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На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010-Одлука
УС и 54/2011) и члана 25. Одлуке о месним заједницама
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 13/2008),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној  04. 11. 2016. године, донела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ

08.11.2016.

Председник Изборне комисије стара се о чувању и
руковању печатом и штамбиљем Изборне комисије.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном
саставу.
				
Члан 5.

Овим пословником уређују се питања организације
и рада Изборне Комисије општине Мало Црниће (у даљем
тексту: Комисија).

Комисију у сталном саставу чине председник и седам
чланова које именује Скупштина општине, а у проширеном
саставу и по један опуномоћени члан - представник
подносиоца изборне листе – листе кандидата, који је
предложио 2/3 кандидата (од укупног броја одборника
који се бира), за избор одборника или 2/3 Савета месних
заједница (од укупног броја савета који се бира), за избор
чланова Савета месних заједница.  

Члан 2.

Члан 6.

Седиште Комисије је у згради Скупштине општине у
Малом Црнићу, Маршала Тита 80.

Комисија има секретара кога именује Скупштина
општине, који учествује у раду Комисије без права
одлучивања.
Председник, чланови Комисије (у сталном и
проширеном саставу) и њен секретар имају заменике.
Председник и секретар Комисије и њихови заменици
морају бити дипломирани правници.

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи 1 печат и 1 штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 32 мм, са грбом
Републике Србије у средини.
По спољном ободу печата уписан је текст: Општина
Мало Црниће, а у следећем унутрашњем кругу: Изборна
комисија.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст – на
средини првог реда је: Грб Републике Србије, у другом реду
уписан је текст: Република Србија, у трећем реду: Општина
Мало Црниће, у четвртом реду: Изборна комисија општине
Мало Црниће, у петом реду: простор за: број предмета и
простор за датум и час пријема, у шестом реду: простор за
кратак садржај примљеног и простор за: број прилога и у
седмом реду Мало Црниће, ул.б.б.
Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним
писмом.

Члан 7.
Седницама Комисије, посебно када се утврђују
резултати избора (по достављању изборног материјала од
стране бирачких одбора) присуствује и један представник
Завода за информатику и статистику Републичког завода
за статистику   или опуномоћени референт представник
познавалац изборне статистике ради аутоматске обраде
изборних резултата по   позиву Комисије, који учествује у
припреми (провера бирачког права лица који подржавају
изборну листу – листу кандидата за одборнике или чланове
савета месне заједнице) и раду Комисије, а без права
одлучивања.
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Комисија може ангажовати по позиву уз накнаду и друге
стручњаке финансијске, рачуноводствене и информативно
статистичке струке, као и лица на достави обавештења за
гласање које ангажује Општинска управа.
Такође,   Комисија може ангажовати по позиву уз
наканду лица која ће извршити уручење решења о именовању
чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу,
обавештења, решења и сл. подносиоцима изборних листи
– листа кандидата, решења о проглашењу изборних листи
– листа кандидата, паковање, ковертирање и умножавање
изборног материјала, припрему и штампање изборног
материјала, превоз чланова органа за спровођење избора,  а  
све под надзором и по позиву Комисије.
Комисија може по позиву да ангажује и лица на
чишћењу, одржавању хигијене након рада комисије,
услуживању топлих напитака и безалкохолних пића, на
одржавању реда приликом примопредаје материјала и сл.
Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе – листе
кандидата, односно предлога кандидата, истовремено,
решењем утврђује који подносилац изборне листе – листе
кандидата, односно предлога кандидата, испуњава услове за
одређивање својих представника у проширени састав овог
органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе – листе
кандидата, односно предлога кандидата, Комисија доставља
подносиоцу у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа
од истека рока у коме подносилац изборне листе – листе
кандидата може да одреди свог опуномоћеног представника.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о
локалним изборима, Законом о избору народних посланика
и другим прописима:
1) стара се о законитости спровођења избора;
2) доноси решење којим утврђује који подносилац
изборне листе – листе кандидата испуњава услове за
одређивање својих представника у проширени састав
Изборне комисије општине Мало Црниће;
3) решењем утврђује проширени састав Изборне
комисије општине Мало Црниће;
4) одређује изборне јединице и бирачка места;
5) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
6) даје упутства бирачким одборима о поступку
спровођења избора;
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7) доноси решење о бирачком одбору у проширеном
саставу;
8) прописује обрасце уз изборну листу – листу
кандидата и организује техничке припреме за спровођење
избора;
9) утврђује да ли су изборне листе – листе кандидата
сачињене и поднете у складу са прописима о изборима;
10) проглашава изборну листу – листу кандидата
решењем;
11) доноси решење о одбацивању изборне листе – листе
кандидата због неблаговремености;
12) доноси закључак којим подносиоцу изборне листе
– листе кандидата одређује рок за отклањање недостатака
и указује на радње које треба да обави ради отклањања
недостатака;
13) доноси решење којим одбија проглашење изборне
листе – листе кандидата;
14) решењем утврђује збирну изборну листу – збирну
листу кандидата и објављује је;
15) ближе утврђује садржину, облик и изглед гласачког
листића за бирачка места, начин и контролу њиховог
штампања, достављања и руковања и записнички их предаје
бирачким одборима;
16) прописује садржај, облик и начин истицања збирне
изборне листе – збирне листе кандидата;
17) утврђује резултате избора на бирачким местима и
сачињава посебан записник;
18) расподељује мандате у складу са Законом;
19) одлучује по приговорима;
20) прописује врсту спреја;
21) одређује и оглашава број и адресу бирачких места;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује образац контролног листа и начин
печаћења гласачке кутије;
24) објављује податке о укупним резултатима избора;
25) објављује привремене податке о резултатима
избора;
26) доноси решења о проглашењу изборних резултата;
27) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима;
28) доставља Министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке о
спровођењу и резултатима избора, непосредно по завршетку
избора;
29) обавља и друге послове одређене прописима о
изборима.
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и
друге акте Републичке изборне Комисије који се односе на
изборе за народне посланике и локалне изборе.
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III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
КОМИСИЈЕ
Председник Комисије

4. стара се о припреми предлога аката које доноси
Комисија и обавља друге послове у складу са законом, овим
пословником и налозима председника Комисије.
IV НАЧИН РАДА

Члан 10.

Члан 14.

