ГОДИНА ХХIX БРОЈ 3.

07.03..2016. годинe

Лист излази према потреби
годишња претплата 2.700.-дин.
(аконтација).
Цена овог броја 410,00 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,број 129/07,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Брус на седници
одржаној дана 07.03.2016. године, донела је
ПОСЛОВНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
Овим Пословником уређују се питања организације, начин 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 Брусу у згради Општинске управе општине Брус.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 30 милиметара са исписаним текстом: Република
Србија, општина Брус, Општинска изборна комисија у два концентрична круга. Текст на печату
исписан је на српском језику и ћириличним писмом. У средини печата је грб Републике Србије.
Комисија ће користити пријемни штамбиљ Општинске управе општине Брус.
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и осам (8) чланова које именује
Скупштина општине Брус, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносиоца изборне листе у складу са законским прописима.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина општине Брус, који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају
заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Комисије,
именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из претходног става имају иста права и одговорности као и чланови који
замењују када учествују у раду Комисије.
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Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује који
подносилац изборне листе, испуњава услове за одређивање својих представника у проширени
састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника
подносиоца изборне листе, у проширени састав, Комисија доставља подносиоцу изборне листе,
у року од 24,00 часа од доношења решења.
Подносилац изборне листе одређује свог представника и обавештава изборну комисију.
Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24,00 часа од пријема
обавештења о лицима који улазе у проширени састав.
Члан 9.
Решења о одређивању чланова проширеног састава изборне комисије објављују се у
„Службеном листу општине Брус“.
Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима и применом
Упутства и других аката Републичке изборне комисије:
1. Стара 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 избора одборника,
5. Прописује обрасце и организације 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 Брус о спроведеним изборима;
11. Доставља надлежним органима податке о спровођењу и резултатима избора за
одборнике, непосредно по завршетку избора;
12. Обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника;
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу. Комисија ради у проширеном саставу
од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента када је Комисија
утврдила резултате избора за одборнике и ове резултате објавила у «Службеном листу општине
Брус».
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, или у захтеваном
року, кад то предложи најмање трећина чланова комисије.
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови
заменици, када су председник, секретар и чланови Комисије одсутни.
Члан 14.
Седнице комисије се сазивају писменим позивом, са предлогом дневног реда, који се
доставља члановима комисије или телефонским путем.
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Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова,
односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова у сталном, односно проширеном саставу.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештај
и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати
радну групу или одредити појединце из реда својих чланова.
Комисија може по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче 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, присуство представника средстава јавног
информисања, давања саопштења и одржавањем конференција за штампу.
Саопштење за јавност даје лице које овласти Председник комисије.
Конференцију за штампу може одржати председник Комисије или по његовом
овлашћењу члан Комисије.
Члан 18.
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно Закону сарађује са домаћим и
страним органима и организацијама.
Члан 19.
У приговорима који су упућени Комисији, секретар или задужени члан Комисије,
припремиће за потребе комисије најкасније у року од 24,00 часа стручно мишљење о решавању
приговора, и на основу тог мишљења сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговор, чињенично стање,
излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба
решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48,00 часова од часа пријема
приговора и доставља га подносиоцу приговора.
Члан 20.
Кад је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Општинска изборна
комисија дужна је да Управном суду достави одмах, а најкасније у року од 12,00 часова све
потребне податке и списе за одлучивање.
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 примењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
Члан 22.
Средства за рад орган за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове
спровђења избора обезбеђују се у буџету општине Брус.
Члан 23.
Чланови комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици, као и радници органа Општинске управе
који учествују у поступку спровођења избора имају право на накнаду за рад.
Висина накнаде трошкова за рад из става 1. и 2. овог члана, Комисија одређује посебном
Одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из овог члана Пословника јесу председник и
секретар Комисије.
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Члан 24.
Општинска управа општине Брус, пружа неопходну стручу и техничку помоћ при
обављању послова у раду Комсије, у складу са Законом и Одлуком о општинској управи.
Члан 25.
На седници Комисије се води записник.
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се
распрвљало са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су
на седници донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписује председник, секретар и присутни чланови комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са Законом.
Члaн 27.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује се и чува документација (архивска
грађа Комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
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, а објавиће се у «Службеном листу
општине Брус».
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 013-1/2016
07.03. 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р.
___________________________________

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,
34/2010 - Одлуке УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Брус на седници
одржаној дана 07.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗA СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС
РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
1. Овом Одлуком прописују се обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Брус, расписаних за 24. април 2016. године.
2. У поступку спровођења изборних радња за избор одборника Скупштине општине Брус,
примењиваће се следећи обрасци:
- Образац О-1 Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Брус;
- Образац О-2 Овлашћење лица за подношење изборне листе;
- Образац О-3 Писмена сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике у
Скупштини општине Брус;
- Образац О-4– Потврда о изборном праву кандидата за одборнике Скупштине општине
Брус;
- Образац О-5 Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике у Скупштини општине
Брус:
- Образац О-6 Потврда о пребивалишту кандидата;
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- Образац О-7 Списак бирача који су потписли да подржавају изборну листу кандидата
за одборника Скупштине општине Брус;
- Образац О-8 Изјава бирача да подржавају Изборну листу кандидата за одборнике у
Скупштини општине Брус;
- Образац О-9 Контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за избор
одборника Скупштине општине Брус;
- Образац О-10 Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Брус;
- Образац О-11 Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;
- Образац О-12 Записник о предаји и пријему изборног материјала за избор за
одборнике Скупштине општине Брус између Општинске изборне комисије и бирачког
одбора;
- Образац О-13 Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника у Скупштине општине Брус;
- Образац О-14 Записник о предаји и пријему изборног материјала после спроведених
избора за избор одборника Скупшине општине Брус, између бирачког одбора и
Општинске изборне комисије;
- Образац О-15 Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултта
избора за одборнике Скупштине општине Брус;
- Образац О-16 Уверење о избору одборника у Скупштину општине Брус.
2. Обрасци за спровођење изборних радњи у поступку избора одборника Скупштине
општине Брус у тачки 2. ове Одлуке саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Брус“.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БРУС
БРОЈ: 013-2/2016
07.03.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Горан Деспотовић, дипл.правник, с.р.
_____________________________________

Образац О-1
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

(нaзив подносиоца изборне листе: регистрована политичкa странка- коалиције

регистрованих политичких странака – групе грађана)

Подноси Општинској изборној комисији изборну листу ___________________________

(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
За избор одборника у Скупштину општине Брус.
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27.
28.
29.

