Рача, 28.02.2021. године – број 6

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Упутства
Упутство за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на територији општине
Рача
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На основу члана 19. став 7. тачка 6. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник
општине Рача", бр. 6/2009, 12/2010, 9/2011, 5/2013, 3/2017 и 3/21), на седници одржаној дана
28.02.2021. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница,
донела је,

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством уређују се организација, начин рада и одлучивања Комисије за
спровођење избора са чланове Савета Месних заједница (у даљем тексту: Комисија),
именоване Решењем Скупштине општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/21), као и
начин спровођења одређених изборних радњи.
Расписивање избора
Члан 2.
Одлуком Председника Скупштине општине Рача, број („Сл. гласник општине Рача“,
број 5/21) расписани су избори за чланове Савета Месних заједница на територији општине
Рача, који ће се одржати дана 28.03.2021. године у термину од 10,00 до 18,00 часова.
Број чланова Савета Месних заједница који се бира
Члан 3.
Број чланова Савета Месних заједница који се бира и изборне јединице, утврђене су
Статутима Месних заједница на територији општине Рача.
БИРАЧКИ СПИСАК
Члан 4.
Даном отпочињања изборних радњи, орган Општинске управе надлежан за вођење
бирачког списка обавештава грађане путем јавног огласа или путем средстава јавног
обавештавања, да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену,
допуну или исправку бирачког списка.
Орган из става 1. овог члана дужан је да оверени извод из бирачког списка за сваку
Mесну заједницу у којој се избори спроводе достави Комисији за спровођење избора за
чланове Савета Месних заједница.
МЕСТО ЗА ГЛАСАЊЕ
Надлежност за одређивање места за гласање
Члан 5.
Бирачка места на којима ће грађани непосредно и тајно гласати за чланове Савета
Месне заједнице, одредиће Комисија, појединачно за сваку Месну заједницу.
Бирачки одбор уз помоћ секретара Месне заједнице дужан је да благовремено
припреми бирачко место за гласање.
На бирачком месту се видно истичу број и назив бирачког места и листа имена свих
кандидата.
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ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 6.
Органи за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на територији
Општине Рача су Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, бирачки
одбори, Општинско веће општине Рача односно Другостепена изборна комисија.
Комисија за спровођење избора ради у сталном саставу који је одређен Решењем
Скупштине општине Рача 020-20/2021-I-01 од 28.01.2021. године, а састоји се од председника,
секретара и 6 чланова, који имају заменике, док бирачки одбори раде у сталном и у
проширеном саставу.
Чланови органа за спровођење избора могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији Општине Рача.
Комисија
Члан 7.
Комисија ради и одлучује на седницама, које сазива председник Комисије.
Седница ће се одржати када јој присуствује председник и најмање 3 члана односно
њихови заменици.
У случају да ни председник, нити његов земеник нису у могућности да сазову седницу
Комисије, исту ће сазвати и њоме председавати најстарији члан комисије који се прихвати те
дужности.
Комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Члан 8.
Председник Комисије може да образује административно-правни тим, који ће се
састојати од људи који имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног поступка или
на други начин могу пружити потребну помоћ Комисији у спровођењу избора за чланове
Савета Месних заједница.
Надлежност Комисије
Члан 9.
Комисија:
1. Стара се о законитости спровођења избора;
2. Утврђује рокове за спровођење изборних радњи;
3. Прописује обрасце потребне за спровођење изборних радњи;
4. Одређује бирачка места на којима ће се одржати избори;
5. Именује бирачки одбор у сталном и проширеном саставу посебно за сваку Месну
заједницу;
6. Даје упутства бирачким одборима и упутство о спровођењу избора;
7. Утврђује кандидате за чланове Савета;
8. Припрема и оверава гласачке листиће;
9. Утврђује и објављује резултате гласања;
10. Издаје уверење члану Савета да је изабран;
11. Подноси извештај Скупштини општине Рача о спроведеним изборима;
12. Врши друге потребне послове у вези са спровођењем избора за чланове Савета
месних заједница.
Члан 10.
О одржавању реда на седницама брине се председник Комисије.
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У случају ометања рада Комисије од стране члана Комисије, председник истом изриче
опомену.
Уколико се ометање настави, председник изриче меру удаљења са седнице, након
гласања Комисије о томе, на предлог председника.
