
 

    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  8 
18. МАЈ 

2010. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
111 
На основу члана 15. став 1.  тачка 12.Закона о 

локалним изборима («Сл. гласник РС», број 129/07)  и 
Одлуке Председника Народне скупштине Републике 
Србије о расписивању избора за одборнике Скупштине 
општине Бор ("Службени гласник РС", бр.  28/2010), 
Изборна комисија општине Бор, на седници одржаној 
17.05.2010.године, усвојила је   

 
РОКОВНИК 

 ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР, КОЈИ СУ 

РАСПИСАНИ ЗА 20. ЈУН 2010. ГОДИНЕ 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине општине 
Бор утврђени су:  

1.  Одлуком Председника Народне скупштине 
Републике Србије о расписивању избора за одборнике 
Скупштине општине Бор ("Службени гласник РС", број 
28/10), 

 
2. Законом о локалним изборима ("Службени 

гласник РС", број 129/2007),  

3. 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 и 85/2005 - др. закон).  

Према наведеним прописима рокови су 
следећи:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број ИЗБОРНЕ РАДЊЕ Рокови 

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи  

 

1.  
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке) 

  

избори су расписани за 20. јун 
2010. године 

2.  

Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2. 
Одлуке)  

 

од 10. маја 2010. године 

3.  

Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис 
бирача који подржавају изборну листу и других образаца 
у вези са подношењем изборне листе кандидата (чл. 19. и 
23. Закона о локалним изборима)  

 

до 12. маја 2010. године у 24,00 
часа 
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II Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца изборних листа  

4.  

Обавештавање грађана о изборним кампањама 
подносилаца изборних листа и кандидатима са изборних 
листа и другим догађајима значајним за изборе (чл. 4. 
став 1. и 27. Закона о локалним изборима)  

 

све време у поступку избора, 
осим за време трајања 

"предизборне тишине" - 
забране изборне пропаганде 

5.  

Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и 
објављивања процене резултата (члан 5. став 3. Закона о 
избору народних посланика)  

 

од 17.јуна 2010. године у 24,00 
часа до затварања бирачких 
места 20.јуна 2010. године до 

20,00 часова 

III. Бирачки спискови 

6.  

Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки 
списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или 
исправку бирачког списка (члан 19. став 1. Закона о 
избору народних посланика)  

 

 

од 10.маја 2010. године до 
закључења бирачког списка 

7.  

Закључење бирачког списка (члан 20. став 1. Закона о 
избору народних посланика)  

 

до 05. јуна 2010. године у 24,00 
часа 

8.  

Достављање решења о закључењу бирачког списка 
Изборној комисији (члан 20. став 5. Закона о избору 
народних посланика)  

 

у року 24 часа од часа 
закључења бирачког списка 

9.  
Објављивање укупног броја бирача у "Службеном листу 
општине Бор" (члан 21. Закона о избору народних 
посланика)  

одмах након доношења решења 
о закључењу бирачког списка 

 

10.  

 

Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на 
основу одлуке надлежног суда (члан 22. став 2. Закона о 
избору народних посланика)  

 

до 17. јуна 2010. године у 24,00 
часа 

11.  

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у 
"Службеном листу општине Бор"  (члан 22. став 2. Закона 
о избору народних посланика)  

 

до 17. јуна 2010. године у 24,00 
часа 

IV Бирачка места и бирачки одбори 

12.  

Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места 
у "Службеном листу општине Бор" (члан 34. став 1. тачка 
7. Закона о избору народних посланика)  

 

до 30. маја 2010. године у 24,00 
часа 

13  

Именовање председника и чланова ирачких одбора у 
сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним 
изборима)  

 

до 10. јуна 2010. године у 24,00 
часа 

14  

Достављање решења о именовању бирачких одбора у 
сталном саставу свим подносиоцима потврђених 
изборних листа (члан 16. став 6. Закона о локалним 
изборима)  

 

у року од 48 часова од дана 
доношења решења 

V Органи за спровођење избора у проширеном саставу  
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15.  

Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе за 
избор одборника испуњава услове за одређивање својих 
представника у проширени састав органа за спровођење 
избора:  

 

истовремено даном 
проглашења изборне листе 

  а) - Изборне комисије општине Бор (члан 14. став 6. Закона 
о локалним изборима)  Најкасније до 15.06.2010.године 

  б) 

- Бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. 
став 6. Закона о локалним изборима)  

 

Најкасније до 10.06.2010.године 

16  

Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу 
услова за одређивање представника подносилаца изборне 
листе у проширени састав органа за спровођење избора 
(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)  

 

у року од 24 часа од доношења 
решења 

17  

Доношење решења о одређивању представника 
подносилаца изборних листа за одборнике у проширени 
састав органа за спровођење избора (члан 14. став 9. 
Закона о локалним изборима)   

у року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која 
улазе у проширени састав 

VI Изборна листа 

 

18.  

