СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2013

Број: 4

Кнић, 05.04.2013.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
Република Србија
ОПШТИНА КНИЋ
Комисија за спровођење избора
у месним заједницама
Број: 013-341-2/2013-01
Датум: 04.04.2013. године
КНИЋ
На основу члана 19. Одлуке о месним заједницама („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 01/08 и 02/09)
Комисија за спровођење избора у месним заједницама на територији општине Кнић, на седници одржаној дана
04.04.2013. године, доноси

ПОСЛОВНИК
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1.
Овим Пословником уређују се питања организације начина рада и одлучивања Комисије за спровођење избора
за Савет месних заједница на територији општине Кнић (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од
значаја за рад Комисије.
2.
Седиште комисије је у Книћу, у згради Скупштине општине Кнић.
За свој рад Комисија користи салу број 18.
3.
Комисија у свом раду користи печат Скупштине општине Кнић.
САСТАВ КОМИСИЈЕ
4.
Комисију чине председник и четири члана које именује Скупштина општине Кнић.
Комисија има и секретара кога именује Скупштина општине Кнић који учествује у раду комисије без права
одлучивања.
5.
Председник, чланови и секретар Комисије имају заменике.
Заменици, председника, чланова и секретара имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
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НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
6.
Комисија у оквиру надлежности утврђених Одлуком о месним заједницама:
- одређује бирачка места најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора,
- именује чланове Бирачких одбора,
- утврђује облик, изглед и број гласачких листића и записнички их предаје Бирачким одборима,
- по службеној дужности врши проверу пребивалишта кандидата за Савет месних заједница и проверу изборног
права сваког кандидата,
- утврђује и објављује укупне резултате избора,
- подноси извештај председнику Скупштине о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице,
- прописује обрасце, организује техничке припреме за спровођење избора и даје потребна упутства за
спровођење избора.
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
7.
Председник комисије:
-

представља комисију,
сазива седнице комисије и председава седницама,
потписује акте комисије,
стара се да комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено,
стара се о примени овог пословника,
обавља друге послове утврђене овим Пословником,
Заменик председника комисије обавља дужности председника комисије у случају његове одсутности или
спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га председник овласти.
8.
Чланови комисије и њихови заменици имају право и обавезу:

-

да присуствују седницама комисије,
да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице комисије и гласају о сваком предлогу
о коме се одлучује на седници,
да обављају све дужности и задатке одређене од стране комисије,
9.
Секретар комисије:

-

припрема седнице комисије,
помаже председнику у обављању послова из његове надлежности,
стара се о припреми предлога аката које доноси комисија и обавља друге послове у складу са законом,
овим пословником и налозима председника комисије,
координира рад чланова и заменика чланова комисије,

10.
Седнице Комисије одржавају се у њеном седишту.
Седницу Комисије сазива председник комисије.
Седница се по правилу сазива писменим путем, а може телефонским путем или на други одговарајући начин,
најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу бити сазване и у краћем року од рока из става 3. овог члана.
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Дневни ред седнице Комисије предлаже председник комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев
најмање трећине чланова комисије, када се дневни ред предлаже уз сазивање седнице.
Седница може бити одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова и заменика чланова
комисије.
Седницом председава председник комисије, односно у његовом одсуству заменик председника комисије.
11.
На седници Комисије води се записник о раду.
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 о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.

12.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице.
Примедбе на записник може да изнесе сваки члан комисије, односно заменик члана.
Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући констатује да је записник усвојен у предложеном
тексту.
Записник потписује председавајући и секретар.
13.
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан комисије, односно заменик
члана.
На седници се ради по тачкама дневног реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, Комисију извештава председник комисије, или члан којег одреди
председник комисије и који предлаже начин даљег поступања комисије (известилац).
Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси комисија, пре отварања расправе комисију са
предлогом акта упознаје секретар комисије.
Председавајући се стара о реду на седници комисије и даје реч члановима и заменицима чланова комисије
пријављеним за учешће у расправи.
14.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова.
Право гласа имају сви чланови комисије, а заменици чланова само у случају одсуства члана којег замењују.
Комисија увек гласа за усвајање предлога.
Уколико предлог за који се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог одбијен.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
15.
Рад комисије је јаван.
Комисија је самостална у свом раду.

16.
Питања која се односе на рад Комисије а која нису уређена овим Пословником могу се уредити одлуком или
закључком Комисије.
17.
Комисија има право на накнаду за рад.
Одлуку о накнади доноси Комисија.
18.
Комисија сређује и чува документацију (Архивска грађа Комисије), са којом поступа у складу са прописима.
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19.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Кнић“.

У Книћу, 04. априла 2013. године,
Број: 013-341-02/2013-01
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПРЕДСЕДНИК
Здравко Здравковић, с.р.

