Рача, 22.03.2012. године – број 4

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Пословници
Пословник о раду Општинске изборне комисије
Закључци
Закључак о образовању групе грађана
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Општинска изборна комисија на основу члана 15. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,), на седници одржаној 14.03.2012.
године, донела је:
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања
Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за
рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Рачи, у згради општине Рача, улица Карађорђева 48.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи један печат.
Печат је пречника 32 мм.
Печат је округлог облика, у средини печата је грб Републике Србије, по спољном
ободу печата уписан је текст: "Република Србија". У другом унутрашњем кругу уписан је
текст: "Општина Рача". У трећем унутрашњем кругу уписан је текст: "Општинска изборна
комисија". У дну текста уписан је текст "Рача".
Текст печата је исписан ћириличким писмом.
Печат Комисије налази се у Одељењу трезора за привреду, буџет, финансије, јавне
набавке и утврђивање и наплату јавних прихода.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Изборна комисија ради у сталном саставу (именовни чланови) и у проширеном
саставу (опуномоћени чланови).
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и седам чланова које именује
Скупштина општине Рача, на предлог одборничких група у Скупштини општине, сразмерно
броју одборника, а у проширеном саставу – и по један опуномоћени представник
подносиоца изборне листе, који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног
броја одборника који се бира, односно једну трећину кандидата уколико је предлагач
политичка странка и коалиција политичких странака националних мањина.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина општине Рача, који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен
секретар имају заменике.
Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају
бити дипломирани правници.
Заменици председника, чланова и секретара имају иста права и одговорноси као и
чланови које замењују.
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Члан 8.
Комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе, испуњава услове за
одређивање свог представника у проширени састав овог органа, даном проглашења изборне
листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног
представника подносиоца изборне листе у проширени састав, Комисија доставља
подносиоцу изборне листе, на адресу означену у изборној листи у року од 24 часа од часа
доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештања о
лицима која улазе у проширени састава.
Члан 9.
Састав Комисије објављује се у Службеном гласнику општине Рача.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака:
1. Стара се о законитом спровођењу избора одборника;
2. Одређује бирачка места при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места
бирачима;
3. Одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. Даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5. Прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
одборнике;
6. Утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору
одборника;
7. Проглашава изборне листе;
8. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места
и записнички их предаје бирачким одборима.
9. Утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10. Подноси извештај Скупштини општине Рача о проведеним изборима за одборнике;
11. Доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу у резултатима избора
за одборнике, непосредно по завршетку избора.
12. Обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника, односно
председника.
IV НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка
избора.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на
основу закона.
Рад комисије је јаван.
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Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник Комисије, односно заменик председника
комисије, ако је председник одсутан или спречен.
У раду Комисије учествују Председник, чланови и секретар Комисије, заменици
председника, чланова и секретара, учествују у раду Комисије, односно замењују
председника, чланове и секретара само у случају њихове одсутности или спречености.
Члан 14.
Позив за седницу Комисије, члановима, односно њиховим заменицима упућује
председник Комисије, по правилу најкасније 24 часа пре дана одређеног за одржавање
седнице, телефоном или на други одговарајући начин.
Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седницу присуствује већина њених
чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова, односно заменика у сталном, односно
проширеном саставу.
Члан 16.
Председник комисије, из реда дипломираних правника, запослених у општинској
управи, који имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног процеса, може да
образује стручни тим, ради пружања стручне помоћи Комисији у обављању појединих
изборних радњи.
Председник Комисије поред стручног тима из става 1. овог члана, може да образује и
тим за административно-техничке послове из реда запослених у општинској управи који
имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног поступка.
Комисија може по потреби задужити поједине своје чланове да проучи питања која се
јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних
органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да
упознају Комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.
Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења истицањем на огласној табли
СО-е Рача.
Комисија на званичном сајту општине Рача може да објави извештаје о резултатима
избора и саопштења за јавност, као и друго.
Члан 18.
У остваривању својих задатака Комисија сагласно Закону сарађује са домаћим и
страним органима и организацијама.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени Комисији председник, односно заменик председника,
секретар, односно заменик секретара припремиће за потребе Комисије стручно мишљење о
начину решавања приговора и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично
стање, излагање законских одредаба на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
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Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора
и доставља га подносиоцу приговора.
Члан 20.
Кад је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља
жалбу заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном Суду, одмах, а
најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о
локалним изборима, Законом о избору Народних посланика и Законом о финансирању
политичких странака, Комисија сходно промењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, иборни материјал и друге трошкове
спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине.
Члан 23.
Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на
накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Општинској изборној комисији, утврђује се посебном
одлуком председника Комисије, на основу критеријума присутности, степена и квалитета
ангажованости у изборном процесу.
Радници ангажовани у стручном и административно-техничком тиму имају право на
накнаду за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
Висину накнаде за ангажоање у тимовима из става 3. овог члана утврђује председник
комисије посебном одлуком.
Висину трошкова за опремање бирачког места, закупнине, накнаде за рад
председника, заменика председника, чланова, заменика чланова бирачког одбора, као и друге
трошкове утврђује Комисија посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана 23. став 1., 2., 3., 4. и 5. су
председник и секретар Комисије.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 24.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима
се расправљало са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима
који су на седници донети, као и о резултату гласања по појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.
Члан 25.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом.
Акта Комисије, која се у складу са законом објављују, објавиће се у Службеном
гласнику општине Рача.

Број 4, страна 6

Службени гласник општине Рача

22.03.2012. године

Члан 26.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документација (архивска
грађа Комисије) са којом се поступа у складу са прописима
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Питања која се односе на рад Комисије, а коај нису уређена овим Пословником могу
се уредити Одлуком или закључком комисије у складу са одредбама Закона и овог
Пословника.
Члан 28.
Даном ступања на снагу овог пословника ставља се ван снаге раније важећи
Пословник општинске изборне комисије општине Рача.
Члан 29.
Овај Пословник ступа на правну снагу даном усвајања од стране Општинске изборне
комисије, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-4/2012
У Рачи, дана 14.03. 2012. године

Председник
Петар Петровић, с.р.

Општинска изборна комисија на основу члана 15. Закона о локалним изборима (Сл.
Гласник РС број 129/07, 34 2010-Одлука УС и 54/2011) и члана 10. Пословника о раду
Општинске изборне комисије (Службени гласник општине Рача број 4/2012), на седници
одржаној 21.03.2012. донела је:

ЗАКЉУЧАК

Групом грађана у смислу предлагача кандидата за одборнике Скупштине општине
Рача, на изборима за одборнике који ће се одржати 06.05. 2012 године сматраће се групе
грађана које ради наступања на локалним изборима образује најмање 10 грађана који имају
изборно право и пребивалиште на територији општине Рача писменим споразумом овереним
у складу са законом којим се уређује оверавање потписа. Споразум о образовању групе
грађана садржи циљеве образовања групе грађана и податке о лицима која су је образовала
(име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне
карте). Споразумом се обавезно одређује лице које заступа групу грађана.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку
назива садржи ознаку група грађана.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен
споразумом о образовању групе грађана. У назив изборне листе може се укључити име и
презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе. Назив изборне листе
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групе грађана не може да садржи реч «странка» ни у једном падежу, нити назив регистроване
политичке странке.
Овај закључак објавити у Службеном гласнику општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-9/2012-I-04
У Рачи, 21.03.2012. године

Председник
Петар Петровић, с.р.

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 Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