Председник Комисије:
1. представља Комисију,
2. сазива седнице Комисије и председава седницама,
3. потписује акте Комисије,
4. одобрава службена путовања
5. стара се о томе да Комисија своје послове обавља у
складу са прописима и
благовремено,
6. стара се о примени овог пословника, и
7. обавља друге послове утврђене законом и овим
пословником.
Председник Комисије може да овласти секретара
Комисије да потписује акте Комисије
која се односе на питања оперативног карактера.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана
утврђивања тог састава до завршетка избора.

Заменик председника Комисије
Члан 11.
Заменик председника Комисије обавља дужности
председника Комисије у случају
његове одсутности или спречености за обављање функције.
Чланови Комисије
Члан 12.
Чланови Комисије имају право и обавезу:
1. да редовно присуствују седницама Комисије,
2. да учествују у расправи о питањима која су на
дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу
о коме се одлучује на седници,
3. да обављају све дужности и задатке одређене од
стране Комисије.
Секретар Комисије
Члан 13.
Секретар Комисије:
1. припрема седнице Комисије,
2. координира рад чланова и заменика чланова
Комисије,
3. помаже председнику Комисије у обављању послова
из његове надлежности,

Члан 15.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу
закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.
Члан 16.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на
своју иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним
законом, или кад то предложи трећина чланова Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу
Комисије у што краћем року, када сазивање затражи најмање
трећина чланова Комисије.
Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим
путем, а може и телефонским путем или на други
одговарајући начин, најкасније два дана пре дана одређеног
за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу да буду сазване и у
року краћем од рока из става 4. овог члана.
Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања
седнице Комисије и предлог дневног реда.
Материјал припремљен за тачке предложеног дневног
реда и записник са претходне седнице Комисије достављају
се уз сазив седнице члановима Комисије, уколико су
сачињени, а најкасније на самој седници.
Дневни ред седнице Комисије предлаже председник
Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев
најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред
предлаже у захтеву за сазивање седнице.
Члан 17.
Заменик председника Комисије, заменик секретара
и заменик члана учествују у раду Комисије када лица која
замењују нису у могућности да учествују у раду Комисије.
Лица из претходног става имају иста права и
одговорности као и лица које замењују, тада када их замењују.
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Члан 18.
Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници
присуствује већина њених чланова, односно њихових
заменика.
Председник се стара о реду на седници Комисије и даје
реч члановима и заменицима чланова Комисије пријављеним
за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно, у циљу одржавања
реда на седници, председавајући може да изрекне меру
опомене, а у случају тежег нарушавања реда на седници и
меру удаљења са седнице.                     
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном,
односно проширеном саставу.

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 о приговору Комисија доноси у року од 48
часова од пријема приговора.
Члан 23.
Кад је против решења Комисије којим је приговор
одбачен или одбијен, па и оног којим је приговор усвојен,
поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са
оспореним решењем и свим потребним списима Управном
суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 19.

Члан 24.

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
уводом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију
са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.

У поступку по приговорима, у питањима која нису
изричито уређена законом, Комисија сходно примењује
одредбе Закона о општем управном поступку.

Члан 20.
Комисија обезбеђује јавност рада, присуством
акредитованих новинара и издавањем  саопштења.
Саопштење за јавност даје председник или лице које
председник писмено овласти.
Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о
техничким аспектима рада Комисије и
спровођења избора.
Члан 21.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни
посматрачи који су пријављени Комисији.
V ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КОМИСИЈЕ

УСЛОВА

ЗА

РАД

Члан 25.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету
општине.
Члан 26.
Председник, секретар, чланови и њихови заменици
имају право на накнаду за рад у Комисији.
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије
наредбодавци су председник и секретар Комисије.
Члан 27.
Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну
стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије,
у складу са законом и одлуком о организацији и раду тих
служби.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 22.

Члан 28.

О приговорима који су упућени Комисији, председник и
секретар, припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року
од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања  приговора.

На седници Изборне комисије води се записник (или
путем одговарајућег уређаја за снимање седница) у писаном
облику и припрема за наредну седницу за усвајање у битним
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елементима за рад Изборне комисије, о чему се стара члан
Изборне комисије кога одреди председник Изборне комисије
и секретар Изборне 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 потписује председник Изборне комисије
или сви чланови (заменици) Изборне комисије по налогу
председника и секретара (заменика) и трајно се чува.
Пре усвајања записник се може користити само по
одобрењу председника и секретара  (или њихових заменика
у случају спречености - одсутности).
Изборна комисија обезбеђује чување изборних аката и
извештаја о резултатима избора са изборним материјалом (и
у електронској форми) и руковање тим материјалом у складу
са законом.
Изборна комисија води попис аката.
Изборни материјал се чува, у складу са законом.
Члан 29.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање
тим материјалима, сагласно закону.

раду поступају у складу са прописима којима је уређена
заштита података о личности.
X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Питања која се односе на рад Изборне комисије, а која
нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком
или закључком Изборне комисије у складу са законом и
одредбама овог пословника.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи
Пословник о раду Изборне комисије општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2016).
Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања  у  
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
Број: 013-134/2016-01
У Малом Црнићу, 04. 11. 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
								
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл.правник Марија Антић, с.р.

VIII ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА КОМИСИЈЕ
Члан 30.
Комисија има своју страницу у оквиру званичне
интернет презентације општине (www.opstinamalocrnice.org)
под називом ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ на којој се објављују општи акти Комисије,
обрасци за спровођење избора, извештаји о резултатима
избора, информације о одржаним седницама Комисије и
саопштења за јавност, као и друге информације и документа
који настају у раду или у вези са радом Комисије, а од значаја
су за информисање јавности.
О ажурирању интернет странице Комисије стара се
секретар Комисије.
IX ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 31.
Чланови и заменици чланова Комисије и ангажовани на
обављању послова за потребе Комисије дужни су да у свом
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 8. и члана 23. став
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 9. став
1. тачка 8 Пословника о раду Изборне комисије општине
Мало Црниће, број 013-134/2016-01,
Изборна комисија општине Мало Црниће, на својој
седници дана 04.11.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о облику и садржини образаца за потписе бирача који
подржавају листу кандидата за избор чланова Савета
месних заједница на територији општине Мало Црниће
расписаним за 04. 12. 2016. године
I
Овим Решењем прописују се назив, изглед и садржина
образаца за потписе бирача који подржавају листу кандидата
за избор чланова Савета месних заједница на територији
општине Мало Црниће расписаним за 04. 12. 2016.године.
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II
Обрасци из члана 1. овог решења су:
1. Овлашћење за прикупљање потписа за избор чланова
Савета месних заједница – Образац МЗ-ОМЦ-ИК  1/16,
2. Списак бирача који подржавају кандидата за члана
Савета месне заједнице на изборима – Образац МЗ-ОМЦИК 2/16
3. Овлашћење да се поднесе кандидатура за чланове
Савета месне заједнице Образац – МЗ-ОМЦ-ИК 3/16
4. Листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
Образац - МЗ-ОМЦ-ИК 4/16
5. Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета
месне заједнице Образац - МЗ-ОМЦ-ИК 5/16
6. Потврда о пребивалишту кандидата - Образац МЗОМЦ-ИК 6/16
7. Потврда о изборном праву кандидата – Образац МЗОМЦ-ИК 7/16
III
Обрасци који су прописани чланом 2. Овог решења су
његов саставни део.
IV
Појмови употребљени у овом решењу и обрасцима у
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки
и женски род лица на које се односи
V
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће.
Број:   013-134/2016-02
У Малом Црнићу, 04. 11. 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
			
