
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 5 
ЧАЧАК  12. март 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 

64. 

На основу члана 1, члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 54/11, 12/20 и 16/20-аутент. тумачење) и члана 67. Упутства за 

спровођење избора за одборнике Скупштине града Чачка, расписаних за 26. април 2020. године 

(„Службени лист града Чачка“, бр.4/20), Изборна комисија града Чачка, на седници одржаној 12. 

марта 2020. године, утврдила је 

 

РОКОВНИК 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ  

 

1. Рокови изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине града Чачка, 

утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у 

Републици Србији ("Службени гласник Републике Србије", број 19/20) у даљем тексту: Одлука о 

расписивању избора; 

- Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 

12/20 и 16/20-аутент. тумачење); 

- Законом о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 – одлука 

УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука 

УС, 36/11 и 12/20); 

-  Законом о јединственом бирачком списку (''Службени гласник Републике Србије'' бр.104/09 

и 99/11) и Упутством за спровођење јединственог бирачког списка (''Сл.гласник РС'' бр.15/12 и 

88/18); 

- Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 

26.април 2020. године, Републичке изборне комисије, у даљем тексту: Упутство за избор народних 

посланика; 

- Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине града Чачка, расписаних за 

26.април 2020. године ("Службени лист града Чачка", број 4/20) у даљем тексту: Упутство за избор 

одборника. 
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2. Према наведеним прописима, рокови за вршење изборних радњи су: 

Ред. 

бр. 

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ,  

ПРАВНИ ОСНОВ И КО ВРШИ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ 
РОКОВИ 

 

 

1. РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ   

РАДЊИ 

 

1.1. 
      Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и тачка 1. 

Одлуке о расписивању избора - председница Народне скупштине 
4. март 2020. године 

1.2. 
      Почетак рокова за предузимање изборних радњи (члан 8. Закона о 

локалним изборима и тачка 2. Одлуке о расписивању избора) 

од 4. марта 2020. 

године 

1.3. 
      Утврђивање и стављање на располагање обрасца за прикупљање потписа 

бирача који подржавају изборну листу (чл. 23.став 1. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

У року од три дана  

од дана расписивања 

избора (дана почетка 

рачунања рокова) 

до 6. марта 2020. год. 

1.4. 

      Прописивање образаца и правила за спровођење изборних радњи и 

стандарда за изборни материјал (члан 15. став 1. тачка 5). Закона о локалним 

изборима и члан 34. став. 3. Закона о избору народних посланика) – Изборна 

комисија града 

У року од 5 дана од  

дана почетка 

рачунања рокова, до 8. 

марта 2020. године 

 

       

2.   БИРАЧКИ СПИСАК 

 

 

2.1. 

      Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и до 

закључења бирачког списка тражити упис, брисање, измену, допуну и 

исправку бирачког списка и излагање дела бирачког списка за подручје 

града (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства 

за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) - Градска управа 

надлежна за ажурирање бирачког списка  

 

Наредног дана од дана 

расписивања избора 

5. марта 2020. године 

 

2.2. 

       Обавештавање грађана да најкасније пет дана пре закључења бирачког 

списка градској управи могу поднети захтев да се у бирачки списак упише 

податак да ће бирач на предстојећим изборима за избор народних посланика 

гласати према месту боравишта у земљи, а за избор одборника на подручју 

града где се спроводе избори (члан 15. Закона о јединственом бирачком 

списку) - Градска управа надлежна за ажурирање бирачког списка  

 

Наредног дана од дана 

расписивања избора 

5. марта 2020. године 

 

2.3. 
       Подношење захтева за упис, брисање, односно промени података у 

бирачком списку (члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) 

– бирачи са подручја града 

до 10. априла 2020. 

године до 24,00 часа 

2.4. 

       Закључивање бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом 

бирачком списку) - Министарство државне управе и локалне самоуправе 

(надлежна Градска управа за ажурирање бирачког списка издаје  уверења о 

бирачком праву) 

10.априла 2020 године  

у 24,00 часа 

2.5. 

       Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној комисији 

града (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) – 

Миниостарство државне управе и локалне самоуправе. 

У року од 24 часа од 

часа доношења - 

11.априла 2020. 

године до 24,00 часа 

2.6. 

      Захтев за упис или промену у бирачком списку по закључењу бирачког 

списка (члан 10.став 1. и члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком 

списку) и доношење решења Министарства државне управе и локалне 

самоуправе. 

