СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ГОДИНА XXII

БРОЈ 3

ЛАПОВО,

16. март 2016. год.

ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА.

22.
На основу чл. 15. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11), Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина
у Републици Србији („Сл.гласник РС“ бр.23/16), Решења СО Лапово о именовању општинске
изборне комисије у сталном саставу општине Лапово („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.9/15, 11/15
и 1/16) Изборна комисија Општине Лапово, је на седници одржаној дана 16.03.2016. године донела
ПОСЛОВНИК О РАДУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
(Пречишћени текст)
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања изборне
комисије Општине Лапово (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад
Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Лапову, у згради Скупштине Општине Лапово, улица Његошева
број 18.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи један печат.
Печат је пречника 30 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:
"Општинска изборна комисија". У дну печата уписан је текст: "Лапово".
Текст печата је исписан ћириличким писмом.
Печат Комисије налази се у Општинској управи Општине Лапово, а за његово руковање и
чување задужен је секретар Kомисије.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу
(опуномоћени чланови).
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Члан 5.
Општинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова које
именује Скупштина Општине Лапово, на предлог одборничких група у Скупштини Општине,
сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу - и по један опуномоћени представник
подносилаца 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 Лапово, који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник, чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и секретар имају
заменике.
Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају бити
дипломирани правници.
Заменици председника, чланова и секретара имају иста права и одговорности као и чланови
које замењују.
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, Комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења
решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима
која улазе у проширени састав.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Надлежност Комисије је:
1) стара се о законитом спровођењу избора одборника;
2) одређује бирачка места,
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
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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 Лапово о спроведеним изборима за одборнике;
11) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника
IV НАЧИН РАДА
Члан 10.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог 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.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, а у случају његове одсутности или
спречености заменик председника Комисије.
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови зменици.
Члан 13.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије и
њиховим заменицима у писаном облику, уколико то дозвољавају услови и рокови предвиђени
законом, а у осталим случајевима седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин.
Члан 14.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина њених чланова,
односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова у сталном, односно проширеном
саставу.
Члан 15.

16.03.2016.

"Службени гласник Општине Лапово"

Број 3 - страна 4

Комисија обезбеђује јавност рада присуством представника средстава јавног информисања
и давањем саопштења.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 16.
Бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе приговор
Комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања
резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена
радња или учињен пропуст.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и
доставља га подносиоцу приговора.
.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 17.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора, обезбеђују се у буџету Општине.
Члан 18.
Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на накнаду
за рад у Комисији.
Висина накнаде за рад у Комисији утврђује се посебном одлуком Комисије, на основу
критеријума присутности.
Радници ангажовани на стручном и административно - техничким пословима имају право
на накнаду за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 19.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије, који 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. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Члан 20.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним
материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом.
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Акта Комисије, која се у складу са законом објављују, објавиће се у “Службеном гласнику
Општине Лапово”
Члан 21.
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 22.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу се
уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама закона и овог пословника.
Члан 23.
Даном доношења овог Пословника (пречишћени текст), престаје да важи досадашњи
Пословник о раду изборне комисије Општине Лапово (“Сл.гласник Општине Лапово” бр.4/12 и
2/16).
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у " Службеном гласнику
Општине Лапово”.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број 013-11-1/2016-I-04 од 16.03.2016.г
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Михајловић, дипл.правник ,ср.

23.
На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС", број 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Општинска изборна
комисија Општине Лапово, на седници одржаној 16. марта 2016. године, утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАД ЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО,
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора одборнике
Скупштине Општине Лапово утврђени су :
-

Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 23/16),

-

Законом о локалним изборима („Службени гласник РС", број 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011),

-

Законом о избору народних посланика, („Службени гласник РС“, бр. 35/00,
57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон,
104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),
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-

Законом о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ бр.104/09 и 99/11),

-

Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник
РС“ бр.15/12),

-

Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 24. април 2016.г., 02 Број 013-24/16 од 04. марта 2016. г.
(„Сл.гласник РС“ бр.22/16),

-

Одлуком о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне
скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе
расписаних за 24.04.2016.г., 02 Број 013-47/16 од 07.03.2016.г. („Сл.гласник РС“
бр.24/16)

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштина градова и
скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу 07.03.2016.г.
Одлуком су избори за одборнике Скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србији расписани за 24.04.2016.г.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу
да теку од 07.03.2016.г.
3. Према наведеним прописима, рокови су следећи:
Редни
број

Радња

Рок
1. Обрасци

1.1.

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање
на располагање јавности
у року од три дана од дана
расписивања избора
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о локалним
изборима – ЗоЛИ)
2. Органи за спровођење избора

2.1.

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за
одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне
листе у проширени састав органа за спровођење избора

приликом проглашења изборне
листе

(члан 14. став 6. ЗоЛИ)

2.2.

Доношење решења о именовању овлашћених представника
подносиоца изборне листе у проширени састав Општинскеке
изборне комисије
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)

2.3.

2.4.

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе, а
најкасније пет дана пре дана
избора

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора
Најкасније 08.04.2016.г.
Општинској изборној комисији
у 24 часа
(члан 18. Упутства за спровођење избора)
Образовање сталног састава бирачких одбора
(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре дана
избора
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Достављање обавештења о представницима подносиоца изборне
листе у проширеном саставу бирачких одбора

најкасније пет дана пре дана
избора

(члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ))

2.6.

Доношење решења о именовању чланова проширеног састава
бирачких одбора
(члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)

2.7.

2.8.

