На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020), Општинска изборна комисија Градске општине
Барајево, на седници одржаној дана 04. марта 2020. године, донела је:

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА О ИЗБОРУ ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I.

УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења прописа о избору одборника у
Скупштину Градске општине Барајево расписаних за 26. април 2020. године.

II.

ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.

Органи за спровођење избора су Општинска изборна комисија Градске
општине Барајево (у даљем тексту: ОИК) и бирачки одбори (скраћено: БО) које
одређује и њихове чланове именује Републичка изборна комисија.
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
Чланове ОИК-а у проширеном саставу, који су одређени у складу са Законом о
локалним изборима.
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији градске општине
Барајево.(члан 12. став 1. Закона о локалним изборима).
Члановима и заменицима чланова ОИК-а и бирачких одбора престаје функција
у овим органима кад прихвате кандидатуру за одборника (члан 12. став 2. Закона о
локалним изборима).
Изборна комисија градске општине Барајево
Члан 3.
ОИК обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, сходном
применом Закона о избору народних посланика, упутством Републичке изборне
комисије и овим упутством.
Општинска изборна комисија ради у седницама.

Јавност рада ОИК-а обезбеђује се у складу са Пословником о раду Општинске
изборне комисије Градске општине Барајево.
Члан 4.
Број чланова сталног састава ОИК-а решењем утврђује Скупштина градске
општине Барајево, у складу са Законом о локалним изборима.
Проширени састав чине опуномоћени представници (члан и заменик)
подносилаца изборних листа за одборнике Скупштине градске општине Барајево, који
су на потврђеној изборној листи предложили најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира (22) односно представници подносилаца
изборних листа националних мањина, који су на потврђеној изборној листи предложили
најмање једну трећину кандидата за одборнике (11).
У обавештењу подносиоца изборне листе о одређивању свог опуномоћеног
представника у проширени састав ОИК-а потребно је навести име и презиме лица,
његов јединствени матични број (ЈМБГ), пребивалиште и адресу становања, број
мобилног телефона за контакт и адресу за пријем електронске поште.
Истовремено са проглашењем изборне листе за одборнике Скупштине градске
општине Барајево, ОИК решењем утврђује да ли подносилац испуњава услове за
одређивање опуномоћених представника у проширени састав ОИК-а и у року од 24
часа од доношења доставља решење подносиоцу.
Подносилац изборне листе може одредити свог опуномоћеног представника у
ОИК-у у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а
најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора (26. април 2020. године
- члан 14. став 8. и став 9. Закона о локалним изборима).
ОИК утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о
лицима која улазе у проширени састав.
Бирачки одбори
Члан 5.
Бирачки одбори (у сталном и проширеном саставу), које одређује и њихове
чланове именује Републичка изборна комисија (даље: РИК) за спровођење избора
народних посланика који ће се одржати 26. априла 2020. године, на бирачким местима у
Градској општни Барајево, обављаће и послове за изборе одборника у Скупштину
градске општине Барајево, а који су одређени у складу са Законом о избору народних
посланика, Законом о локалним изборима, Упутством РИК-а, Правилима о раду
бирачких одбора које доноси РИК и овим упутством.
Стални и проширени састав бирачких одбора
Члан 6.
Стални састав бирачких одбора на бирачким местима у Градској општини
Барајево одређује и њихове чланове именује РИК.

Проширени састав бирачких одбора на бирачким местима у Градској општини
Барајево одређује и њихове чланове именује РИК.
Изузетно од става 2. овог члана, проширени састав бирачких одбора изборних
листа са најмање 22 предложених кандидата за избор одборника у Скупштину граске
општине Барајево, уколико предлагач није поднео изборну листу за избор народних
посланика, њихове чланове именује ОИК.
Проширени састав БО одређен и именован у складу са претходним ставом не
учествује у утврђивању резултата избора за народне посланике.

III.