Члан 11.
Председник, секретар, чланови Комисије односно њихови заменици, чланови бирачких
одбора у сталном саставу, као и чланови административно-правног тима из чл. 8 овог
Упутства, имају право на новчану надокнаду за свој рад у висини коју одреди Општинско веће
општине Рача, на предлог председника Комисије.
Бирачки одбори
Члан 12.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана које именује Комисија,
на предлог одборничких група у у СО Рача, сразмерно броју одборника,
Одборничке групе су дужне да Комисији предложе председника и два члана бирачког
одбора за свако бирачко место на територији предметне Месне заједнице, најкасније 15 дана
пре дана одржавања избора, док ће у супротном чланове бирачког одбора одредити Комисија.
Бирачки одбор у проширеном саставу чине по један опуномоћени представник од
стране најмање онолико кандидата колико се бира у Mесној заједници, који свог представника
такође предлажу најкасније 15 дана пред дана одржавања избора.
Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу Комисија доноси најкасније
10 дана пре дана избора у Месној заједници за коју се бирачки одбор формира, а решење о
именовању бирачког одбора у проширеном саставу, Комисија доноси најкасније 5 дана пре
дана избора у тој Месној заједници.
Комисија ће донети посебно Упутство за рад бирачких одбора за избор чланова Савета
Месних заједница, које ће бити лично уручено сваком од председника бирачких одбора,
најкасније 24 сата пре избора.
Члан 13.
Комисији се достављају следећи подаци о лицима која се предлажу за стални и
проширени састав бирачког одбора:
1. име и презиме,
2. ЈМБГ,
3. потврду о пребивалишту,
4. потврду о бирачком праву
5. број телефона.
Предложени члан бирачког одбора мора имати пребивалиште на територији општине
Рача.
Председник бирачког одбора и чланови не могу бити лица која су у међусобној
сродности по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са 3-им
степеном, а у тазбинском сродству закључно са 2-им степеном сродства, као ни брачни
другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и
штићеника.
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Рад бирачких одбора
Члан 14.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује
правилност и тајност гласања и стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања,
обавља и друге послове у складу са овим упутством и Упутством о раду бирачког одбора.
ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 15.
Право да бира чланове Савета Месних заједница има пунолетан грађанин који има
бирачко право и пребивалиште на територији оне Месне заједнице у којој се врши избор
чланова Савета Месне заједнице (у даљем тексту: бирач).
Кандидатура
Члан 16.
Кандидатуру за члана Савета Месне заједнице може поднети пунолетно лице, које има
пребивалиште и бирачко право на територији оне Месне заједнице у којој се кандидује за
члана.
Једно лице може бити кандидат за члана Савета Месне заједнице само у изборној
јединици у којој има пребивалиште.
Потписи бирача који подржавају кандидатуру
Члан 17.
Кандидата за члана Савета Месне заједнице својим потписом подржава најмање пет (5)
бирача са подручја изборне јединице у оквиру Месне заједнице за коју се кандидује, са
пребивалиштем и бирачким правом на том подручју, а кандидата за члана Савета Месне
заједнице Рача десет (10) бирача.
Редослед кандидатура на гласачком листићу утврђује се према времену проглашења
кандидатуре.
Бирач својим потписом може подржати само једну кандидатуру.
Ако је бирач потписао више кандидатура, важећим се сматра потпис на кандидатури
која је раније поднета.
Кандидат за члана Савета Mесне заједнице дужан је да обезбеди и лично доведе
потребан број бирача наведен у ставу 1. овог члана код секретара оне Месне заједнице за чијег
члана Савета се кандидује, који бирачи ће се пред њим потписивати на обрасцу за подношење
кандидатуре и дати истом личну карту на увид.
Прописивање обрасца за подношење кандидаруре
Члан 18.
Комисија прописује изглед и садржину образаца за подношење кандидатуре и исте
доставља секретарима Месних заједница и објављује их на званичном интернет сајту општине
Рача најкасније 01.03.2021. године.
Остале обрасце за спровођење изборних радњи Комисија прописује у складу са током
изборнихм радњи.
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Рок за подношење кандидатуре
Члан 19.
Кандидатура се подноси Комисији преко секретара Месних заједница, и то најкасније
15 дана пре дана одржавања избора за чланове Савета Месне заједнице.