ПРЕДСЕДНИК,
Марија Антић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) и члана 9. Пословника Изборне комисије општине
Мало Црниће, број 013-11/2016-01,
Изборна комисија општине Мало Црниће, на својој
седници дана 04. 11. 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о образовању групе грађана за подношење листе
кандидата за избор чланова Савета месних заједница на
територији општине Мало Црниће, на изборима
расписаним за 04. 12. 2016. године
I

1) Групу грађана образује најмање десет бирача са
пребивалиштем на територији општине Мало Црниће,
писменим споразумом овереним у складу са законом којим
се уређује овера потписа.
2) Споразум о образовању групе грађана садржи
циљеве образовања групе грађана и податке о лицима која
су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и
адреса стана, наведени према подацима из личне карте).
3) Споразумом се обавезно одређује лице које заступа
групу грађана, као и наменски рачун у име и презиме лице
које ће бити овлашћено за располагање финансијским
средствима сходно закону о финансирању политичких
активности.
4) Листу кандидата у име групе грађана подноси лице
одређено да  заступа групу грађана, или лице које он овласти.
5) Ако листу кандидата подноси група грађана, назив
подносиоца мора да на почетку назива садржи ознаку „Група
грађана“.
6) Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној
листи као назив подносиоца, после ознаке „Група грађана“,
наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана.
7) Назив групе грађана не може да садржи реч „странка“
ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке
странке.
8) Ако листу кандидата подноси група грађана, назив
листе кандидата садржи назив утврђен споразумом о
образовању групе грађана.
9) Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“.
Број: 013-134/2016-03
У Малом Црнићу,  04. 11. 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
								
ПРЕДСЕДНИК,
				
Дипл.правник Марија Антић, с.р.
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На основу члана 196. став 4. Устава Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 98/2006) и члана 15. став 1.
тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),
Изборна комисија општине Мало Црниће, на својој
седници дана 04. 11. 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању разлога за ступање на снагу аката које
доноси Изборна комисија општине Мало Црниће
I
Акти које доноси Изборна комисија општине Мало
Црниће и који се објављују у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“ ступају на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“ из разлога
хитности и поштовања рокова за спровођење изборних
радњи.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
Број: 013-134/2016-04
У Малом Црнићу, 04. 11. 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл.правник Марија Антић, с.р.
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Образац МЗ-ОМЦ-ИК 1/16

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________________________
НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 04. 12. 2016. ГОДИНЕ
Овлашћује се ___________________________________________________________
(име и презиме)
____________________________________________________________
(занимање)
____________________________________________________________
(ЈМБГ)
____________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
да, у име __________________________________________________________________
(назив политичке странке-страначке коалиције-друге политичке организације – групе
______________________________________________________________________
грађана-грађанина – или име и презиме кандидата)

ПРИКУПЉА потписе подршке кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
___________________________________________
на изборима за чланове савета месних
заједница на територији општине Мало Црниће, расписаних за 04. 12. 2016. године.

У ______________________,
___________________2016. године

М.П. _____________________________________
(потпис)
____________________________________

(име и презиме лица које је статутом политичке странке,
односно коалиционим споразумом или уговором-споразумом
о образовању групе грађана овлашћено да их заступа или
грађанина)
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Образац МЗ-ОМЦ-ИК-2/16
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА CАВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ________________________
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 04. 12. 2016. ГОДИНЕ

Овлашћени подносилац ______________________________________________________

(назив предлагача или име и презиме подносиоца кандидатуре)
____________________________________________________________________________________
(име, презиме и надимак - ако га има, кандидата за члана Савета месне заједнице _______________), рођеног
_______________________, ___________________________, _____________________________
(датум рођења)
(место рођења)
ЈМБГ

пребивалиште___________________________, занимање __________________________
подржавају бирачи, и то:

Ред.
бр.

Име и презиме

ЈМБГ

Пребивалиште и
адреса

ПОТПИС

Својим потписом гарантујем тачност података
_____________________________________________________________
(име, презиме и потпис лица овлашћеног за прикупљање потписа)
Број овлашћења ______________________

У __________________

Лице које је овлашћено за подношење кандидатуре
за чланове савета месне заједнице
___________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Потребно је прикупити најмање 10 (валидних) потписа бирача који имају пребивалиште и
бирачко право на подручју месне заједнице где је кандидат за члана савета месне заједнице предложен.
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Образац МЗ-ОМЦ-ИК 3/16

ОВЛАШЋЕЊЕ
ДА СЕ ПОДНЕСЕ КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ____________________________

Овлашћује се ___________________________________________________________
(име и презиме)
____________________________________________________________
(занимање)
____________________________________________________________
(ЈМБГ)
____________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
Да, у име __________________________________________________________________
(назив политичке странке-страначке коалиције-друге политичке организације – групе
______________________________________________________________________
грађана-грађанина – или име и презиме кандидата)

поднесе Изборној комисији општине Мало Црниће кандидатуру за Савет Месне заједнице
____________________________ на изборима за чланове савета месних заједница расписаних за
04. 12. 2016. године.