Од закључења 

бирачког списка до 72 

часа пре дана избора – 

до 22. априла до 24,00 

часа 
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2.7. 

        Право увида и подношења захтева 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 

2.8 

        Објављивање укупног броја бирача у ''Службеном листу града Чачка'' 

(члан 18. Закона о јединственом бирачком списку) – Изборна комисија града 

11. априла 2020. 

године 

(Одмах по добијању 

решења о закључењу 

бирачког списка) 

2.9. 
        Достављање овереног извода из бирачког списка Изборној комисији 

града (члан 19. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) –

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

12. априла 2020. 

године до 24,00 часа 

(у року од 48 часова 

од доношења решења 

о закључењу бирачког 

списка) 

2.10. 

        Пријем од Министарства државне управе и локалне самоуправе решења 

о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. 

став 3. Закона о јединственом бирачком списку) – Изборна комисија града 

до 23. априла 2020. 

године до 24,00 часа 

(до 48 часова пре дана 

одржавања избора) 

2.11. 
        Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у ''Службеном листу 

града Чачка'' (члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) – 

Изборна комисија града 

23. априла 2020. 

године 

 

 
3.    ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

3.1. 

        Утврђивање који предлагач кандидата испуњава услове за одређивање 

својих представника у проширени састав изборне комисије (члан 14.став 6. 

Закона о локалним изборима) – Изборна комисија града 

 

 

даном проглашења 

изборне листе 

3.2. 
        Образовање бирачких одбора у сталном саставу (члан 36. став 3. Закона 

о избору народних посланика – Републичка изборна комисија 

до 15. априла,2020. 

године у 24,00 часа 

3.3. 

        Достављање решења о испуњавању или неиспуњавању услова за 

одређивање  представника у проширени састав изборне комисије (члан 14. 

став 7. Закона о локалним изборима) – Изборна комисија града 

 

 

24 часа од доношења 

решења о проглашењу 

изборне листе 

3.4. 

        Одређивање представника у проширени састав изборне комисије и 

бирачких одбора од стране подносиоца изборне листе који испуњава услове 

(члан 14. став 8. и члан 16. став 3. Закона о локалним изборима и члан 24. 

став 1. Упутства за избор народних посланика) – подносиоци изборних листа  

најкасније до 20. 

априла 2020. године у 

24,00 часа, а за 

бирачке одборе до 

10,00 часова 

3.5 
        Именовање проширеног састава Изборне комисије (члан 14. став 9. и 

10. Закона о локалним изборима) – Изборна комисија града 

најкасније до 20. 

априла 2020. године 

до 24,00 часа) 

3.6 
        Именовање проширеног састава Изборне комисије и бирачких одбора 

(члан 26. став 2. Упутства за избор народних посланика) – Републичка 

изборна комисија 

најкасније до 21. 

априла 2020. године 

до 24,00 часа) 

3.7. 

        Замена председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у 

сталном саставу у случају њихове  спречености или законских сметњи (члан 

28. став 3. Упутства за избор народних посланика) – Републичка изборна 

комисија или лице које она овласти  

најкасније до 25. 

априла у 20,00 часова,  

(у случају законских 

сметњи – до 26. априла 

2020. год. до 8,00 

часова) 
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3.8. 

       Замена чланова бирачких одбора и њихових заменика у проширеном 

сталном саставу у случају њихове спречености или законских сметњи (члан 

28. став 4. Упутства за избор народних посланика) – Републичка изборна 

комисија или лице које она овласти 

најкасније до 24. 

априла у 20,00 часова,  

(у случају законских 

сметњи – до 26. 

априла 2020. год. до 

8,00 часова) 

 

 

4.    БИРАЧКА МЕСТА 

 

 

4.1. 

        Доношење решења о одређивању бирачких места (члан 8. став 4. Закона 

о локалним изборима и члан 36. став 1. Упутства за избор одборника) – 

Изборна комисија града 

најкасније до 5. априла 

2020 године до 24,00 

часа 

4.2. 

        Оглашавање броја и адресе бирачких места у ''Службеном листу града 

Чачка'' (члан 8. став 4. и члан 58. Закона о локалним изборима и члан 36. став 

1. Упутства за избор одборника) – Изборна комисија града  

до 5. априла 2020. 

године у 24,00 часа 

4.3. 

        Обезбеђење просторија, гласачких кутија и прибора за уређење 

бирачких места (члан 62. став 3. Закона о избору народних посланика) – 

Надлежна градска управа 

Најкасније до 25. 

