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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2020

БРОЈ 5

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129 од 29. децембра 2007, 34 од 21. маја 2010 - УС, 54 од 22. јула 2011, 12 од 8. фебруара
2020, 16 од 27. фебруара 2020 - Аутентично тумачење), Општтинска изборна комисија
општине Куршумлија, донела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације и рада Општинске изборне
комисије општине Куршумлија (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја
за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Куршумлији, у згради општинске управе, ул. Пролетерских
бригада бб.
Члан 3.
Комисија има печат и штамбиљ.
Печат има облик круга, а у средини је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписане су речи: "Република Србија". У следећем
унутрашњем кругу исписане су речи: "Скупштина општине Куршумлија *Куршумлија*",
док су у средишњем кругу исписане речи "Општинска изборна комисија".
Штамбиљ је правоугаони и садржи у првом реду речи: "Република Србија", у
другом реду речи: “Скупштина општине Куршумлија”, у трећем реду речи: "Општинска
изборна комисија", у четвртом реду простор за број предмета, у петом реду простор за
датум и време, а у шестом реду реч: "Куршумлија".
Текст печата и штамбиља је исписан ћириличним писмом.
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На предлог Секретара Комисије, Начелник општинске управе одређује, посебном
одлуком, два радника општинске управе за обављање стручних послова за Комисију и
руковање и чување печата и штамбиља.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и 6 чланова, које именује Скупштина
општине Куршумлија, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносиоца изборне листе који је предложио најмање 2/3 кандидата од укупног броја
одборника који се бира.
Члан 6.
Комисија има секретара, кога именује Скупштина општине Куршумлија и који
учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и чланови Комисије у сталном и проширеном саставу 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 опуномоћеног
представника подносиоца изборне листе у проширени састав, Комисија доставља
подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења.
Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у Комисији и
о томе обавештава Комисију.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о
лицима која улазе у проширени састав.
Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у Комисији
најкасније 5 дана пре дана одређеног за одржавање избора, Комисија наставља да ради и
да пуноважно одлучује без представника подносиоца изборне листе.
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Комисија у оквиру надлежности утврђених Законом о локалним изборима:
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1) стара се о законитости спровођења 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 бирачком 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 Куршумлија о спроведеним изборима за
одборнике;
11) доставља извештај министарству надлежном за послове локалне самоуправе и
надлежном органу за послове статистике о спровођењу и резултатима избора за
одборнике, непосредно по завршетку избора;
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
У свом раду, Изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте
Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 10.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања састава до завршетка
избора.
Члан 11.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на
основу закона.
Рад Комисије је јаван.
Члан 12.
Комисија ради у седницама.
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Седницу Комисије сазива председник Комисије, водећи рачуна о роковима
утврђеним законом, или на предлог трећине чланова Комисије.
У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар, односно заменици
уколико је председник, секретар или неки од чланова нису присутни.
Члан 13.
Позив за седницу Комисије. са предлогом дневног реда, упућује се члановима и
заменицима чланова комисије, по правилу у писаном облику, најкасније два дана, пре дана
одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају и у краћем року,
телефоном или на други одговарајући начин.
У хитним случајевима, из оправданих разлога, седница Комисије се може одржати
телефонским путем, ако је на претходној седници договорено о чему ће да се расправљати
и одлучивати.
Седнице Изборне комисије, одржавају се телефонским путем у случају када је у
питању додела мандата новом одборнику из разлога што се у том случају седнице изборне
комисије одржавају за време седнице Скупштине општине.
Записник са седнице одржане телефонским путем, доставља се накнадно члановима
Комисије.
Члан 14.
Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници присуствује већина њених
чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном и проширеном саставу.
Члан 15.
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 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 16.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни посматрачи који су
пријављени и прихваћени од Комисије.
V. ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 17.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара,
припремиће за потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, стручно мишљење о
начину решавања приговора.
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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 по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од пријема приговора и
доставља га подносиоцу.
Против решења Комисије може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа
од достављања решења.
Када је против решења Комисије донетог по приговору поднета жалба, Комисија
доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном
суду у Београду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 18.
Кад Комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено, донеће решење
о њеном одбацивању.
Кад Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење изборне листе у складу са законом, донеће у року од 24 часа од пријема
изборне листе, закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже да најкасније у року
од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком
истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради
отклањања недостатака.
Кад Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке предвиђене законом, или
кад утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени, или нису отклоњени у
предвиђеном року, донеће у наредних 24 часа решење којим се одбија проглашење
изборне листе.
Члан 19.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о
локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о јединственом
бирачком списку и Законом о финансирању политичких активности и актима донетим у
спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 20.
Средства за рад Комисије обезбеђује се у буџету општине
Члан 21.
Председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици имају право на
накнаду за обаљени рад у Комисији.
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавци су председник и
секретар Комисије.
Члан 22.
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Стручне и административне послове за Комисију врши Служба за скупштинске
послове. По потреби неопходну административну и техничку помоћ при остваривању
задатака Комисије обезбеђују и пружају запослени из других организационих јединица
управе општине Куршумлија.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 23.
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 се чува трајно.
Записник са претходне седнице усваја се на наредној седници Комисије.
Између две седнице Комисије, по овлашћењу, председник може применити и
неверификовану одлуку Комисије.
Члан 24.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону.
Члан 25.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује се и чува документација
(архивска грађа Комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
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 27.
Одредбе Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00,
57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – исправка др. закона, 18/04, 85/05 – др.
закон и 101/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 104/09 – др. Закон, 28/11-УС, 36/11,
12/20) о бирачким списковима, о изборном материјалу, именовању у изборне комисије и
бирачке одборе, бирачким местима, о обавештавању грађана о предложеним кандидатима,
о забрани трајања изборне пропаганде и објављивању претходних резултата или процене
резултата избора, гласању, утврђивању и објављивању резултата избора, неплаћању
пореза и доприноса за средства која се исплаћују као накнада за рад лица у органима за
спровођење избора и казнама, сходно се примењују на избор одборника, ако овим законом
није другачије одређено.
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Члан 28.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Број: I-013-5/2020-1
Датум: 04.03.2020. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Владан Јовановић, дипл.правник, с.р.

