
На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011 и 12/2020), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона 

о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. 

закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11-

одлука УС, 36/11 и 12/20), Изборна комисија општине Сјеница, је на 10. седници одржаној 

12.05.2020. године, донела: 

 

РОКОВНИК 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА, РАСПИСАНЕ 

ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 
 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Сјеница, расписаних за 21. јун 2020. године утврђени су : 

- Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и Скупштина општине у 

Републици Србији („Службени гласник Републике Србије", број 19/2020 и 68/2020), 

-Одлуком измени Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и Скупштина 

општине у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије", број 68/2020), 

- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 

16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), 

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

72/03 - др. закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 

28/11-одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/2020), 

- 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", 

број 15/2012, 88/18 и 67/20). 

 

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Сјеница донета је и 

објављена 04.03.2020. године, а Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике 

Скупштине општине Сјеница донета је и објављена 10.05.2020.године, којом је одређено да ће се 

избори одржати 21.06.2020. године и одређено је да рокови за вршење изборних радњи почињу да 

теку даном ступања на снагу ове Одлуке. 

 Решењем Општинске изборне комисије број 013-39/2020 утврђено је да се настави 

спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Сјеница почев од 

12.маја 2020.године. 

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

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 општине Сјеница) 

 04. 03. 2020.  

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о 

расписивању избора) 

04. 03. 2020. 

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 предизборног 

ћутања 

1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје општине Сјеница 

и израда и достављање обавештења бирачима да могу 

захтевати ажурирање података у бирачком списку (чл. 14-16. 

Закона о јединственом бирачком списку) 

најкасније 05. 03. 2020. 

(дан после расписивања 

избора) 

1.5. Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене 

у бирачком списку (члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког 

списка, 05.06.2020. 

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача 

који подржавају изборну листу и стављање на располагање 

најкасније 07. 03. 2020. у 24 

часа (у року од три дана од 



учесницима у изборима (члан 23. ст.1. Закона о локалним 

изборима - ЗОЛИ) 

дана расписивања избора) 

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких припрема 

за спровођење избора (члан 15. ст.1.т.5. ЗОЛИ) 

најкасније 07. 03. 2020. у 24 

часа 

1.8. Одређивање, објављивање и достављање Министарству за 

државне управе и локалну самоуправу, бирачких места (члан 

15. ст.1.т.2. ЗОЛИ) 

Најкасније 01.06.2020. у 24 

часа  

1.9. Утврђивање нумеричких мерила за стални састав бирачких 

одбора 

Најкасније20.05.2020. 

 

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања 
2.1. Подношење изборне листе (члан 19. ст.1. ЗОЛИ) Најкасније 05.06.2020. у 24 

часа (15 дана пре дана 

избора) 

2.2. Повлачење изборне листе (члан 21.ст.1. ЗОЛИ) најкасније до утврђивања 

збирне изборне листе, 

најкасније до 9. јуна у 24 

часа 

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан 24.ст.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.ст.6. ЗОЛИ) 

даном проглашења изборне 

листе 

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе 

подносиоцу (члан 24. ст.2.ЗОЛИ) 

без одлагања 

2.6. Достављање решења о испуњености услова за одређивање 

представника у проширени састав органа за спровођење 

избора (члан 14. ст.7.ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од 

доношења решења 

2.7. Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких 

одбора Изборној комисији 

најкасније 09.06.2020. у 24 

часа 

2.8. Именовање сталног састава бирачких одбора најкасније 10.06.2020. у 24 

часа 

2.9. Одређивање опуномоћених представника у ИК подносилаца 

изборне листе 

најкасније 15.06.2020. у 24 

часа 

2.10. Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ) 24 часа од пријема 

обавештења о лицима која 

улазе у проширени састав 

2.11. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

„Општинском службеном гласнику Сјеница" (члан 26.ст.1. и 

3. ЗОЛИ) 

најкасније 10.06.2020. у 24 

часа 

најкасније 10 дана пре 

одржавања избора 

2.12. Право увида у поднете изборне листе и документацију (члан 

26. ст.4 ЗОЛИ) 

48 часова од дана 

објављивања збирне изборне 

листе 

2.13. Достављање предлога за именовање чланова проширеног 

састава бирачких одбора 

најкасније 15.06.2020. у 24 

часа 

2.14. Доношење решења о именовању чланова проширеног састава 

бирачких одбора (члан 39. ст. 2 и 3. ЗОИНП и члан 16. став 3. 

ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема предлога 

подносиоца изборне листе, а 

најкасније10. 06. 2020. у 24 

часа 

(10 дана пре одржавања 

избора) 

2.15.    Достављање решења о именовању чланова бирачких одбора 48 часова по доношењу 



подносиоцима изборних листа 

2.16. Замена члана бирачког одбора најкасније 19.06.2020. у 20 

часова 

2.17. Доношење решења о закључењу бирачког списка и 

утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС) 

05.06.2020. године 

 

2.18. Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној 

комисији општинеСјеница (члан 17. став 2. ЗОЈБС) 

06.06.2020. године 

(у року од 24 сата од 

закључења бирачког списка) 

2.19. Објављивање у „Општинском службеном гласнику Сјеница" 

укупног броја бирача (члан 18. ЗОЈБС) 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

2.20. Пријем оверених и штампанихизвода из дела бирачког 

списка (члан 19. став 1. ЗОЈБС) 

 (најкасније 48 сати од 

закључења бирачког списка) 

2.21. Доношење решења на којима се заснивају промене у 

бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. 

став 1. ЗОЈБС) 

од закључења бирачког 

списка до 17.06.2020.  у 24 

часа 

2.22. Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка 

(члан 20. став 2. ЗОЈБС) 

до 18.06.2020. у 24 часа 

(48 сати пре дана избора) 

 

2.23. Утврђивање и објављивање у „Општинском службеном 

гласнику Сјеница" коначног броја бирача у општини Сјеница 

(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. Посматрачи 
3.1. Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора    12.06.2020. 

 

4. Спровођење избора 
4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора (члан 54. став 1. ЗОИНП) 

најкасније 15.06.2020. у 24 

часа 

4.2. Припрема изборног материјала најкасније 17.06.2020. у 24 

часа 

4.3. Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. став 

2. ЗОИНП) 

Најкасније18.06.2020.у 24 часа 

(најкасније 48 сати пре 

одржавања избора) 

4.4. „Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде (члан 5. 

став 3. ЗОИНП) 

од 18.06.2020. у 24 часа до 

затварања бирачких места 

21.06. 2020 у 20 часова 

4.5. Отварањебирачких места и гласање (члан 56. став 1. ЗОИНП) 21. 06. 2020., од 7 до 20 часова 

 

 

5. Утврђивање и објављивање резултата избора 
5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Изборној комисији (члан 38. 

ст.1 ЗОЛИ) 

одмах по утврђивању 

резултата гласања, а 

најкасније 22.06.2020. у 04 

часа 

5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан 39. 

ст.2 ЗОЛИ) 

најкасније у року од шест 

часова од достављања 

извештаја са бирачких места 

5.3. 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. ст. 1 ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

5.4. Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној листи и 

расподела одборничких мандата (члан 41. ст.1 и 4. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 



5.5. Објављивање резултата избора у „Општинском службеном 

гласнику Сјеница" (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  пониште изборе због неправилности у 

спровођењу избора (члан 50. ст.4. ЗОЛИ) 

одмах по доношењу одлуке о 

поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд пониште 

изборе због неправилности у спровођењу избора (члан 50. ст.1. 

и 3. ЗОЛИ) 

28.06.2020., односно у року од 

седам дана од дана 

утврђивања неправилности у 

изборном поступку 

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног 

гласања 

 

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 часа 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. ст. 1. ЗОЛИ) 

у року од 24 часа од пријема 

решења 

6.4. Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. став 

2. ЗОЛИ) 

у року од 12 часова од 

пријема жалбе 

6.5. Доношење одлуке по жалби (члан54. 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 кандидата са листе(члан 43. 

ЗОЛИ) 

у року од десет дана од дана 

објављивања укупних 

резултата избора 

7.2. Издавање уверења о избору за одборника Скупштине општине 

Сјеница (члан 45. ЗОЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

8. Извештавање Скупштине 
8.1. Подношење извештаја Скупштини  општине Сјеница о 

спроведеним изборима и достављање података о спровођењу и 

резултатима избора министарству надлежном за послове локалне 

самоуправе и републичком органу надлежном за послове 

статистике (члан 15. став 1. тачка 10. и 11. ЗОЛИ) 

непосредно по завршетку 

избора 

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. ст.3. 

ув.ст.1. ЗОЛИ) 

на конститутивној седници 

која се сазива у року од 15 

дана од дана објављивања 

резултата избора 
  

Овај Роковник ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Општинском службеном гласнику 

Сјеница" и на званичној интернет презентацији општине Сјеница. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

 

 

Број:  013-40/2020 

Дана: 12. 05. 2020. године 

С  Ј  Е  Н  И  Ц  А 

 

                      Председник,  
                                                                             Реад Хамидовић, дипл.правник  