априла 2020. године 

4.4 

        Утврђивање на дан избора, а пре почетка гласања, да ли је припремљени 

изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан, да ли је бирачко 

место уређено на начин којим се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање 

може почети (члан 62.став 4. Закона о избору народних посланика) - бирачки 

одбор 

26. априла 2020. 

године 

од 6,00 до 7,00 часова  

 

5.    КАНДИДОВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

5.1. 

        Подношење изборне листе кандидата за одборнике (члан 19. ст.1. 

Закона о локалним изборима) - предлагачи кандидата (регистроване 

политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака и групе 

грађана) 

до 10. априла 2020. 

године у 24,оо часа 

5.2. 

        Проглашавање изборне листе (члан 24. Закона о локалним изборима) - 

Изборна комисија града 

 

У року од 24 часа од 

дана пријема изборне 

листе 

5.3. 

        Повлачење изборне листе и одустанак од кандидатуре (члан 21. ст.1. и 

члан 20. став 6. Закона о локалним изборима) - предлагачи изборне листе и 

кандидати за одборнике 

До дана утврђивања 

збирне изборне листе, 

(најкасније 15. априла 

2020. године) 

5.4. 
        Утврђивање збирне изборне листе (члан 26. став 1. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

Од 11. до 15. априла 

2020. године 

5.5. 
        Објављивање збирне изборне листе (члан 26. став 3. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

до 15. априла 2020. 

године 

5.6. 

        Увид овлашћеног лица подносиоца изборне листе у документацију 

изборних листа кандидата за одборнике (члан 26. став 4. Закона о локалним 

изборима) 

у року од 48 часова од 

дана објављивања 

збирне изборне листе 

5.7. 

        Представљање подносилаца предлога кандидата за одборнике од стране 

средстава јавног информисања (члан 48-50. Закона о избору народних 

посланика) 

 

до 23. априла 2020. 

године 
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6.    ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ  ПРОГРАМИМА И КАНДИДАТИМА 

 

6.1. 

         Обавештење грађана о изборним програмима и активностима 

подносилаца изборних листа кандидата за одборнике (члан 48. Закона о 

избору народних посланика) - предлагачи кандидата и кандидати 

до 23. априла 2020. у 

24,00 часа 

6.2. 
         Забрана изборне пропаганде - ''предизборна тишина'' (члан 5. став 3. 

Закона о избору народних посланика) - сви учесници у изборном поступку 

од 24. априла 2020. 

године у 00,00 часа до 

26. априла 2020. 

године  

у 20,00 часова  

 

7.   ПОСМАТРАЧИ 

 

7.1. 

         Подношење пријаве Републичкој изборној комисији за праћење рада 

органа за спровођење избора – домаћи посматрачи (удружења и 

организације) – члан 89. Упутства за изборе за народне посланике 

Најкасније 5 дана пре 

дана избора, до 20. 

априла 2020. године 

7.2. 

         Подношење пријаве Републичкој изборној комисији за праћење рада 

органа за спровођење избора – страни посматрачи (удружења и 

организације) – члан 90. Упутства за избор народних посланика 

Најкаснје 10 дана пре 

дана избора, до 15. 

априла 2020. године  

 

 

 

8.   СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

 

8.1. 

       Обавештавање бирача о времену и месту одржавања избора (члан 

54. Закона о избору народних посланика) – надлежна Градска управа 

 

до 20. априла 2020. 

године 

8.2. 
       Утврђивање броја гласачких листића за бирачка места  (члан 28.став 

3. Закона о локалним изборима) - Изборна комисија града 

до 23. априла 2020. 

године 

8.3. 
       Предаја материјала за изборе бирачким одборима (члан 29. став 1. 

Закона о локалним изборима) - Изборна комисија града 

најкасније 24. априла 

2020. године 

8.4. 

       Отварање бирачких места и гласање (члан 33. и 34. Закона о 

локалним изборима, члан 56. став 1. Закона о избору народних 

посланика, тачка 1. Одлуке о расписивању избора ) – бирачки одбори и 

бирачи 

26. априла 2020. године 

од 7,00 - 20,00 часова 

8.5. 

       Пријављивање бирача за гласање ван бирачког места (члан 72а. 

Закона о избору народних посланика) – бирач који није у могућности да 

гласа на бирачком месту (немоћно или спречено лице) 

до 11,00 часова 26. 

априла 2020. године 

 

                  9.   УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

9.1. 