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

 

до 05.ј уна 2010. године у 24,00 
часа 

19.  

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

 

 

до дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно до 10. 
јуна 2010. године у 24,00 часа 

20.  Проглашење изборне листе (члан 24. став 1. Закона о 
локалним изборима)  

 

одмах по пријему, а најкасније 
у року од 24 часа од пријема 

изборне листе и потребне 
документације 

21.  

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

 

без одлагања 

22.  

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (члан 
26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)  

 

до 10.јуна 2010. године у 24,00 
часа 

23.  

Увид 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 

VII Спровођење избора 

 

24.  

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

 

до 15. јуна 2010. године 

25.  

Примопредаја изборног материјала бирачким одборима 
(члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)  

 

 

најкасније до 18.јуна 2010. 
године у 24,00 часа 

26.  
Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. 
Закона о избору народних посланика)  20.јун 2010. године од 7,00 до 

20,00 часова 
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27.  

Увид у изборни материјал после избора (члан 32. Закона 
о локалним изборима)  

 

до 25.јуна 2010. године у 24,00 
часа 

VIII Утврђивање и објављивање резултата избора 

 

28.  

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
предаја изборног материјала Изборној комисији општине 
Бор (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)  

 

најкасније до 21.јуна 2010. 
године у 4,00 часа 

29.  

Утврђивање резултата избора (члан 39. став 1. Закона о 
локалним изборима)  

 

21.јун 2010. године до 20,00 
часова 

30.  

Расподела одборничких мандата од стране Изборне 
комисије општине Бор (члан 41. став 4. Закона о 
локалним изборима)  

 

до 21.јуна 2010. године до 20,00 
часова 

31.  

Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о 
локалним изборима)  

 

до 21.јуна 2010. године до 20,00 
часова 

IX Заштита изборног права 

 

32.  

Приговор Изборнoj комисији општине Бор због 
неправилности у поступку кандидовања, спровођења, 
потврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. 
Закона о локалним изборима)  

 

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

извршена радња или учињен 
пропуст 

33.  

Решавање Изборне комисијa општине Бор по приговору  
и достављње решење по приговору (члан 53. став 1. 
Закона о локалним изборима)  

 

 

у року од 48 часова од пријема 
приговора 

34.  

Жалба Вишем суду у Зајечару против решења Изборне 
комисије општине Бор (члан 54. став 1. Закона о 
локалним изборима)  

 

у року од 24 часа од 
достављања решења 

35.  

Достављање жалбе, свих потребних података и списа 
Вишем суду у Зајечару  (члан 54. став 2. Закона о 
локалним изборима)  

 

одмах, а најкасније у року од 12 
часова од пријема жалбе 

36.  

Виши суд у Зајечару  доноси одлуку по жалби (члан 54. 
став 4. Закона о локалним изборима)  

 

најкасније у року од 48 часова 
од пријема жалбе 

X  Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника  

 

37.  

Достављање Изборној комисији општине Бор  података о 
томе којим кандидатима са изборне листе подносилац 
изборне листе додељује добијене одборничке мандате 
(члан 43. ст. 1. и 2. Закона о локалним изборима)  

 

најкасније 10 дана од дана 
објављивања укупних 

резултата избора, тј.  до 01. јула 
2010. године, односно у 

накнадном року од 5 дана 

38.  
Изборнa комисијa општине Бор  издаје уверење о избору 
одборника (члан 45. Закона о локалним изборима)  после доделе мандата од стране 

подносилаца изборне листе 
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XI  Подношење извештаја и потврђивање мандата 

 

39.  

Изборнa комисијa општине Бор  подноси извештај 
Скупштини oпштине Бор о спроведеним изборима и 
потврђује се мандат новоизабраним одборницима на 
конститутивној седници Скупштине oпштине Бор (члан 
15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона о локалним 
изборима)  

 

до 16. јула 2010. године 

XII. Објављивање роковника 

 
Овај роковник објавити у "Службеном листу општине Бор" 
 

 
 

Број:013-4/6/2010 
У Бору, 17.05.2010. године 
 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                                                                     
          ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       
                   Сузана Бранковић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  
 

 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
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