2.
На основу члана 15. став 1. тачка 5). и 23 став 1 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. децембра 2007, 34 од 21. маја 2010 - УС, 54 од 22.
јула 2011, 12 од 8. фебруара 2020, 16 од 27. фебруара 2020 - Аутентично тумачење),
Општинска изборна комисија
општине Куршумлија, на седници одржаној дана
04.03.2020. године донела је

РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈУ СУ, прописују и стављају на располагање учесницима у изборима
облик и садржај следећих образаца:
- Списак бирача који својим потписима подржавају листу кандидата за
одборника у СО Куршумлија (Образац ОИК ИЛ - 1),
- Изјава о прихватању кандидатуре за одборника СО Куршумлија
(Образац ОИК ИЛ - 2),
- Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике СО
Куршумлија (Образац ОИК ИЛ -3),
- Овлашћење за подношење изборне листе (Образац ОИК ИЛ - 4),
- Изборна листа кандидата за одборнике у СО Куршумлија (Образац
ОИК ИЛ - 5),
- Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике у
СО Куршумлија (Образац ОИК ИЛ - 6).
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном листу општине Куршумлија, а образце
објавити као посебне документе у прилогу Службеног листа.
Образложење
Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 04.03.2016.
године,одлучивала о облику и садржају образаца које би требало ставити на располагање
учесницима у изборима.
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Датум: 04.03.2020.године

На основу одредбе члана 15. став 1. тачка 5). и 23. став 1 Закона о локалним
изборима Општинска изборна комисија је својим решењем једногласно утврдила,
прописала и ставила на располагање учесницима у изборима облик и садржај образаца
побројаних у диспозитиву овог решења,који ће обрасци бити саставни део захтева за
утврђивање и проглашење изборних листа.
Број: I-013-5/2020-2
У Куршумлији, дана: 04.03.2020.године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владан Јовановић, дипл.правник,с.р.

САДРЖАЈ
1
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Пословник о раду Општинске изборне комисије општине Куршумлија
Решење о утврђивању, прописивању и стављању на располагање образаца ОИК ИЛ
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