СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXIV

Број 2

20.03.2008.

Годишња претплата
1450,00 динара

1.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 33/2002,
37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003), Општинска изборна комисија на седници одржаној
2008. године, донела је
ПОСЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације и рада Општинске изборне комисије (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Седиште Комисије је у Пландишту, у згради скупштине скупштине.
Члан 3.
Комисија има печат и штамбиљ.
Печат има облик круга чији је пречник 32 мм, а у средини је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписују се речи: "Република Србија". У следећем унутрашњем
кругу исписују се речи: "Општинска изборна комисија". У дну печата исписује се реч:
"Пландиште".
Штамбиљ је правоугаони и садржи у првом реду, речи: "Република Србија", у другом реду
речи: "Општинска изборна комисија", у трећем реду простор за број предмета, у четвртом реду
простор за датум и време, а у петом реду реч: "Пландиште".
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
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Комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује
скупштина општине, а у проширеном саставу и по један опуномоћен члан - представник
подносиоца изборне листе, у складу са законом.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина општине из реда стручних радника своје
службе, који учествује у раду Комисије без права одлуцивања.
Члан 7.
Председник и чланови Комисије и њен секретар имају заменике.
Председник и секретар Комисије и њихови заменици морају бити дипломирани правници.
Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе, односно предлога кандидата, истовремено,
решењем утврђује који подносилац изборне листе, односно предлога кандидата, испуњава
услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника
подносиоца изборне листе односно предлога кандидата, Комисија доставља подносиоцу у року
од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од истека рока у коме подносилац
изборне листе може да одреди свог опуномоћеног представника.
Члан 9.
Састав Комисије објављује се у службеном гласилу.
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима Законом о
избору народних посланика и другим прописима:
1) стара се о законитости спровођења избора одборника (члан 15. став 1. тачка 1. ЗОЛИ)
2) доноси решење којим утврђују који подносилац изборне листе испуњава услове за
одређивање својих представника у проширен састав општинске изборне комисије (члан 14. став
5. ЗОЛИ)
3) решењем утврђује проширени састав општинске изборне комисије (члан 14. став 8.
ЗОЛИ)
4) одређује бирачка места (члан 15. став 1. тачка 2. ЗОЛИ)
5) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове (члан 15. став 1. тачка 3. ЗОЛИ)
6) даје упутства бирачким одборима о поступку спровођења избора одборника (члан 15.
став 1. тачка 4. ЗОЛИ)
7) доноси решење о бирачком одбору у проширеном саставу (члан 16. став 3. У вези са
чланом 14. ЗОЛИ)
8) доноси ближа правила у вези са радом бирачког одбора (члан 17. став 2. ЗОЛИ)
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9) прописује образац изборне листе и обрасце потребних докумената уз изборну листу,
као и образац за прикупљање потписа бирача (члан 15. и 23. ЗОЛИ)
10) утврђује образац овлашћења за овлашћено лице за прикупљање потписа бирача
(члан 23. став 3. ЗОЛИ)
11) прописује начин провере аутентичности потписа бирача који подржавају кандидатуру
(члан 23. став 6. ЗОЛИ)
12) проглашава изборну листи решењем (члан 24. ЗОЛИ)
13) доноси решење о одбацивању изборне листе због неблаговремености (члан 25. став
1. ЗОЛИ)
14) доноси закључак којим подносиоцу изборне листе одређује рок за отклањање
недостатака и указује на радње које треба да обави ради отклањања недостатака (члан 25. став
2. ЗОЛИ)
15) доноси решење којим одбија проглашење изборне листе (члан 25. став 3. ЗОЛИ)
16) решењем утврђује збирну изборну листу и објављује је (члан 26. став 1. и 3. ЗОЛИ)
17) ближе утврђује садржину, облик и изглед гласачког листића, начин и контролу
њиховог штампања, достављања и руковања (члан 28. став 8. ЗОЛИ)
18) утврђује укупан број гласачких листића и одређује резерву (члан 28. став 3. и 4.
ЗОЛИ)
19) прописује садржај, облик и начин истицања збирне изборне листе (члан 31. став 2.
ЗОЛИ)
20) утврђује резултате избора на бирачким местима и сачињава посебан записник (члан
40. став 1. у вези са чланом 39. ЗОЛИ)
21) расподељује мандате између различитих изборних листа по њиховом редоследу на
листи, очему сачињава посебан записник (члан 42. ЗОЛИ)
22) писмено обавештава подносиоца изборне листе да је дужан да достави изборне
податке (члан 42. став 5. и 6. ЗОЛИ)
23) решењем расподељује преостале одборничке мандате према редоследу на изборној
листи ако то не уради подносилац изборне листе (члан 42. став 7. у вези са ставом 6. ЗОЛИ)
24) расписује поновне изборе (члан 46. став 4. ЗОЛИ)
25) одлучује по приговорима (члан 49. ЗОЛИ)
26) издаје уверење о избору за одборнике и председника општине (члан 44. у вези са
чланом 54. ЗОЛИ)
27) објављује укупан број бирача (члан 21. ЗИНП)
28) по одлуци надлежност општинског суда уписује бирача у бирачки списак (члан 22.
ЗИНП)
29) објављује коначан број бирача (члан 22. став 2. ЗИНП)
30) прописује врсту спреја (члан 34. тачка 6. у вези са чланом 68. став 4. ЗИНП)
31) одређује и оглашава број и адресу бирачких места (члан 34. тачка 7. ЗИНП)
32) доноси пословник о свом раду (члан 34. став 2. ЗИНП)
33) утврђује образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије (члан 67. став 4.
ЗИНП)
34) објављује податке о укупним резултатима избора за одборнике (члан 85. ЗИНП и члан
15. ЗОЛИ)
35) објављује привремене податке о резултатима избора (члан 86. став 2. ЗИНП)
36) подноси извештај скупштини општине о спроведеним изборима за одборнике (члан
15. став 1. тачка 10. у вези са чланом 54. ЗОЛИ)
37) доставља републичком органу надлежном за послове статистике податке о
спровођењу избора непосредно по завршетку избора (члан 15. став 1. тачка 11. ЗОЛИ)
38) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника (члан 15. став1.
тачка 12. ЗОЛИ)
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У свом раду комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне
комисије који се односе на изборе за народне посланике.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврдивања 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.
Члан 13.

Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу водећи рачуна о
роковима утврђеним законом или кад то предложи трећина чланова Комисије.
У раду Комисије учествују заменици: председника, секретара и чланова Комисије.
Лица из претходног става имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Члан 14.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима и
заменицима чланова Комисије, по правилу у писаном облику, најдоцније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице са сазивају телефоном или на други
одговарајући начин.
Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлуцује, ако на седници присуствује већина њенихчЧланова,
односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја
и других докумената, као и обављање појединих изборних радњи, Комисија може формирати
радну групу из реда својих чланова и из реда стручних радника.
Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче питања која се
јављају у спроводењу изборног поступка у појединим деловима општине, 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.
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Комисија обезбедује јавност рада, присуством акредитованих новинара и издавањем
саопштења.
Саопштење за јавност, по одобрењу Комисије, даје служба скупштине општине.
Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или члан
Комисије.
Члан 18.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни посматрачи који су пријављени
Комисији.
Лицима из предходног става достављају се сазиви и изборни материјал као и члановима
Комисије.
V. ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара,
припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину
решавања приговора.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање,
излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.
Решење о приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора.
Члан 20.
Кад је против решења Комисије којим је приговор одбачен или одбијен поднета жалба, па
и оног којим је приговор усвојен, поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним
решењем и свим потребним списима општинском суду, 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 и Законом о избору народних посланика, Комисија сходно примењује одредбе Закона о
општем управном поступку.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 22.
Средства за рад Комисије обезбедују се у буџету општине.
Члан 23.
Чланови и заменици чланова Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији.
За исплату средстава предвидених за рад Комисије наредбодавци су председник и секретар
Комисије.
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавци су председник и
секретар Комисије.
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Члан 24.
Служба скупштине општине и општинске управе обезбеђују и пружају неопходну стручну
и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о
организацији и раду тих служби.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 25.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се
расправљало, са именима учесника у расправи и о закључцима који су на седници прихваћени.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Пре усвајања записника у Комисији, записник се може користити по одобрењу
председника Комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону.

