
         ПРЕДСЕДНИК 
 
                       Зоран Лукић 


