
 
 
Рача, 23.01.2006. године – број 2       Цена 100,00 динара 
 
1. 
 На основу члана 23. став 6. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 
33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003, 75/2003, 100/2003 и 101/2005), Општинска изборна комисија 
општине Рача (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 20.01.2006. године, донела је 
 

П Р А В И Л А 
О НАЧИНУ ПРОВЕРЕ АУТЕНТИЧНОСТИ 

ПОТПИСА БИРАЧА И ДРУГИХ ПОДАТАКА 
(члан 23. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС", број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003, 75/2003, 100/2003 и 101/2005)) 
 

Члан 1. 
 Овим правилима ближе се уређују начин провере аутентичности потписа бирача и других 
података којима се попуњавају обрасци потребни за подржавање предлога за опозив председника 
општине Рача и других података којима се попуњавају ти обрасци (обрасци ПО-2, ПО-4). 
 

Члан 2. 
 Комисија предаје обрасце из члана 1. у броју примерака који је довољан за испуњавање 
услова утврђених Законом о локалним изборима, овлашћеном лицу – представнику политичке 
странке, коалиције странака и друге политичке организације, односно групе грађана. 
 Са овлашћеним лицем сачињава се записник о примопредаји образаца. 
 Након прикупљања потиса, одговарајућу документацију овлашћена лица предају 
Општинској изборној комисији, о чему се издаје потврда. 
 Уз обрасце из члана 1. предају се и обрасци овлашћења, лицима за прикупљање потписа. 
 У Комисији се води евиденција о овлашћеним лицима и предатим обрасцима. 
 

Члан 3. 
 Чланови Комисије и стручни радници који предају обрасце упознају овлашћено лице са 
начином прикупљања потписа и попуњавања образаца. 
 

Члан 4. 
 Комисија може образовати радну групу за пријем и проверу предлога за опозив 
председника општине и материјала уз предлог. 
 Радна група састоји се од чланова Комисије и стручних радника Општинске управе. 
 Истовремено, Комисија ће у сарадњи са Општинском управом организовати радну групу за 
проверу потребних података. 
 

Члан 5. 
 Радна група из члана 4. став 3. ових правила, на основу унетих података проверава: 

1. јединствени матични број бирача, 
 



Број 2, страна 2 Службени гласник општине Рача 23.01.2006. године 

2. да ли су за бирача унети сви подаци из образаца и да ли су ти подаци истоветни са 
подацима о бирачу из бирачког списка. 

 
Члан 6. 

 Комисија у сарадњи са радном групом проверава да ли је бирач својеручно потписао 
списак. 
 У случају сумње да одређени бирач није потписао својеручно списак, радна група ће, 
користећи бирачке спискове из претходних локалних избора где су се бирачи потписивали, "голим 
оком" проверити аутентичност потписа. 
 Ако на тај начин сумња није отклоњена, Комисија ће се обратити општинском органу 
унутрашњих послова који ће путем картона личних карата или на други начин проверити 
аутентичност потписа и о томе одмах обавестити Комисију. 
 Након извршених провера из претходних ставова, Општинска изборна комисија може, у 
случају да сумња у аутентичност потписа није отклоњена, на адресама бирача чији су потписи 
спорни, проверити аутентичност истих путем давања писмених изјава бирача чију садржину 
прописује Општинска изборна комисија, и изласком чланова Општинске изборне комисије на лице 
места ради провере да ли је бирач лично потписао списак. 
 

Члан 7. 
 Након извршене провере, Комисија утврђује да ли поднети предлог за опозив Председника 
општине испуњава све законом прописане услове, доношењем решења, односно уколико не 
испуњава услове, доношењем закључка којим се подносиоцу предлога даје рок да отклони 
недостатке. 
 

Члан 8. 
 Провера података и потписа бирача које подносилац поднесе по закључку Комисије, у 
остављеном року за допуну – отклањање недостатака, обавиће се на исти начин као и приликом 
подношења предлога за опозив Председника општине Рача. 
 

Члан 9. 
 Ова правила ступају на снагу даном доношења и иста објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

Изборна комисија општине Рача 
 
Број: 013-1/2006-03        Председник 
У Рачи, 20.01.2006. године      Општинске изборне комисије 
             Александра Прешић, с.р. 
 