У _____________________,
___________________2016. године

М.П. _____________________________________
(потпис)
____________________________________

(име и презиме лица које је статутом политичке странке,
односно коалиционим споразумом или уговором-споразумом
о образовању групе грађана овлашћено да их заступа или
грађанина)
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Образац МЗ-ОМЦ-ИК 4/16

ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________________________ НА
ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 04. 12. 2016. ГОДИНЕ
Овлашћени подносилац _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив предлагача, или име и презиме подносиоца кандидатуре)
1. _________________________________________________________________________
- име, презиме и надимак (ако га има) кандидата ___________________________, ____________________, __________________________
(датум рођења)
(занимање)
(пребивалиште)

2. _________________________________________________________________________
- име, презиме и надимак (ако га има) кандидата ___________________________, ____________________, __________________________
(датум рођења)
(занимање)
(пребивалиште)

3. _________________________________________________________________________
- име, презиме и надимак (ако га има) кандидата ___________________________, ____________________, __________________________
(датум рођења)
(занимање)
(пребивалише)

____________________________________
(лице које је овлашћено за подношење
кандидатуре за чланове савета месне заједнице)
____________________________________
(име и презиме)
____________________________________
(потпис)
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Уз ову листу кандидата доставља се:
1. Потврда о изборном праву, не старија од 6 (шест) месеци, за сваког кандидата за члана,
издата на обрасцу надлежног органа,
2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата да буде кандидат за члана савета месне
заједнице, на прописаном Обрасцу МЗ-ОМЦ-ИК 5/16,
3. Потврда о пребивалишту, не старија од 6 (шест) месеци, за сваког кандидата за члана,
издата на обрасцу органа унутрашњих послова,
4. Овлашћење за прикупљање потписа за избор чланова савета месне заједнице на
прописаном обрасцу МЗ-ОМЦ-ИК 1/16,
5. Овлашћење лица да поднесе листу кандидата - кандидатуру, на прописаном Обрасцу
МЗ-ОМЦ-ИК 3/16,
6. Уверење о држављанству не старије од 6 (шест) месеци, за сваког кандидата за члана,
издато на обрасцу надлежног органа,
7. Списак бирача који својим потписима (најмање 10 валидних потписа) подржавају
листу кандидата, у писаној форми на прописаном обрасцу МЗ-ОМЦ-ИК
2/16 и
електронској форми израђен у формату Exсel,
8. Оверен Споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака о
заједничком учешћу на изборима за чланове савета месних заједница на територији
општине Мало Црниће – ако је листу кандидата поднела та коалиција,
9. Оверен Споразум о образовању групе грађана о заједничком учешћу на изборима за
чланове савета месних заједица на територији општине Мало Црниће и потврде о
изборном праву не старије од 6 (шест) месеци за свако лице које образује групу грађана
– ако листу кандидата подноси група грађана.
Право предлагања кандидата за чланове савета месне заједнице имају: грађани са подручја
месне заједнице, са бирачким правом на том подручју, регистроване политичке странке које
делују на територији општине Мало Црниће, коалиције политичких странака и групе
грађана.
Коалиције политичких странака и групе грађана закључују коалициони споразум о
заједничком учешћу на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине
Мало Црниће.
Сваки грађанин може да подржи предлог само за једног кандидата.
Право подршке предлога кандидата за члана савета месне заједнице имају грађани са
подручја те месне заједице са бирачким правом на том подручју.
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ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
_________________________________ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 04. 12. 2016. ГОДИНЕ

Прихватам
кандидатуру
за
члана
________________________________ коју је поднела

Савета

Месне

заједнице

__________________________________________________________________________ (назив
политичке странке, страначке коалиције друге политичке организације – групе грађана,
име и презиме грађанина)

Број:_______________
У ___________________, ___________________
(место)
(датум)

КАНДИДАТ,
________________________________
(име и презиме)
________________________________
(занимање)
________________________________
(ЈМБГ)
________________________________
(адреса становања)
________________________________
(својеручни потпис)
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ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
__________________________
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Потврђује се да ______________________________________________________
(име и презиме)
рођен у ________________________, ____________________________________
(место)
(ЈМБГ)
има пребивалиште у ______________________, ___________________________
(место)
(адреса стана)

Број: _________________
У __________________, _________________
(место)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,
М.П.

__________________________
(потпис)
__________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Важеће су потврде издате
на обрасцу органа унутрашњих послова
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ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Потврђује се да је __________________________, _________________, ______________
(име и презиме)
(занимање)
(датум рођења)
___________________________________, ______________________________________
(ЈМБГ)

(пребивалиште)

са пребивалиштем у ________________________________________________________
(место)
који је уписан у бирачки списак општине _____________________ има изборно право.
(назив)

Број: ________________
У ______________, ___________________
(место)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,
_______________________________
(потпис)
НАПОМЕНА: Важеће су потврде
издате на обрасцу Општинске управе
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”,
број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 31.став 5.Одлуке о месним заједницама („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 13/08) и члана 9. Пословника о раду Изборне комисије општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/16,
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници одржаној 06. новембра 2016. године,
утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ КОЈИ СУ
РАСПИСАНИ ЗА 04. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних
заједница на територији општине Мало Црниће утврђени су:
1. Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине
Мало Црниће (“Службени гласник општине Мало Црниће», број 11/16),
2. Законом о локалним изборима (“Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 -одлука УС и 54/11),
3. Законом о избору народних посланика (“Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 - одлука УСРС,
72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/11 одлука УС, 36/11 и 104/09 - др. закон).
4. Законом о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11)
5. Одлуком о месним заједницама („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 13/08),
6. Пословником о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени гласник општине
Мало Црниће“, број 12/16),
7. Упутство за спровођење избора за избор чланова Савета месних заједница на територији
општине Мало Црниће.
Према наведеним прописима рокови су следећи:
Ред.
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
Рокови
број
1.
2.

3.

4.
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I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)
избори су расписани за 04. децембар 2016.
године
Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2. од 03. 11. 2016. године
Одлуке)
Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача до 06. 11. 2016. године у 24,00 часа
који подржавају листу кандидата и других образаца у вези са
подношењем листе кандидата (чл. 19. и 23. Закона о локалним
изборима)
II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца Листе кандидата
Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца све време у поступку избора, осим за време
листе кандидата, кандидатима са листе кандидата и другим трајања “предизборне тишине” - забране
догађајима значајним за изборе (чл. 4. став 1. и 27. Закона о изборне пропаганде
локалним изборима)
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5.

6.

Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и од 01. 12. 2016. године у 24,00 часа до
објављивања процене резултата (члан 5. став 3. Закона о затварања бирачких места 04. 12. 2016.
избору народних посланика)
године до 20,00 часова
III. Бирачки спискови
Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки од 03. 11. 2016. године до закључења
списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка
бирачког списка (члан 14. став 1. Закона о јединственом
бирачком списку)

7.

Закључење бирачког списка од стране Општинске управе

до 18. 11. 2016. године у 24,00 часа

8.

Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинске у року 24 часа од часа закључења бирачког
управе, Изборној комисији
списка

9.

Достављање овереног извода из бирачког списка   Изборној у року 48 часа од часа доношења решења о
комисији од стране Општинске управе
закључењу бирачког списка
10. Објављивање укупног броја бирача у “Службеном гласнику по добијању укупног броја бирача
општине Мало Црниће

11.

Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на до 30. 11. 2016. године у 24,00 часа
основу акта  Општинске управе општине Мало Црниће

12. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у Одмах по уносу у изводе из бирачког
“Службеном гласнику општине Мало Црниће“
списка решења о упису у бирачки списак
или решења о променама у бирачком
списку по закључењу бирачког списка
IV. Бирачка места и бирачки одбори
13. Одређивање и оглашавање изборних јединица и одређивање до 14. 11. 2016. године у 24,00 часа
и оглашавање броја и адреса бирачких места у “Службеном
гласнику општине Мало Црниће”
14. Утврђивање нумеричког приказа мерила за именовање до 10. 11. 2016. године
чланова бирачког одбора по месним заједницама од
стране Изборне комисије за избор председника, заменика
председника, чланове и заменике чланова у сталном саставу
бирачких одбора сразмерно заступљености политичких
странака у Скупштини општине на дан расписивања избора
и достављање истог
15

Достављање предлога за чланове бирачког одбора у сталном до 18. 11. 2016. године у 15,00 часова
саставу

16. Именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном до 23. 11.  2016. године у 24,00 часа
саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
285

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 12/16
17. Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном у року од 48 часова од дана доношења
саставу свим подносиоцима потврђених листа кандидата решења
(члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)
V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
18. Утврђивање решењем да ли подносилац листе кандидата за истовремено даном проглашења листе
избор чланова савета месних заједница испуњава услове за кандидата, уколико подносилац има
одређивање својих представника у проширени састав органа кандидата на 2/3 изборних јединица за
за спровођење избора:
избор Савета МЗ, односно 2/3 чланова
- изборне комисије  општине Мало Црниће (члан 14. став 6. савета који се бирају
Закона о локалним изборима)
- бирачког одбора
(члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6. Закона о локалним
изборима)
19. Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова у року од 24 часа од доношења решења
за одређивање представника подносилаца листе кандидата у
проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став
7. Закона о локалним изборима)
20. Доношење решења о одређивању представника подносилаца у року од 24 часа од пријема обавештења о
листа кандидата за чланове Савета месних заједница у лицима која улазе у проширени састав
проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став
9. Закона о локалним изборима)
VI. Листа кандидата
21. Подношење листе кандидата (члан 19. став 1. Закона о до 18. 11. 2016. године у 24,00 часа
локалним изборима)
22. Повлачење листе кандидата (члан 21. став 1. Закона о локалним до дана утврђивања збирне листе
изборима)
кандидата, односно до 23. 11. 2016. године
у 24,00 часа
23. Проглашење листе кандидата (члан 24. став 1. Закона о одмах по пријему, а најкасније у року
локалним изборима)
од 24 часа од пријема листе кандидата и
потребне документације
24. Достављање решења о проглашењу листе кандидата  (члан 24. без одлагања
став 2. Закона о локалним изборима)
25. Утврђивање и објављивање збирне листе кандидата (члан 26. до 23. 11. 2016. године у 24,00 часа
ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)
26. Увид у поднете листе кандидата и документацију поднету уз у року од 48 часова од дана објављивања
њих (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)
збирне листе кандидата
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VII. Спровођење избора
27. Обавештавање бирача о дану и времену одржавања избора до 28. 11. 2016. године
путем средстава јавног информисања и преко огласних табли
у Месним канцеларијама
28. Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан најкасније до 02. 12 2016. године у 24,00
29. став 1. Закона о локалним изборима)
часа
29. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о 04. 12. 2016. године од 7,00 до 20,00 часова
избору народних  посланика)
30. Увид у изборни материјал после избора (члан 32. Закона о до  09. 12. 2016. године у 24,00 часа
локалним изборима)
VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
31. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја најкасније до 05. 12. 2016. године у 4,00
изборног материјала изборној комисији општине Мало часа
Црниће (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)
32. Утврђивање резултата избора (члан 39. став 1. Закона о 05. 12. 2016. године до 20,00 часова
локалним изборима)
33. Расподела мандата за чланове Савета месних заједница од до 05. 12. 2016. године до 20,00 часова
стране изборне комисије општине Мало Црниће (члан 41. став
4. Закона о локалним изборима)
34. Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним до 05. 12. 2016. године до 20,00 часова
изборима)
IX. Заштита изборног права
35. Приговор Изборној комисији општине Мало Црниће због у року од 24 часа од дана када је донета
неправилности у поступку кандидовања, спровођења, одлука, односно извршена радња или
потврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. Закона учињен пропуст
о локалним изборима)
36. Изборна комисија доноси и доставља решење по приговору у року од 48 часова од пријема приговора
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)
37. Жалба Управном суду против решења изборне комисије у року од 24 часа од достављања решења
општине Мало Црниће (члан 54. став 1. Закона о локалним
изборима)
38. Достављање Управном суду свих потребних података и списа одмах, а најкасније у року од 12 часова
поводом жалбе (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
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39. Управни суд доноси одлуку по жалби (члан 54. став 4. Закона најкасније у року од 48 часова од пријема
о локалним изборима)
жалбе
X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за чланове Савета МЗ
40. Изборна комисија добијене мандате чланова Савета МЗ најкасније 10 дана од дана објављивања
додељује оним кандидатима са листе кандидата који су укупних резултата избора, тј. 14. 12. 2016.
добили највећи број гласова до броја  чланова Савета месних године
заједница који се бира (члан 43. Закона о локалним изборима)
41. Изборна комисија издаје уверење о избору (члан 45. Закона о после доделе мандата кандидатима са
локалним изборима)
листе кандидата
XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата
42.

Изборна комисија подноси извештај Скупштини општине Мало до 19. 12. 2016. године
Црниће

XII. Објављивање роковника
Овај роковник објавити у «Службеном гласнику општине Мало Црниће».
Број: 013-135/2016-01
У Малом Црнићу, 06. новембра 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Марија Антић, дипл.правник, с.р.