КАНДИДОВАЊЕ

Ко може да поднесе изборну листу и назив изборне листе
Члан 7.
Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине градске општине Барајево (у
даљем тексту: изборна листа) могу да поднесу регистроване политичке странке,
коалиције регистрованих политичких странака и групе грађана чије изборне листе
својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на
изборној листи (у даљем тексту: подносилац изборне листе).
Страначку коалицију образују најмање две регистроване политичке странке
писменим споразумом овереним у складу са законом којим се уређује оверавање
потписа.
Коалициони споразум обавезно садржи назив страначке коалиције, назив
изборне листе, навођење да се образује ради подношења изборне листе кандидата за
избор одборника у Скупштину ГО Барајево, податке о највише два лица која се
овлашћују за подношење коалиционе листе (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и
адреса стана, наведени према пдацима из личне карте).
Коалициони споразум мора да буде оверен пре почетка прикупљања потписа
подршке бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини ГО
Барајево.
У споразуму о образовању страначке коалиције, уколилко су овлашћена два
лица, мора да буде наведено да ли овлашћена лица морају предузимати радње заједно
или то могу чинити самостално.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција у изборној листи се за сваког
кандидата за одборника мора навести пуни или скраћени назив политике странке која
га је предложила за одборника.
Коалицију не може образовати политичка странка и група грађана.
Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом овереним у
складу са законом којим се уређује оверавање потписа.
Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи назив групе грађана ако
је одређен, навођење да се обрзује ради подношења изборне листе за избор одборника
у Скупштину ГО Барајево,податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне

листе (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима
из личне карте).
Група грађана не мора да има назив.
Ако група грађана нема назив у изборној листи се као назив подносиоца изборне
листе наводе само речи: Група грађана.
Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборно листи и у свим другим
изборним документима свој назив као подносиоца изборне листе наведе идентично
називу утврђеном у споразуму о обрзовању групе грађана, при чему назив групе
грађана утврђен у споразуму о образовању групе грђана мора да на почетку садржи
речи: Група грађана.
Назив групе грађана не може да садржи реч «странка» ни у једном падежу, нити
назив регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване
политичке странке, осим уколико за то добије писмену сагласност регистроване
политичке странке.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив
утврђен споразумом о образовању те групое грађана.
Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме једног лица
(носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност која се даје на обрасцу (ЛИБ-3).
У овом случају, име и презиме носиоца изборне листе саставни је део назива изборне
листе који се утврђује споразумом о образовању групе грађана.
Ако назив страначке коалиције или групе грађана садржи име и презиме неког
лица, или назив неког правног лица, уз изборну листу се прилаже и оверена изјава тог
лиц, односно правног лица за коришћење имена, односно назива подносиоца изборне
листе.
Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке
странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он овласти.
Политичка странка је дужна да у изборној листи свој назив као подносиоца
изборне листе наведе онако како је уписан у Регистар политичких странака. У називу
подносиоца изборне листе политичка странка може да користи свој регистровани
скраћени назив. Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног лица
(носилац изборне листе), уз његову писмену сагласност која се даје на обрасцу ЛИБ-3.
Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски заступници
политичких странака које су образовале коалицију уписани у Регистар политичких
странака или највише два лица које они заједно овласте.
Назив изборне листе не може да садржи имена историјских или измишљених
личности.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашћено је и да у име
подносиоца изборне листе врши све друге радње у изборима, осим ако подносилац
изборне листе друкчије не одреди.
Подносиоци изборне листе коју предлаже коалиција странака нису дужни да
приликом подношења изборне листе поднесу попуњен образац ЛИБ-2 (ОВЛАШЋЕЊЕ ДА
СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА...) будући да је овим упутством прописано да то обавезно
садржи коалициони споразум (став 3. и став 5. овог члана).