2. 
 На основу члана 54. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 33/2002, 37/2002, 
42/2002, 72/2003, 75/2003, 100/2003 и 101/2005) и Мишљења Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу Републике Србије број 013-00044-2005-09 од 12.12.2005. године, Општинска 
изборна комисија на седници одржаној дана 20.01.2006. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I ОДРЕЂУЈЕ СЕ РОК за прикупљање потписа по предлогу за опозив Председника 
општине Рача, Драгана Стевановића, поднет од стране Групе грађана "Грађанска иницијатива", 
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чији је овлашћени представник Владислав Голубовић "Диса" из Вучића, у трајању од 15 дана, 
рачунајући од дана доставе образаца. 
 
 
 II Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 54. Закона о локалним изборима, избор, односно опозив председника 
општине, спроводи се на основу сходне примене одредби овог закона о избору одборника 
Скупштине јединице локалне самоуправе, ако овим законом није другачије одређено. 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије је мишљења да 
Изборна комисија треба орочити прикупљање потписа, а да члан 9. став 2. Закона о локалним 
изборима прописује да од дана расписивања до одржавања избора не може протећи мање од 30 ни 
више од 60 дана. То су оквири у којима се мора кретати и Изборна комисија. 
 Општинска изборна комисија је већином гласова решила као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се уложити приговор Општинској изборној 
комисији у року од 24 часа од часа достављања. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 013-2/2006-03        Председник 
Дана: 20.01.2006. године          Александра Прешић, с.р. 
 
3. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Општинска управа 
Број: 013-3/2006-03 
Датум: 23.01.2006. године 

Р а ч а 
 
 На основу чалан 54., а у вези члана 61. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник 
РС", број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003, 75/2003, 100/2003 и 101/2005), Начелник Општинске 
управе општине Рача дана 23.01.2006. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА 

У ОПШТИНИ РАЧА, НА ДАН 23.01.2006. ГОДИНЕ 
 
 

1. У општини Рача, дана 23.01.2006. године уписано је укупно 10586 бирача са 
пребивалиштем на територији општине Рача. 

2. 10% од укупног броја бирача, који својим потписом треба да подрже предлог за опозив 
председника општине Рача, је 1059 бирача. 

3. Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Начелник 
Општинске управе Рача 

       Славољуб Арсенијевић, с.р. 
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4. 
На основу чл.23. Одлуке о буџету Општине Рача за 2006.годину, Председник Општине Рача, доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА 

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА 
РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Члан 1. 

 
 Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених средстава на рачун 
извршења буџета Општине Рача, која индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за 
финансирање издата у 2005.години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком у буџету 
Општине Рача за 2005.годину, закључно са 31.децембром 2005.године. 
 

Члан 2. 
 
 Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из чл.1. овог правилника у 
складу са овим правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подручуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора Општине Рача. 
 

Члан 3. 
 
 Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику 
спецификацију неутрошених средстава из чл.1. овог правилника, на обраду СНС – Спецификација 
неутрошених средстава, најкасније до 25 јануара 2006.године. 
 Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за финансије – Трезору збирне 
спецификације неутрошених средстава, најкасније до 31.јануара 2006.године. 
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 
 

Члан 4. 
 
 Директни корисник буџетских средстава, за индиректне кориснике из своје надлежности, уз збирну 
спецификацију неутрошених средстава доставља потврду за део неутрошених средстава која су пренета од 
другог нивоа власти, у циљу изузимања из укупног износа неутрошених средстава. 
 Потврду издаје надлежни орган другог нивоа власти, који му је пренео средства и садржи следеће 
податке: 

1) износ неутрошених средстава која су остварена од другог нивоа власти; 
2) намену за коју су та средства пренета од другог нивоа власти; 
3) печат надлежног органа издаваоца потврде и потпис овлашћеног лица. 
Индиректним корисницима другог нивоа власти, потврде за неутрошена средства,пренета 

из буџета Општине Рача, издаваће се на писмени захтев тог корисника, посредством директног корисника 
буџета Општине Рача и оверавати од стране Председника Општине. 
 

Члан 5. 
 
 Овај правилник ће се објавити у службеном гласнилу Општине Рача, а примењује се од 01.јануара 
2006.године. 
 
 
Број: 110-1/2006-01                Председник 
Датум: 09.01.2006. године              општине Рача 
          Драган Стевановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
1. Правила о начину провере аутентичности потписа бирача и других података 1 
2. Решење о одређивању рока за прикупљање потписа по предлогу за опозив Председника 

општине Рача 
 
2 

3. Решење о утврђивању укупног броја бирача у општини Рача на дан 23.01.2006. године 3 
4. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун 

извршење буџета општине Рача 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175. 