172

На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС
и 54/2011), члана 25. и члана 31. став 5. Одлуке о месним
заједницама општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 13/2008) и члана 9. Пословника
о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 12/2016),
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници
одржаној дана 06. 11. 2016. године,  донела је
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ РАСПИСАНИХ ЗА 04. 12. 2016.
ГОДИНЕ
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Члан 1.
Овим Упутством одређује се начин спровођења
појединих изборних радњи у поступку предлагања,
кандидовања, спровођења избора и конституисања Савета
месних заједница (у даљем тексту: Савети), са роковима за
сваку изборну радњу, за изборе који су расписани за 04.12.
2016. године Одлуком председника Скупштине општине
Мало Црниће број 013- 133/2016, од 01. 11. 2016. године.
Избори за чланове Савета месних заједница на
територији општине Мало Црниће спроводе се по већинском
изборном систему, сходно члану 24. и члану 31. став 4.
Одлуке о месним заједницама општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 13/2008),
важећим статутима месних заједница општине Мало Црниће
и другим прописима из ове области.
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I БИРАЧКИ СПИСАК И ПРИПРЕМЕ ИЗВОДА ЗА
ИЗБОРЕ
Члан 2.
Грађани могу тражити увид у бирачки списак, упис,
брисање, допуну или исправку бирачког списка сваког
радног дана у току радног времена Општинске управе, која је
надлежна за ажурирање дела јединственог бирачког списка
за територију општине Мало Црниће до дана закључења
бирачког списка, односно 15 (петнаест) дана пре дана
одржавања избора до 18. 11. 2016. године до 24 часа.
Општинска управа општине Мало Црниће, решењем
закључује бирачки списак 15 (петнаест) дана пре дана
одржавања избора и у решењу утврђује укупан број бирача у
свакој месној заједници.
Члан 3.
Решење којим се закључује бирачки списак доставља
се Изборној комисији општине Мало Црниће (у даљем
тексту: Изборна комисија) најкасније 24 часа од часа његовог
доношења.
Члан 4.
Општинска управа припрема и оверава штампане
изводе из бирачког списка, разврстане по бирачким местима
у месним заједницама за које се спроводе избори и спискове
доставља Изборној комисији општине Мало Црниће.
Изборна комисија преузима оверен извод из бирачког
списка у року од 2 (два) дана од дана закључења бирачког
списка.
II БИРАЧКА МЕСТА И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ИЗБОРА
Члан 5.
Изборна комисија општине Мало Црниће решењем
одређује изборне јединице и бирачка места за сваку Месну
заједницу.
Бирачка места и њихов број одређује се тако да морају
бити идентична бирачким местима за локалне изборе.
За бирачко место одређује се: назив бирачког места,
адреса бирачког места и подручје са којег гласају бирачи на
том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.)
Члан 6.
Гласање се обавља дана 04. 12.  2016. године, у периоду
од 7 до 20 часова.