БРОЈ: ______________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

У Брусу ______2016.год.

______________________
(име и презиме)
______________________
(потпис)

_______________________________________
Уз ову изборну листу доставља се:
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је
назначено име и презиме, датум рођења, занимање;
2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру;
3. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата;
4. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе;
5. Овлашћење лица која подносе изборну листу;
6. Уверење о држављанству, за сваког кандидата;
7. Потписи бирача који су подржавајуи изборну листу.
______________________________________________
Образац О-2
ОВЛАШЋЕЊЕ
ЛИЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ __________________________________, ________________
(име и презиме)

(занимање)

_______________________________,___________________________________________,
(лични број)

(пребивалиште и адреса становања)

да, у име________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких
странака – групе грађана) поднесе Општинској изборној комисији Изборну листу кандидата за
одборника у Скупштини општине Брус.
БРОЈ: __________________________
У Брусу, __________________
(датум)

07.03.2016.године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС
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ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,

_________________________
(име и презиме лица овлашћеног
статутом политичке странке,
односно коалиционим
споразумом групе грађана)

___________________________
(потпис)
_________________________________________
Образац О-3
САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БРУС
САГЛАСАН САМ да будем носилац Изборне листе кандидата за одборника у
Скупштини општине Брус коју подносим

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка – коалиција регистрованих
политичких странака – група грађана)
У Брусу, ___________________
(датум)
НОСИЛАЦ ЛИСТЕ
____________________________________
(име и презиме)
____________________________________
ЈМБГ
____________________________________
(пребивалишта и адреса становања)
_____________________________________
(потпис)
___________________________________

07.03.2016.године
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Образац О - 4

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ________________________________________________,
(име и презиме)
_____________________ .
(занимање)
Рођен ________________________, ____________________, ______________________
(датум)
(лични број)
(пребивалиште)
_______________________, који је уписан у бирачки списак општине Брус, има изборно право
и адреса становања)

БРОЈ:______________
У Брусу, ___________
(датум)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_______________________________
(име и презиме)
_______________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Важећа је и потврда издата на обрасцу Општинске управе.
____________________________
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

БРОЈ 3.

Страна 118.

Образац О - 5

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БРУС
ПРИХВАТАМ кандидатуру за одборника у Скупштини општине Брус, на Изборној
листи кандидата коју је предложила

_______________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких странака-групе
грађана)
дан _________________ и поднела Општинској изборној комисији.
(датум подношења)
У Брусу, _______________
(датум)

КАНДИДАТ,
_________________________
(име и презиме)
_________________________
(занимање)
__________________________
(лични број)
__________________________
(пребивалиште и адреса становања)
__________________________
(својеручни потпис)

_______________________________
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Образац О-6

ПОТВРДА
О ПРЕБИВЛИШТУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да __________________________________________________
(име и презиме)
Рођен у ________________________, _______________________________, има
(лични број: ЈМБГ)
пребивалиште у ________________________, ___________________________________
(место)
(адреса)
БРОЈ: _______________
У Брусу ______________
(датум)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
______________________
(име и презиме)
______________________
(потпис)
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова.

____________________________________
Образац -7
СПИС АК
БИРАЧА КОЈИ СУ ПОТПИСАЛИ ДА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

Изборну листу_______________________________________________________
(назив изборне листе,име и презиме носиоцa листе ако је одређен)

подржали су следећи бирачи и то:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРУС

07.03.2016.године

Ред
Броj
1

Име и презиме
2

.............
У _________________2016.године

Лични број
(ЈМБГ)
3

БРОЈ 3.

Страна 120.

Место и адреса
пребивалишта
4

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: У списак се доставља најмање 200 оверених изјава бирача који
подржавају изборну листу. Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду
презимена бирача.
______________________________________
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Образац О -8
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БРУС
Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Брус, коју
Општинској изборној комисији подноси
____________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе:назив регистроване политичке странке
__________________________________________________________
-коалиције регистрованих политичких странака-групе грађана)
Бирач,
_________________________
(потпис)
__________________________
(име и презиме)
________________________
(ЈМБГ)
________________________
(пребивалиште и адреса стана)
Потврђује се да је ову изјаву________________________
(име и презиме)
својеручно потписао.
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе.
Накнада од ___ динара за оверу је наплаћена и поништена.
Ов.бр.___________
У ________________, ______________у _________часова.
(место)
(датум)
Основни Суд Брус-Општинскa управa у ________________
(место)
М.П.
Референт овере,
____________________
(потпис)
____________________
(име и презиме)
____________________
НАПОМЕНА: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у
потребном броју примерака.
_______________________________

07.03.2016.године
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САДРЖАЈ
66. ПОСЛОВНИК
67. ОДЛУКА

Страна 122.

СТРАНА
општинске изборне комсије
о прописивању образаца за спровођење изборних радњи у
поступку избора одборника Скупштине општине Брус
расписаних за 24. април 2016. Године

_________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.
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