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе, а
најкасније пет дана пре избора

Замена члана бирачког одбора у случају његове спречености или
Најкасније 23.04.2016.г. у 20
одсутности
часова
(члан 28. Упутства за спровођење избора)
Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу
бирачког одбора у смислу члана 30. став 2. Закона о избору
народних посланика (ЗоИНП)

најкасније 24.04.2016.г.
у 7 часова

(члан 28. Упутства за спровођење избора)
3. Изборна листа

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Подношење изборне листе

најкасније 15 дана пре дана
избора

(члан 19. став 1. ЗоЛИ)

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

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)
Повлачење изборне листе

до дана утврђивања збирне
изборне листе,

(члан 21. став 1. ЗоЛИ)
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у општинском
службеном гласилу
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

3.5.

Право увида у поднете изборне листе
(члан26. став 4. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре дана
избора
у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

4. Бирачка места

4.1.

4.2.

4.3.

Одређивање и објављивање бирачких места
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)

најкасније 20 дана пре дана
избора

Разврставање бирача на бирачка места од стране општинске управе до закључења бирачког списка,
односно до 15 дана пре дана
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом
избора
бирачком списку)
Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства
државне управе и локалне самоуправе
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом
бирачком списку)

од закључења бирачког списка,
односно од 15 дана пре дана
избора
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5. Јединствени бирачки списак
Излагање бирачког списка за подручје општине и обавештавање
грађана о томе
5.1.

5.2.

5.3.

од наредног дана од дана
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка расписивања избора
10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком
списку)
Захтев општинској управи за доношење решења о упису у бирачки
до закључења бирачког списка,
списак односно о промени у бирачком списку
односно15 дана пре дана избора
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)
Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по
закључењу бирачког списка од стране Министарства државне
управе и локалне самоуправе

од закључења бирачког списка
до 72 часа пре дана избора

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)

5.4.

5.5.

5.6.

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку
од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)

од проглашења изборне листе

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће
бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у најкасније пет дана пре дана
закључења бирачког списка,
земљи/изабрано место гласања
односно 20 дана пре дана избора
(члан 15. ЗОЈБС)
Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању
укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и
локалне самоуправе

15 дана пре дана избора

(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

5.7.

Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској
изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

5.8.

Објављивање укупног броја бирача у општинском службеном
гласилу
(члан 18. ЗоЈБС)

5.9.

Достављање Општинској изборној комисији оверених извода из
бирачког списка
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)

5.10.

Пријем у Општинској изборној комисији решења о променама у
бирачком списку по закључењу бирачког списка
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

5.11.

Утврђивање и објављивање у општинском службеном гласилу
коначног броја бирача
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

у року од 24 часа од часа
доношења решења

одмах по добијању решења о
закључењу бирачког списка

у року од 48 часова од
доношења решења о закључењу
бирачког списка

до 48 часова пре дана
одржавања избора
одмах по истеку рока за пријем
решења о променама у
бирачком списку по закључењу
бирачког списка
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6. Посматрачи

6.1.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – страни посматрачи
(члан 75. Упутства)

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора – домаћи посматрачи

најкасније десет дана пре дана
избора

најкасније пет дана пре дана
избора

(члан 74. Упутства)
7. Спровођење избора

7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања
избора
(члан 54. став 1. ЗоИНП)

7.2.

7.3.

7.5.

Предаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
(члан 5. став 3. ЗоИНП)
Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗоИНП)

најкасније пет дана пре дана
избора

најкасније 24 часа пре дана
избора
од 48 часова пре дана избора до
затварања бирачких места на
дан избора
на дан избора од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

8.2.

8.3.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање
У року од осам часова од
изборног материјала Општинској изборној комисији (члан38. став
затварања бирачких места
1. ЗоЛИ)
Утврђивање резултата избора у Општинској изборној комисији
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)
Расподела одборничких мандата применом система највећег
количника
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

8.3.

8.4.

Објављивање резултата избора у општинском службеном гласилу

у року од 24 часа од затварања
бирачких места

у року од 24 часа од затварања
бирачких места

(члан 44. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања
бирачких места

Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за
одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске
изборне комисије

у року од пет дана од дана
избора

(члан 32. ЗоЛИ)
9. Заштита изборног права

9.1.

Подношење приговора Општинској изборној комисији
(члан 52. став 2.ЗоЛИ)

у року од 24 часа од дана кад је
донета одлука, извршена радња
или учињен пропуст

Редни
број
9.2.

9.3.

Радња
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Доношење и достављање решења по приговору

у року од 48 часова од пријема
приговора

(члан 53. став 1. ЗоЛИ)
Жалба Управном суду против решења Општинске изборне
комисије по приговору
(члан 54. став 1. ЗоЛИ)

9.4.

Достављање свих потребних података и списа за одлучивање
Управном суду од стране Општинске изборне комисије
(члан 54. став2. ЗоЛИ)

9.5.
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Доношење одлуке по жалби

у року од 24 часа од достављања
решења

одмах, а најкасније у року од 12
часова

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

(члан 54. став 4. ЗоЛИ)

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

10.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на
изборној листи, почев од првог кандидата са листе
(члан 43. ЗоЛИ)

10.2.

Издавање уверења о избору за одборника
(члан 45. ЗоЛИ)

у року од десет дана од дана
објављивања укупних резултата
избора

одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине општине/града

11.1.

Подношење извештаја Скупштини општине Лапово о спроведеним
изборима
одмах по додели мандата
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)

4. Овај роковник објавити у „Службеном гласнику Општине Лапово“.
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ПРЕДСЕДНИК
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Скупштине општине Лапово, који су расписани за 24.април 2016.

Службени гласник издаје и штампа Скупштина општине Лапово, ул. Његошева
бр. 18
Главни и одговорни уредник - Марина Спасојевић, телефон: 851-363
Гласник је регистрован код Министарства за информисање Србије бр. 1800

стр.
бр.
1.
5.