Члан 27.
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 28.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се
уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 29.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у службеном гласилу.
Општинска изборна комисије општине Пландиште
Број: 013-8-4/2008-01
Дана:20.03.2008.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Гордана Маричић, дип. правник, с.р.
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2.
На основу члана 15. Став 1. Тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/2007)
Општинска изборна комисија, на седници одржаној 20. марта 2008. године, утврдила је
РОКОВЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 11. МАЈ 2008. ГОДИНЕ
Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине
Пландиште утврђени су:
1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 130/2007)
2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007)
3. Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 35/00 и 18/04)
Рокови су следећи:
Ред.бр.

Изборне радње
I.

Рокови

Расписивање избора и почетак изборних радњи

1.

Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)

31. децембар
2007.године

2.

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

20. март 2008. године

3.

Прописивање облика и садржине образаца за
спровођење изборних радњи (члан 15. став 1.
тачка 5, члан 8. став 3. и члан 23. став 1. Закона
о локалним изборима)

до 23. марта 2008.
године

II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца изборних листа
за одборнике
4.

Обавештавање грађана о изборним кампањама
(све јавне, политичке, промотивне и друге
активности) подносилаца изборних листа за
одборнике и кандидатима за градоначелника
(члан 4. Закона о локалним изборима)

све време у поступку
избора, осим за време
предизборног ћутања –
забране изборне
пропаганде

5.

Предизборно ћутање – забрана изборне
пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору
народних посланика)

од 8. маја 2008. године у
2400 часа до затварања
бирачких места 11. маја
2008. године у 2000
часова
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III. Бирачки спискови
6.

Обавештавање грађана да могу извршити увид у
бирачки списак и тражити брисање, измену,
допуну или исправку бирачког списка (члан 19.
став 1. Закона о избору народних посланика и
члан 8. став 3. Закона о локалним изборима)

од 21. марта 2008.
године

7.

Закључење бираћког списка (члан 20. став1.
Закона о избору народних посланика)

25. април 2008. године
до 2400 часа

8.

Објављивање укупног броја бирача у „Службеном
листу општине Пландиште“ (члан 21. Закона о
избору народних посланика)

до 27. априла 2008.
године до 2400 часа

9.

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

до 8. маја 2008. године
до 2400 часа

10.

Објављивање коначног броја бирача у
„Службеном листу општине Пландиште“ (члан 22.
став 2. Закона о избору народних посланика)

до 8. маја 2008. године
до 2400 часа

IV. Бирачка места и бирачки одбори
11.

Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о
избору народних посланика)

20. април 2008. године у
2400 часа

12.

Образовање бирачких одбора и именовање
председника и чланова бирачких одбора у
сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о
локалним изборима)

30. април 2008. године у
2400 часа

13.

Достављање Решења о именовању бирачких
одбора свим подносиоцима потврђених изборних
листа за одборнике (члан 16. став 6. Закона о
локалним изборима)

у року од 48 часова од
дана доношења решења
тј. до 2. маја 2008.
године у 2400

V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
14.

Утврђивање решења који од подносилаца
изборне листе за одборнике испуњава услове за
одређивање својих представника у проширени
састав органа за спровођење избора:
- Општинска изборна комисија (члан 14.
став 5. Закона о локалним изборима)
- Бираћког одбора (члан 16. став 3. У вези
са чланом 14. став 5. Закона о локалним

на дан проглашења
изборне листе
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изборима)
15.

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

у року од 2400 часа од
часа доношења решења

16.

Доношење решења о одређивању представника
подносилаца изборних листа за одборнике у
проширени састав органа за спровођење (члан
14. став 7. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од
истека рока за
одређивање
представника (а тај рок
је 24 часа од
достављања Решења о
испуњењу услова за
одређивање
представника у
проширени састав –
тачка 15.