III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 7.
Органи за спровођење избора за чланове Савета су:
Изборна комисија општине Мало Црниће и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора раде у сталном
(именовани чланови) и проширеном саставу (опуномоћени
чланови).
Чланови органа за спровођење избора и њихови
заменици могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији јединице локалне
самоуправе.
Члановима органа за спровођење избора и њиховим
заменицима престаје функција у свим органима када
прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице.
Делокруг послова органа за спровођење избора, као
и начин и рок за образовање бирачких одбора одређен
је Законом о локалним изборима, Одлуком о месним
заједницама општине Мало Црниће, Пословником о раду
Изборне комисије општине Мало Црниће,   Роковником за
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
чланове савета месних заједница на територији општине
Мало Црниће, Правилима о раду бирачких одбора за
спровођење избора за Савете месних заједница на територији
општине Мало Црниће и овим Упутством.
Изборну комисију у сталном саставу чине председник и
7 чланова, које именује Скупштина општине Мало Црниће, а
у проширеном саставу и по један опуномоћени представник
подносиоца листе кандидата који је предложио најмање две
трећине од укупног броја Савета месних заједница, односно
изборних јединица.
Председник, чланови Изборне комисије у сталном и
проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
Председник и чланови бирачких одбора у сталном и
проширеном саставу имају заменике.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник,
четири члана и њихови заменици, које именује Изборна
комисија.
Бирачки одбор у сталном саставу именује се најкасније
10 дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Председници бирачких одбора, заменици председника,
чланови и заменици чланова бирачких одбора у сталном
саставу именују се на предлог одборничких група у
Скупштини општине.
Број места председника, заменика председника, чланова
и заменика чланова у сталном саставу  свих бирачких одбора
на територији општине, који припада свакој одборничкој
групи у Скупштини општине, мора да буде сразмеран њеној
заступљености у Скупштини општине на дан расписивања
избора.
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Предлози за именовање председника, заменика
председника, чланове и заменике чланова бирачких одбора
сачињавају се у складу са нумеричким приказом мерила за
именовање чланова бирачких одбора по месним заједницама
који утврђује Изборна комисија општине Мало Црниће и
благовремено их доставља одборничким групама.
Члан 8.
Предлоге за чланове бирачких одбора у сталном саставу
овлашћени предлагачи су у обавези да доставе најкасније 15
(петнаест) дана пре дана одржавања избора, односно до 18.
11. 2016.године, до 15 часова.
Уколико се стални састав појединог бирачког одбора
не може да именује због недостатка предлога за именовање,
Изборна комисија је овлашћена да бирачки одбор попуни
члановима из редова запослених у Општинској управи
општине Мало Црниће.
Проширени састав бирачког одбора чини по један
опуномоћени представник подносилаца листа кандидата
који су предложили најмање 2/3 кандидата од укупног броја
чланова савета месне заједнице, који се бирају.
Предлоге за именовање чланова бирачког одбора
у проширеном саставу подносиоци листа кандидата
достављају Изборној комисији најкасније 5 дана пре дана
одређеног за одржавање избора, односно до 28. 11. 2016.
године, до 15 часова.
Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог
члана неког бирачког одбора у проширеном саставу
најкасније до одређеног времена, бирачки одбор ради и
пуноважно одлучује без представника тог подносиоца листе
кандидата, у складу са прописима.
Предлог за именовање члана бирачког одбора у
проширеном саставу подноси лице овлашћено за подношење
листе кандидата или лице које он за то овласти.
Предлоге за именовање чланова бирачких одбора треба
да за свако предложено лице садржи: име и презиме, име
једног родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана и број
телефона за контакт.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање,
обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате
гласања на бирачком месту и записник о утврђеним
резултатима доставља Изборној комисији општине Мало
Црниће, стара   се о одржавању реда на бирачком месту за
време гласања. Обавља и друге послове утврђене законом,
Одлуком о месним заједницама на територији општине
Мало Црниће и овим Упутством.
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IV КАНДИДОВАЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 9.
Право на предлагање кандидата за чланове Савета
месних заједница имају: грађани са подручја Месне
заједнице, са бирачким правом на том подручју, регистроване
политичке странке које делују на територији општине Мало
Црниће, коалиције политичких странака и групе грађана (у
даљем тексту: предлагач).
Коалиције политичких странака и групе грађана
закључују коалициони споразум о заједничком учешћу на
изборима за чланове Савета месних заједница на територији
општине Мало Црниће.
Сваки грађанин може да подржи предлог само за једног
кандидата.
Право подршке предлога кандидата за члана Савета
месне заједнице имају грађани са подручја те месне
заједнице са бирачким правом на том подручју.
Члан 10.
Листа кандидата садржи: назив подносиоца листе
кандидата или име и презиме представника листе кандидата,
податке о свим кандидатима за чланове Савета месних
заједница (редни број на листи кандидата, име и презиме
кандидата и надимак ако га има, датум рођења, занимање и
пребивалиште), место и датум подношења листе кандидата
и назив Месне заједнице за коју се подноси листа.
Члан 11.
Уз листу кандидата која се обавезно подноси у писаној
форми, Изборној комисији општине Мало Црниће се
обавезно прилаже следећа документација:
1. Овлашћење лица за прикупљање потписа;
2. Списак бирача који подржавају предлоге кандидата
за члана Савета месне заједнице са најмање 10 (валидних)
потписа грађана по једном кандидату, у складу са чланом 24.
став 2. Одлуке о месним заједницама општине Мало Црниће,
у штампаној и електронској форми;
3. Овлашћење лица за подношење листе кандидата;
4. Листа кандидата за чланове савета месне заједнице;
5. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;
6. Потврда о пребивалишту кандидата;
7. Потврда о изборном праву кандидата;
8. Уверење о држављанству.
Проверу изборног   права бирача који подржава
кандидата за члана Савета месне заједнице са изборне листе
кандидата извршиће Општинска управа.
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Потписи бирача који подржавају кандидата за члана
Савета месне заједнице се не оверавају. Тачност потписа
гарантује овлашћено лице за прикупљање потписа, кога
овлашћује предлагач.
Право да бира чланове Савета месне заједнице има
пунолетан, пословно способан грађанин, држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју
изборне јединице у месној заједници у којој се члан Савета
месне заједнице бира и има изборно право.
За члана Савета месне заједнице може бити изабран
пунолетан, пословно способан грађанин, држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на територији
месне заједнице на којој се члан савета месне заједнице бира
и има изборно право.
Члан 12.
Изборна комисија општине Мало Црниће прописује
изглед и садржај образаца за подношење листе кандидата,
а остале обрасце за спровођење избора Комисија прописује
сукцесивно, у складу са временом спровођења изборних
радњи.
Члан 13.
Листе кандидата подносе се најкасније 15 (петнаест)
дана пре дана одржавања избора, односно до 18. 11. 2016.
године до 24 часа.
Листе кандидата подносе се Изборној комисији
општине Мало Црниће у згради Скупштине општине Мало
Црниће од стране овлашћеног лица предлагача.
Кандидатуру може поднети само лице које овласти
политичка странка, коалиција политичких странака, група
грађана и грађанин.
Једно лице може бити кандидат само једном за члана
савета месне заједнице и не може бити кандидат за члана
савета месне заједнице и члан органа за спровођење избора.
Члан 14.
Изборна комисија општине Мало Црниће доноси
решење о проглашењу листе кандидата и кандидатуре
најкасније у року од 24 часа од пријема, ако утврди да су
испуњени сви прописани услови.
Решење о проглашењу листе кандидата и кандидатуре
доставља се без одлагања подносиоцу листе кандидата.

Члан 15.
Листа кандидата која је поднета неблаговремено,
Изборна комисија општине Мало Црниће   решењем ће
одбацити.
Када Изборна комисија општине Мало Црниће утврди
да поднета листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење, донеће закључак у року од 24 часа од часа
пријема, којим се налаже отклањање недостатака у року
од 48 часова од часа пријема закључка. Закључком ће се
истовремено указати на радње које треба да се обаве ради
отклањања уочених недостатака.
Ако подносилац листе кандидата не поступи по
закључку или у потпуности не отклони недостатке, Изборна
комисија општине Мало Црниће ће решењем одбити
проглашење.
Члан 16.
Збирну листу кандидата за сваку месну заједницу
посебно утврђује Изборна комисија општине Мало Црниће
и она садржи све листе кандидата, са личним именима свих
кандидата, надимком (ако га има) и подацима о години
рођења, занимању и предлагачу кандидата.
Редослед листа кандидата, са именима свих кандидата,
на збирној листи кандидата утврђује се према редоследу
њиховог проглашавања.
Изборна комисија општине Мало Црниће објављује
листу кандидата на сајту општине Мало Црниће и на
огласним таблама месних заједница најкасније 10 (десет)
дана пре дана одржавања избора.
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
И ЊЕГОВА ПРЕДАЈА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
Члан 17.
Изборни материјал за спровођење избора за чланове
Савета обезбеђује Изборна комисија општине Мало Црниће.
Изборна комисија општине Мало Црниће благовремено
обезбеђује за сваки бирачки одбор:
1. Збирну листу кандидата;
2. Решење о одређивању изборне јединице и бирачког
места;
3. Решење о именовању бирачког одбора;
4. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком
месту;
5. Контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије;
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6. Гласачке листиће, чији број одговара броју бирача
који су уписани у извод из бирачког списка;
7. Потребан број образаца потврде о бирачком праву за
гласање ван бирачког места;
8. Образац записника о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања;
9. Извод из Упутства који се односи на рад бирачког
одбора и гласање;
10. Правила о раду бирачких одбора.
Општинска управа обезбеђује  за сваки бирачки одбор:
1. Гласачку кутију;
2. Параван за гласање;
3. Прибор за писање;
4. Прибор за печаћење;
5. Коверте за одлагање изборног материјала;
6. Пластичне вреће.
Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди
простор за безбедно чување изборног материјала и да се
стара о томе да бирачко место буде уређено на начин који
омогућава регуларно гласање.