       Предаја записника и материјала о спроведеном гласању на 

бирачком месту (члан 38. Закона о локалним изборима) - бирачки 

одбори 

26. априла 2020. године, 

а најкасније 27. априла 

2020. године до 4,00 

часа 

 

9.2. 

 

       Утврђивање резултата гласања (Члан 39.став 2. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

25. априла 2020. године 

у року од 6 часова од 

достављања извештаја 

са бирачких места 
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9.3. 
       Утврђивање резултата избора (члан 39. став 1. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

 

27. априла 2020. године 

до 20,00 часова 

9.4. 
       Расподела одборничких мандата (Чл. 41. став 4. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

 

27. априла 2020. године 

до 20,00 часова 

9.5. 

       Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

 

27. априла 2020. године 

до 20,00 чаосва 

9.6. 
       Додељивање мандата кандидатима за одборнике (члан 43. Закона о 

локалним изборима) - Изборна комисија града до 7. маја 2020. године 

9.7. 
       Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. Закона о 

локалним изборима) - Изборна комисија града 

по истеку рока за  

приговор и жалбу  

9.8. 
       Увид у изборни материјал (члан 32. Закона о локалним изборима) - 

представници подносиоца изборних листа и кандидати за одборнике 
до 1. маја 2020. године 

9.9. 

       Поновни избори у случају поништења избора на бирачким местима 

(члан 50. став 3. Закона о локалним изборима) – Изборна комисија, 

односно Управни суд 

у року од 7 дана од дана 

утврђивања 

неправилности 

9.10. 

       Подношење извештаја Скупштини града о спроведеним изборима 

(члан 15.став 1. тачка 10.) и члан 56. став 3. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

 

одмах по утврђивању  

резултата избора и 

додељивања мандата, а 

најкасније до 11. маја 

2020. године 

 

10.     ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

10.1. 

 

       Подношење приговора изборној комисији (члан 52. Закона о 

локалним изборима) - бирачи, предлагачи кандидата и кандидати за 

одборнике 

24 часа од када је донета 

одлука, односно 

извршена радња или 

учињен пропуст 

10.2. 
       Доношење решења по приговору (члан 53. Закона о локалним 

изборима) - Изборна комисија града 

48 часова од пријема 

приговора 

10.3. 

       Подношење жалбе непосредно Управном суду у Београду против 

решења Изборне комисије града (члан. 54. став 1. Закона о локалним 

изборима) - бирачи, предлагачи кандидата и кандидати за одборнике. 

 

24 часа од достављања 

решења 

10.4. 

      Достављање Управном суду података и списа на одлучивање по 

жалби (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) – Изборна 

комисија града 

 

у року од 12 часова од 

подношења жалбе 

10.5. 
      Одлука суда по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима) 

- Управни суд. 

у року од 48 часова од 

пријема жалбе са 

списима 
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11.     КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

11.1. 

       Заказивање конститутивне седнице Скупштине града (члан 56. став 

3. и 4. Закона о локалним изборима) – председник Скупштине града из 

претходног сазива, а ако он то не учини у законском року, најстарији 

одборник који и председава конститутивном седницом Скупштине 

града. 

 

у року од 15 дана од 

дана објављивања 

резултата избора 

најкасније до 11. маја 

2020. године 

11.2. 

       Потврђивање мандата одборника (члан 56.став 2. Закона о 

локалним изборима) – Супштина града на основу извештаја 

верификационог одбора. 

 

на конститутивној 

седници Скупштине 

града 

 

12.     ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

12.1. 

       Чување изборних докумената: 

  

- изводи из бирачког списка и записници о раду бирачких      

   одбора и о раду Изборне комисије града 

 

- гласачки листићи и остали изборни материјал - 

- финансијска документа -  

 

(Члан 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима и члан 66. 

Упутства за спровођење избора Изборне комисије града) у складу са 

прописима о чувању архивске грађе. 

 

- трајно 

 

- четири године 

 

- сагласно прописима о 

чувању финансијских 

докумената 

  

           3.  На све изборне активности и радње које нису предвиђене овим роковником или су предвиђене 

другачије примењиваће се рокови утврђени упутством, роковником и другим актима Републичке изборне 

комисије који се односе на координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и 

одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 26. април 2020. године. 

 

          4.   Овај роковник објавити у ''Службеном листу града Чачка'' и на интернет страни града Чачка. 

   

Број: 013-3-10/2020-IV-7 

Датум: 12. март 2020. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

Председник 

Касија Вукајловић, с.р.  
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