Подносиоци изборне листе коју предлаже грпа грађана нису дужни да приликом
подношења изборне листе поднесу попуњен образац ЛИБ-2 (ОВЛАШЋЕЊЕ ДА СЕ
ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА...) будући да је овим упутством прописано да то обавезно
садржи (став 9. овог члана).
Рок за подношење изборне листе
Члан 8.
Изборне листе подносе се у седишту ОИК-а у Барајеву, Ул. светосавска бр. 2,
најкасније до 10. априла 2020. године до 24 00 часа у папирној и електронској форми
(CD, DVD и др.).
Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе у електронској
форми мора бити истоветна.
Пријем изборне листе са потребном документацијом врши председник ОИК-а,
заменик председника ОИК-а, или лице које овласти председник ОИК-а.
Изборна листа се, по правилу, подноси Изборној комисији у радно време
Управе односно радним данима у времену од 8 до 16 часова.
Подношење изборне листе и обављање других изборних радњи ван радног
времена врши се уз претходну најаву ОИК-у у радно време.
Садржина изборне листе
Члан 9.
Изборна листа садржи:
1. назив подносиоца изборне листе;
2. назив изборне листе;
3. име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен (за коалициону листу највише
два носиоца);
4. податке о свим кандидатима за одборнике (редни број на изборној листи, име и
презиме, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адреса становања кандидата наведени
према подацима из уверења о пребивалишту);
5. име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се наводи
страначка припадност сваког кандидата са листе (члан 7. став 6. овог упутства).
Једно лице може бити кандидат за одборника само на једној изборној листи.
На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола.
Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.
На изборној листи међу сваких пет кандидата по редоследу на изборној листи
(првих пет места, других пет места и тако до краја листе) морају да буду најмање по два
кандидата припадника оног пола који је мање заступљен на изборној листи.
Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог члана сматраће се да
садржи недостатке за проглашење изборне листе, а предлагач листе биће позван да у
складу са Законом о локалним изборима отклони недостатке листе. Ако предлагач листе
не отклони наведене недостатке ОИК одбиће проглашење изборне листе у складу са
ЗоИЛ.

Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 10.
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. овлашћење лица да поднесе изборну листу осим за изборне листе које предлажу
коалиције странака и групе грађана (чл. 7. став став 23. и став 24.) ;
2. писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне
листе (у складу са чланом 7. овог упутства);
3. потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци
4. писмена изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за
одборника;
5. потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест
месеци;
6. уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, не старије од шест
месеци;
7. списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми;
8. оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању
групе грађана ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких
странака или група грађана;
9. изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне
кампање (члан 21. Закона о финансирању политичких активности);
10. писани предлог да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке
странке националне мањине односно коалиције политичких странака националних
мањина, уз доказ из одговарајућег регистра.
Члан 11.
Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава
да за финансирање изборне кампање користи средства из јавних извора, ОИК-у предаје
писмену изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне
кампање.
Након проглашења изборне листе, ОИК изјаву из става 1. овог члана, уз решење о
проглашењу изборне листе, без одлагања доставља органу за Одељењу за финансије
Управе ГО Барајево.
Члан 12.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке
националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина дужан је
да приликом подношења изборне листе изборној комисији приложи, уз осталу
документацију и писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди
положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких
странака националних мањина, као и одговарајући доказ из Регистра политичких
странака.

Члан 13.
Изборна комисија доноси решење о проглашењу изборне листе (не наводећи
редни број изборне листе до проглашења збирне изборне листе) ако испуњава све
услове предвиђене законом и овим упутством, најкасније у року од 24 часа од пријема
изборне листе.
Изборну листу која је поднета неблаговремено ОИК ће решењем одбацити.
Ако изборна листа садржи недостатке и подносилац листе их, по закључку ОИК-а
не отклони у року од 48 часова, ОИК ће решењем одбити проглашење изборне листе.
Ако поједини кандидат на проглашеној изборној листи правоснажном судском
одлуком буде лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије,
одустане од кандидатуре или ако наступи његова смрт, подносилац изборне листе губи
право да предложи новог кандидата (члан 20. став 6. Закона о локалним изборима).
Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања
збирне изборне листе, у ком случају престаје функција представника подносиоца листе у
свим органима за спровођење избора, као и сва права која му у том својству припадају
(члан 21. став 1. и 2. Закона о локалним изборима).
IV.

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Члан 14.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима свих
кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе по редоследу доношења.
Изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну листу кандидата за
одборнике у „Службеном листу града Београда“, најкасније 15. априла 2020. године до
2400 часа.
V.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 15.
На основу предлога Управе градске општине Барајево ОИК одређује решењем и
оглашава у „Службеном листу града Београда” бирачка места на којима ће се гласати за
избор одборника, најкасније 5. априла до 2400 часа.
Члан 16.
За све што није предвиђено овим упутством сходно се примењују одредбе
упутства које је донела Републичка изборна комисија.

Члан 17.
Ово упутство објавити у “Службеном листу Града Београда».

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
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ПРЕДСЕДНИК ОИК-а,
Иван Илић