Документација која се доставља
Члан 20.
Приликом подношења кандидатуре, кандидат ће истовремено Комисији преко
секретара Месне заједнице за чијег члана Савета се кандидује поднети следећу документацију:
1. списак бирача који подржавају кандидатуру у писаном облику (на обрасцу СМЗ-1 или СМЗ1А),
2. својеручно потписану изјаву да се прихвата кандидатуре (на обрасцу СМЗ-2),
3. потврду за кандидата о упису у јединствени бирачки списак на територији општине Рача;
4. потврду о пребивалишту на територији МЗ за коју се кандидује.
Одлучивање по поднетој кандидатури
Члан 21.
Комисија доноси решење о проглашењу кандидата за члана Савета Месне заједнице на
изборној листи најкасније у року од 24 часа од часа пријема кандидатуре ако утврди да су
испуњени прописани услови.
Кандидатуру која је поднета неблаговремено, Комисија ће решењем одбацити.
Кад Комисија утврди да кандидатура садржи недостатке који су сметња за проглашење
кандидата за члана Савета Месне заједнице, донеће закључак у року од 24 часа од часа пријема
кандидатуре којим ће кандидату наложити да најкасније у року од 48 часова од часа
достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће кандидату
указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.
Ако кандидат не поступи по закључку и у року из става 3. овог члана не отклони
недостатке, Комисија ће решењем одбити проглашење кандидата за члана Савета Месне
заједнице.
Члан 22.
Кандидат може повући кандидатуру најкасније до дана утврђивања збирне листе
кандидата за чланове Савета Месних заједница, у складу са овим упутством.
У случају повлачења кандидатуре, Комисија задржава сву постојећу документацију, а
лица која су својим потписима подржала тог кандидата могу подржати друго лице.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ИМЕНА КАНДИДАТА
Члан 23.
Комисија утврђује и објављује имена кандидата за чланове Савета по изборним
јединицима за сваку Месну заједницу где се одржавају избори посебно, најкасније 10 дана пре
дана одржавања избора за чланове Савета Месних заједница у свакој од Месних заједница на
територији општине Рача.
Редослед са именима свих кандидата утврђује се према редоследу доношења решења о
проглашењу њихове кандидатуре.
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УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
Члан 24.
Текст гласачких листића и преосталог материјала за спровођење избора штампа се на
српском језику- ћирилицом.
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 25.
Изборни материјал за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница
обезбеђује Комисија за спровођење избора и Општински орган управе.
Општински орган управе обезбеђује:
1.Гласачке кутије,
2.Параване за гласање,
3.Прибор за писање,
4.Прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала,
5.Коверте за одлагање гласачких листића.
Комисија обезбеђује следећи изборни материјал:
1.Списак имена кандидата за чланове Савета Месних заједница-листу кандидата у два
примерка,
2.Решење о именовању бирачког одбора (стални и проширени састав),
3.Гласачке листиће, најмање 50% од броја уписаних гласача у бирачки списак,
4.Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
5.Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за чланове Савета Месних заједница (у даљем тексту: записник о раду бирачког
одбора),
6.Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту,
7.Упутство о раду бирачких одбора.
Предаја изборног материјала бирачким одборима
Члан 26.
Комисија изборни материјал, заједно с осталим материјалом, предаје председницима
бирачких одбора у седишту општине Рача, најкасније 24 сата пре одржавања избора у свакој
од Месних заједница.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ
Члан 27.
Бирач гласа на месту одређеном за глaсање на коме је уписан у извод из бирачкoг
списка.
Члан 28.
Гласање се врши на гласачким листићима.
На гласачким листићима се наводе кандидати према изборним јединицама у тој Месној
заједници, и то име и презиме кандидата.
Испред имена и презимена кандидата ставља се редни број.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата и то највише до
броја чланова Савета Месне заједнице који се бира у тој изборној јединици. Уколико је
заокружено више од тог броја, такав листић сматра се неважећим.
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Такође, неважећи листић је и непопуњен листић и листић који је попуњен тако да се не
може са сигурношћу утврдити за кога се гласало.
Листић на коме је поред редног броја испред имена кандидата заокружено и име или и
име и презиме истог, сматра се важећим.