Република Србија
ОПШТИНА КНИЋ
Комисија за спровођење избора
у месним заједницама
Број: 013-341-3/2013-01
Датум: 04.04.2013. године
КНИЋ

На основу члана 19. Одлуке о месним заједницама („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 01/08 и 02/09)
Комисија за спровођење избора за Савете месних заједница на територији општине Кнић, на седници одржаној
дана 04.04.2013. године, утврдила је

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Рокови завршење изборних радњи у поступку спровођења избора заСавете месних заједница општине Кнић
утврђени су:
-

Одлуком председника Скупштине општине Кнић о расписивању избора за чланове Савета месних
заједницаброј 013-336/2013-01 од 02.04.2013. године, („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 03/13);
Одлуком о месним заједницама („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 01/08 и 02/09);

Према наведеним прописима, рокови за вршење изборних радњи су следећи:

Редни
број

Радње

Рокови

1. Расписивање избора

избори су расписани
за 12.05.2013. године,

2. Почетак тока за
вршење изборних радњи

од 03.04.2013. године,

3.Утврђивање јединствених стандарда
за изборни материјал, прописивање
образаца и правила за спровођење
изборних радњи

до 04.04.2013. године, 24,00 часа
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4. Упознавање чланова савета МЗ
и шефова МК са изборним роковима
и предаја образаца потребних за
подношење кандидатура за СМЗ

од 12 до 14 часова, 05.04.2013. године,

5. Одређивање бирачких места

до 25.04.2013. године, до 24,00 часа

6. Подношење предлога
кандидата за СМЗ

до 25.04.2013. године, до 24,00 часа,

7. Закључивање Бирачког
списка

25.04.2013. године, у 24,00 часа

8. Израда и овера Бирачког
списка

до 26.04.2013. године, до 24,00 часа

9. Подношење предлога за састав
Бирачких одбора

до 29.04.2013. године, до 24,00 часа,

10. Проглашење и објављивање збирне
изборне листе,

до 30.04.2013. године, до 24,00 часа,

11. Именовање чланова бирачких одбора

до 07.05.2013. године, до 24,00 часа

12. Предаја изборног материјала
Бирачким одборима МЗ

10.05.2013. године, у 15 часова
у сали бр. 18 СО Кнић

13. Отварање бирачких места и
и гласање

12.05.2013. године, у 7,00 часова
до 20,00 часова

14.Утвђивање резултата гласања

12.05.2013. године, до 24,00 часа,

15. Подношење приговора Комисији

у року од 24, 00 часова од затварања
Бирачког места

16. Доношење одлуке по приговору

у року од 24,00 часа од пријема

17. Утврђивање и објављивање коначних
резултата избора

у року од 48, 00 часова од затварања
Бирачког места

18. Подношење извештаја СО Кнић

до 20.05.2013. године,

Овај Роковник објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
У Книћу, 04. априла 2013. године,
Број: 013-341-3/2013-01

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПРЕДСЕДНИК
Здравко Здравковић, с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА КНИЋ
Комисија за спровођење избора
у месним заједницама
Број: 013-341-4/2013-01
Датум: 04.04.2013. године
КНИЋ
На основу члана 19. Одлуке о месним заједницама („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 01/08 и 02/09)
Комисија за спровођење избора за Савете месних заједница на територији општине Кнић, на седници одржаној
дана 04.04.2013. године, доноси

ОДЛУКУ

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ 12.МАЈА 2013. ГОДИНЕ

1.

Овом Одлуком прописује се облик и садржај образаца потребних за подношење кандидатура за избор
чланова Савета месних заједница на територији општине Кнић, на изборима 12. маја 2013. године, и то:


Образац МЗ-1/2013 – Списак бирача који предлажу кандидата за члана Савета месне заједнице;



Образац МЗ -2/2013 – Изјава којом се прихвата кандидатура за члана Савета месне заједнице;

2. Прописани обрасци су саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“.
У Книћу, 04. априла 2013. године,
Број: 013-341-4/2013-01

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПРЕДСЕДНИК
Здравко Здравковић, с.р.
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СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПРЕДЛАЖУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА

Образац МЗ -1/2013

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ______________________
Предлажемо следећег кандидата за члана Савета месне заједнице_______________________________________:
Име и презиме

Име једног родитеља

ЈМБГ

Пребивалиште

Занимање

Бирачи који предлажу наведеног кандидата:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Име и презиме

Име једног
родитеља

ЈМБГ

Пребивалиште

Потпис

НАПОМЕНА: Потребан је потпис најмање 10 грађана који су навршили 18 година живота са подручја месне заједнице.
Рок за подношење кандидатура је 25.04.2013. године, до 24 часа.
Кандидатуре се подносе Комисији за спровођење избора у месним заједницама у Книћу.
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Образац МЗ-2/2013

ИЗЈАВА
КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ________________________

Прихватам

кандидатуру

за

члана

Савета

месне

заједнице

____________________________________________, коју су поднели грађани са подручја ове
месне заједнице.
У______________________, ____________________.
(место)
(датум)

Кандидат,
_________________________
(својеручни потпис)
_________________________
(име и презиме)
_________________________
(занимање)
_________________________
(ЈМБГ)
_________________________
(пребивалиште и адреса стана)
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САДРЖАЈ

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
ПОСЛОВНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

1

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

4

ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 12.МАЈА 2013.
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