в) Чланови бирачког одбора затим се договарају о
начину поделе рада на бирачком месту.
г) На крају, бирачки одбор утврђује да гласање може да
почне и то констатује у записнику о раду бирачког одбора.
Члан 20.
Бирачко место се отвара у 7,00 часова.
Одмах по отварању бирачког места бирачки одбор
проверава гласачку кутију у присуству првог бирача који
дође на бирачко место, а резултат провере (да је кутија
исправна и празна) уписује се у контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије.
Контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије потписују чланови бирачког одбора и бирач који је
први дошао на бирачко место.
После тога се контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије убацује у гласачку кутију, па се она печати у
присуству првог бирача који је дошао на бирачко место и све
то бележи у записник о раду бирачког одбора.

Члан 18.

Члан 21.

Бирачки одбор преузима изборни материјал од Изборне
комисије општине Мало Црниће, најкасније 48 часова пре
дана одржавања избора.
О примопредаји изборног материјала између Изборне
комисије општине Мало Црниће и бирачког одбора сачињава
се записник.

Док је бирачко место отворено и док траје гласање
половина од укупног броја чланова бирачког одбора или
њихових заменика мора бити на бирачком месту и да се у
томе наизменично смењују.

VI РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА И ГЛАСАЊЕ
Члан 19.
Дана 04. 12. 2016. године, бирачки одбор се састаје у
6 часова на бирачком месту. Дужност председника бирачког
одбора је да благовремено обезбеди кључ од просторије,
односно бирачког места.
Пре отварања бирачког места, бирачки одбор се
припрема за почетак гласања следећим редоследом:
а) примљени изборни материјал упоређује са стањем
из записника о примопредаји изборног материјала и тако
утврђује да ли је примљени изборни материјал потпун
и исправан. Ако поједини изборни материјал недостаје,
бирачки одбор то констатује у записнику о раду бирачког
одбора и о томе одмах обавештава Изборну комисију
општине Мало Црниће.
б) Уређује бирачко место на начин да помогне бирачима
у поступку гласања, утврђује да ли су обезбеђени услови за
тајност гласања.
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Члан 22.
После уласка бирача у просторију за гласање, бирач
саопштава бирачком одбору своје име и презиме и доказује
свој идентитет важећом личном картом.
Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о своме
идентитету.
Пошто се утврди идентитет бирача, члан бирачког
одбора заокружује редни број испред имена бирача у изводу
из бирачког списка, објашњава бирачу начин гласања и
предаје му гласачки листић.
После тога бирач се потписује у извод из бирачког
списка.
Председник или члан бирачког одбора обавештава
бирача да може да гласа заокруживањем редних бројева
испред имена кандидата, највише до укупног броја чланова
који се бирају у Савет месне заједнице.
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Члан 23.

VII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Бирач гласа лично.
Гласа се заокруживањем редних бројева испред имена
кандидата за које се гласа тако да се недвосмислено може
утврдити за које кандидате је бирач гласао.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија
гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља
гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта бирачко
место.

Члан 28.

Члан 24.
Бирач који не може да лично гласа (слепо, инвалидно
или неписмено лице) има право да на бирачко место поведе
са собом лице које ће уместо њега попунити гласачки листић
онако како му бирач одреди.
Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду
бирачког одбора.
Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког
одбора податак о томе колико је бирача гласао на тај начин.
Члан 25.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком
месту, може најкасније до 11 часова на дан гласања,
обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа.
Гласање ван бирачког места обављају најмање два
члана  бирачког одбора које одреди бирачки одбор, тако што
ће отићи код бирача, утврдити његов идентитет и предати
му службену коверту, оверени гласачки листић, збирну листу
кандидата, потврду о изборном праву и посебан коверат за
попуњени гласачки листић, уз претходно упознавање са
начином гласања.
Члан 26.
Бирачко место се затвара у 20 часова.
Члан 27.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на
прописаном обрасцу.
Први примерак записника са утврђеним изборним
материјалом доставља се Комисији.
Други примерак записника истиче се на огласној табли
месне заједнице.
Преостали примерци записника уручују се кандидатима
који су освојили највећи број гласова.

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће,
без одлагања, а најкасније у року од 8 (осам) часова од
затварања бирачких места, доставити Изборној комисији
општине Мало Црниће записник о утврђивању резултата
гласања на том бирачком месту, извод из бирачког списка,
важеће гласачке листиће у посебно запечаћеном омоту,
неупотребљене гласачке листиће у посебно запечаћеном
омоту, неважеће гласачке листиће у посебно запечаћеном
омоту, као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се
записник, који потписује председник Изборне комисије
општине Мало Црниће и најмање два члана бирачког одбора
који су предали изборну документацију.
Члан 29.
По пријему изборног материјала са бирачког места
Изборна комисија, у року од 24 часа од затварања бирачких
места утврђује за сваку месну заједницу: укупан број бирача
уписаних у бирачки списак, број бирача који су гласали на
бирачком месту, број бирача који су гласали ван бирачког
места, укупан број примљених гласачких листића, укупан
број неважећих гласачких листића, укупан број важећих
листића и број гласова датих за сваког кандидата. Резултати
избора се одмах објављују.
Изборна комисија општине Мало Црниће, на основу
примљеног изборног материјала, утврђује резултате гласања
на бирачким местима најкасније у року од 6 (шест) часова од
достављања  извештаја са бирачких места.
Члан 30.
Изборна комисија утврђује резултате избора и о томе
сачињава посебан записник.
За чланове Савета месне заједнице изабрани су
кандидати који су добили највећи број гласова до броја
чланова савета месне заједнице који се бира.
Уколико 2 или више кандидата добију једнак број
гласова, а према броју добијених гласова треба да буду
изабрани као последњи члан Савета месне заједнице,
изабран је кандидат чије презиме почиње словом које је прво
по редоследу у азбуци.
Изборна комисија општине Мало Црниће објављује
резултате избора у року од 24 часа од затварања бирачких
места
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Члан 31.
Извештај о спроведеним изборима и резултатима
избора, доставља се Скупштине општине Мало Црниће.
Члан 32.
Изборна комисија општине Мало Црниће доноси
Решење о проглашењу изборних резултата за избор чланова
свих Савета месних заједница и издаје уверења о избору у
Савете месних заједница свим изабраним члановима Савета.
Члан 33.
На сва питања која нису уређена овим Упутством
примењиваће се одредбе Закона о локалним изборима и
Одлуке о месним заједницама на територији општине Мало
Црниће.
Број: 013-135/2016-02
У Малом Црнићу, 06. 11. 2016. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Марија Антић, дипл.правник, с.р.
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