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 29.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор ће одмах предати
Комисији у згради општине Рача сав прописани изборни материјал (записник о раду бирачког
одбора, извод из бирачког списка, коверат у коме је контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије, коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, коверат у који
су стављени неважећи гласачки листићи, коверат у који су стављени важећи гласачки
листићи).
Изборни материјал који се предаје Комисији мора да буде упакован у посебне коверте.
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује
се и број гласачких листића.
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Члан 30.
Комисија ће најкасније у року од 24 сата од дана одржаних избора утврдити и јавно
објавити резултате избора.
Уколико Комисија приликом утврђивања резултата, у изборном материјалу који јој је
предат од стране бирачког одбора, утврди неку непревалиност, може непосредно утврдити
резултате гласања на предметном бирачком месту.
Члан 31.
За чланове Савета Месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова у изборној јединици од укупног броја бирача који су гласали.
Уколико нису попуњена места у Савету, а два или више кандидата имају највећи и исти
број гласова, избор опредељује редослед на гласачком листићу.
У случају да нема кандидата или има недовољан број кандидата који се бирају у
одређеној изборној јединици, изабран је онај кандидат или кандидати, који има или имају
највећи број гласова, узимајући у обзир кандидате из свих изборних јединица предметне
Месне заједнице.
ПОНАВЉАЊЕ ИЗБОРА
Члан 32.
Поновни избори се спроводе ако Комисија поништи изборе због неправилности у
поступку спровођења избора, односно у случајевима повреде одредаба Одлуке о месним
заједницама ("Службени гласник општине Рача", бр. 6/2009, 12/2010, 9/2011, 5/2013, 3/2017 и
3/21) и овог Упутства.
Ако се избори пониште на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том
бирачком месту.
Избори се понављају у року од 14 дана од дана утврђивања неправилности у изборном
поступку, на начин и по поступку утврђеном за спровођење избора.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе, осим ако
су избори поништени због неправилности у утврђивању листе кандидата.
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Када Комисија утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја
бирача који су гласали или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, гласање на том
бирачком месту се понавља.
У случају понављања избора, коначни резултати избора за одређену Месну заједницу
утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачка кутија
Члан 33.
Гласачка кутија израђује се према стандардима које прописује министар надлежан за
послове управе.
Гласачки листићи
Члан 34.
Гласачки листићи за избор чланова Савета Месних заједница штампају се на једном
месту, које одреди Комисија.
Садржај, облик и изглед гласачких листића утврђује Комисија.
Гласачки листићи се штампају у броју од минимум 50% од броја уписаних гласача у
бирачки списак.
Комисија, преко својих чланова, надзире штампање гласачких листића.
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 35.
Сваки од кандидата за члана Савета Месне заједнице има право да поднесе приговор
Комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора и утврђивања
резултата избора, у року од 24 часа од дана предузимања радње односно доношења одлуке на
коју се приговара.
Комисија одлучује о приговору у року од 24 часа од часа пријема приговора.
Комисија може Решењем усвојити приговор и поништити односно преиначити одлуку;
Решењем одбити приговор као неоснован или га одбацити због неблаговременог подношења
односно због непостојања активне процесне легитимације на страни подносиоца.
Одбијени односно одбачени приговор Изборна комисија са целокупном потребном
документацијом прослеђује Општинском већу општине Рача односно Другостепеној изборној
комисији, у року од 12 часова од часа одлучивања по приговору.
Општинско веће односно Другостепена изборна комисија одлучује о приговору у
другом степену у року од 24 часа од дана пријема целокупне документације.
Другостепена изборна комисија може Решењем усвојити приговор и поништити
односно преиначити одлуку првостепене Изборне комисије на коју се приговара, а може и
потврдити Решење простепене изборне комисије којим је приговор одбијен односно одбачен.
Решење Другостепене изборне комисије је коначно.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим Упутством, могу бити
уређена посебном одлуком или закључком Комисије, а у сладу са законом.
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Члан 37.
Аутентично тумачење овог Упутства даје Комисија за спровођење избора за чланове
Савета Месних заједница.
Члан 38.
Ово Упутство ступа на снагу даном усвајања од стране Комисије за спровођење избора
за чланове Савета Месних заједница и исто ће се истаћи на огласној табли општине Рача,
објавити у Службеном гласнику општине Рача и на званичној интернет презентацији општине
Рача.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сања Милошевић, дипл. правник, с.р
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