VI. Изборна листа за одборнике
17.

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

до 25. априла 2008.
године у 2400 часа

18.

Повлачење изборне листе за одборнике односно
одустанак од кандидатуре (члан 21. став 1. и члан
57. став 2. Закона о локалним изборима)

до дана утврђивања
збирне изборне листе
30. априла 2008. године
у 2400 часа

19.

Проглашење изборне листе за одборнике (члан
24. став 1. Закона о лакалним изборима) и
достављање Решења о проглашењу без
одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним
изборима)

Одмах по пријему а
најкасније у року од 24
часа од часа пријема
ако испуњава услове

20.

Утврђивање збирне изборне листе за одборнике
(члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним
изборима)

30. априла 2008. године
у 2400 часа

21.

Објављивање збирне изборне листе за
одборнике (у „Службеном листу Општине
Пландиште“ члан 26. став 3. Закона о локалним
изборима)

30. априла 2008. године
у 2400 часа

22.

Увид у збирну изборну листу за одборнике и
документацију (члан 26. став 4. Закона о
локалним изборима)

48 часова од дана
објављивања
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VII. Спровођење избора
23.

Достављање обавештења бирачима о дану и
времену одржавања избора (члан 54. став 4.
Закона о избору народних посланика)

до 5.маја 2008. године у
2400

24.

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

до 9. маја 2008 године

25.

Отварање бирачких места и гласање (члан 56.
став 1. Закона о избору народних посланика)

11. мај 2008. године од
0700 до 2000 часова

26.

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

до 16. маја 2008. године

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
27.

Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту и предаја изборног материјала Општинској
изборној комисији (члан 38. Закона о локалним
изборима)

најкасније 12. маја 2008.
године до 0400

28.

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

12. мај 2008. године до
2000 часова

29.

Расподела одборничких мандата од стране
Општинске изборне комисије (члан 41. став 3.
Закона о локалним изборима)

до 12. мај 2008. године
до 2000 часова

30.

Објављивање резултата избора у „Службеном
листу Општине Пландиште“ (члан 43. Закона о
локалним изборима)

до 12. мај 2008. године
до 2000 часова

IX. Заштита изборног права
31.

Приговор општинској изборној комисији због
повреде изборног права или изборног поступка
(члан 52. став 2. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа када је
донета одлука, односно
извршена радња или
учињен пропуст који
подносилац приговора
смарта неправилним

32.

Доношење или достављање решења по
приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним
изборима)

у року од 48 часова од
часа пријема приговора

33.

Жалба против решења Општинске изборне
комисије надлежном Окружном суду (члан 54.
став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од
достављања решења
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34.

Достављање жалбе списима надлежном
Окружном суду (члан 54. став 2. Закона о
локалним изборима)

одмах а најкасније у
року од 12 часова од
пријема жалбе

35.

Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4.
Закона о локалним изборима)

најкасније у року од 48
часова од пријема
жалбе са списима

X. Потврђивање мандата одборницима и подношење извештаја
36.

Додељивање мандата одборницима од старне
подносилаца изборних листи за одборнике (члан
43. став 5. Закона о локалним изборима)

10 дана од дана
објављивања укупних
резултата избора тј до
22. маја 2008. године

37.

Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о
локалним изборима)

након добијања
обавештења о додели
мандата од стране
подносиоца листе тј. до
27. маја 2008. године

38.

Подношење извештаја Скупштини Општине
Пландиште о спроведеним изборима и
потврђивање
мандата
новоизабраним
одборницима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан
56. став 3. Закона о локалним изборима

27. мај 2008. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:013-8-5/2008 - 01
Дана : 20.03.2008.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Гордана Маричић, дип. правник, с.р.
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САДРЖАЈ

Страна

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
1
2.

Пословник Изборне комисије општине
Пландиште
Рокви за обављање изборних радњи у
поступку избора одборника у Скупштини
општини Пландиште који су расписани за
11. мај 2008. године

.....................................................................24

.....................................................................30
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Родика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове
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