СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Година XXIV

Број 11.

Уторак, 14. новембар 2017.

На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I. Усваја се Програм зимског одржавања путева на територији општине Мионица за период
01.11.2017 до 31.03.2018 године.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити ЈКП Водовод Мионица.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-47/2017
Мионица, 14.11.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.
На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'',
бр. 9/2017) и члана 7a. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
ЗА ПЕРИОД 01.11.2017-31.03.2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са Програмом зимског одржавања путева на територији општине Мионица
за период 01.11.2017 - 31.03.2018. године број 1501 од 09.11.2017. године, утврђују се услови и начин
поверавања послова зимске службе у циљу одржавања проходности локалних путева и улица на целој
територији општине Мионица.
Члан 2.
Послови зимске службе у складу са Програмом зимског одржавања путева и улица на територији
општине Мионица, поверавају се ЈКП ''Водовод Мионица'' из Мионице.
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Члан 3.
За обављање послова из члана 2. ове Одлуке ЈКП ''Водовод Мионица'' је у обавези да води пословне
књиге у складу са законом, као и да о свим извршеним пословима уредно извештава Буџет општине
Мионица и надлежне органе.
Члан 4.
Средства за извођење радова на зимском одржавању путева и улица обезбедиће се из Буџета
општине Мионица, у складу са Законом.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је Изјава ЈКП ''Водовод Мионица'' бр. 1502 од 09.11.2017. године, да
Зимска служба овог предузећа располаже са сопственом неопходном опремом и маханизацијом за
одржавање проходности улица и путева на територији општине Мионица у зимском периоду.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Скупштине
општине Мионица''

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 352-145/2017
Мионица, 14.11.2017. године
ПРЕДС Е Д НИК
Бобан Јанковић с.р.
На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА МИОНИЦА

I. Поставља се АЛЕКСАНДАР МИШИЋ из МИОНИЦЕ, ЈМБГ 0205959710059, за вршиоца
дужности директора Дома здравља Мионица, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити Дому здравља Мионица и именованом.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-84/2017
Мионица, 14.11.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.
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На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МИОНИЦА

I. Поставља се ВЕСНА ЂУЈИЋ из МИОНИЦЕ, ЈМБГ 0303971776016, за вршиоца дужности
директора Туристичке организације Мионица, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити Туристичкој организацији Мионица и именованој.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-82/2017
Мионица, 14.11.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.

На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА

I. Поставља се ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ из МИОНИЦЕ, ЈМБГ 3009961771011, за вршиоца
дужности директора Културног центра Мионица, на период од 6 месеци.
II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити Културном центру Мионица и именованом.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 112-83/2017
Мионица, 14.11.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.
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На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I. Усваја се Извештај о раду за период 01.01.2017 до 30.09.2017 године Центра за образовање и
развој Мионица.
II. Усваја се План и програм рада за период октобар –децембар 2017 године Центра за образовање и
развој Мионица.
III. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Центра за образовање и развој Мионица о
извођењу јесењег циклуса курсева и обука за период од октобра до децембра 2017 године број 122/110/17.
IV. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити Центру за развој Мионица.
Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 023-12/2017
Мионица, 14.11.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.

На основу члана 3. Пословника Привременог органа општине Мионица (''Службени гласник СО
Мионица'', бр. 9/2017).
Привремени орган општине Мионица на седници одржаној дана 14.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за одређивање нових зона и најопремљеније зоне на територији
општине Мионица у складу са Законом о порезу на имовину у следећем саставу:
1.
2.
3.

Никола Костић, председник Комисије,
Кристина Чарапић, члан,
Јелена Читаковић, заменик члана,
Јасминка Милић, члан,
Јасмина Павловић, заменик члана,
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4.

Драгица Суботић, члан,
Весна Радовановић, заменик члана.

II. Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Мионица, а
решење доставити именованим.
III. Решење објавити у ''Службеном гласнику СО Мионица''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-47/2017
Мионица, 14.11.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Јанковић с.р.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 и
54/11), Изборна комисија општине Мионица донела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања Изборне комисије општине
Мионица (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Мионици, у згради општине Мионица, Живојина Мишића бр. 28.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи 3 печата, пречника 32 mm (нулти, печат са ознаком I и печат са
ознаком II).
Печат има облик круга чији је пречник 32 mm, а у средини је грб Републике Србије. По спољном
ободу печата уписан је текст: "Република Србија". У следећем унутрашњем кругу уписан је текст: "Општина
Мионица - Изборна комисија општине Мионица". У дну печата уписан је текст: "Мионица".
Текст печата је исписан ћириличним писмом.
За руковање и чување печата задужени су секретар Комисије и његов заменик.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисија ради и одлучује на седници у сталном и проширеном саставу.
Комисију у сталном саставу чине: председник Комисије, 6 чланова Комисије и њихови заменици.
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Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један представник подносилаца
изборних листа кандидата за одборнике СО Мионица, који је предложио најмање 2/3 кандидата од укупног
броја одборника који се бира.
Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица која постају чланови
Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави резултате избора.
Заменици чланова Комисије имају иста права и обавезе као и чланови које замењују.

Члан 5.
Комисија има секретара, кога именује Скупштина општине Мионица и који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.

Члан 6.
Председник и чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
Председник и секретар Комисије и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

Члан 7.
Општинска управа Мионица обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку
помоћ при обављању послова за потребе Комисије, у складу са законом и одлуком Скупштине општине о
организацији и раду те службе.
О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар Комисије.

Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе, односно предлога кандидата, истовремено, решењем
утврђује који подносилац изборне листе, односно предлога кандидата, испуњава услове за одређивање
својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника
подносиоца изборне листе у проширени састав, Комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24
часа од доношења тог решења.
Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у Комисији и о томе
обавештава Комисију.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе
у проширени састав.
Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у Комисији најкасније 5 дана
пре дана одређеног за одржавање избора, Комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује без
представника подносиоца изборне листе.
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Комисија у оквиру надлежности утврђених Законом о локалним изборима:
1. стара се о законитости спровођења избора одборника;
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2.

дређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на
бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје упутства бирачком одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички
их предаје бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10. подноси извештај Скупштини општине Мионица о спроведеним изборима за одборнике;
11. доставља извештај министарству надлежном за послове локалне самоуправе и надлежном органу за
послове статистике о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку
избора;
12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који
се односе на спровођење избора за народне посланике.
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије

-

Члан 10.
Председник Комисије:
представља Комисију,
сазива седнице Комисије и председава седницама,

-

потписује акте Комисије,

-

стара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено,

-

стара се о примени овог пословника, и

-

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.

Заменик председника Комисије
Члан 11.
Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије у случају његове
одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га председник
Комисије овласти.

Чланови Комисије

-

Члан 12.
Чланови Комисије имају право и обавезу:
да редовно присуствују седницама Комисије,
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- да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком
предлогу о коме се одлучује на седници,
- да обављају све дужности и задатке одређене од стране Комисије.
Секретар Комисије






Члан 13.
Секретар Комисије:
припрема седнице Комисије,
координира рад чланова и заменика чланова Комисије,
помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности,
стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у складу са
законом, овим пословником и налозима председника Комисије.

IV. НАЧИН РАДА
Члан 14.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања састава до завршетка избора.

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, водећи рачуна о роковима утврђеним законом, или
на предлог трећине чланова Комисије.
У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар, односно заменици.

Члан 17.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима , a у случају
спречености члана да присуствује раду Комисије и заменику члана Комисије, по правилу у писаном
облику, најкасније два дана, пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају и у
краћем року, телефоном или на други одговарајући начин.
У хитним случајевима, из оправданих разлога, седница Комисије се може одржати телефонским
путем, aко је на претходној седници договорено о чему ће се расправљати и одлучивати.
Седнице Изборне комисије одржавају се телефонским путем у случају када је у питању додела
мандата новом одборнику из разлога што се у том случају седнице Изборне комисије одржавају за време
седнице Скупштине општине.
Записник са седнице одржане телефонским путем доставља се накнадно члановима Комисије.
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Члан 18.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других
докумената, као и обављање појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда
својих чланова и из реда стручних радника.
Комисија може, по потреби, задужити поједине своје чланове да проуче питања која се јављају у
спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима
у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и
предложе јој одговарајућа решења.
Члан 19.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је
сачињен и благовремено достављен члановима и заменицима чланова Комисије.
Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, односно заменик члана.
Уколико нема изнетих примедби на записник, председавајући ставља на гласање записник у
предложеном тексту.
О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнете у расправи.
Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући констатује да је записник усвојен у
предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама.
Председавајући потписује записник.

Члан 20.
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан Комисије,
односно заменик члана.
О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе, редом
којим су предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну предложеног дневног реда, Комисија
гласа о усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана Комисије, односно заменика члана, Комисија може да одлучи
да се време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, ограничи на пет минута.
Члан 21.
На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, Комисију извештава председник Комисије, или члан
Комисије којег је одредио председник Комисије и који предлаже начин даљег поступања Комисије
(известилац).
Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси Комисија, пре отварања расправе
Комисију са предлогом акта упознаје секретар Комисије.
Одржавање реда на седници
Члан 22.
Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова
Комисије пријављеним за учешће у расправи.
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Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.
Одлучивање
Члан 23.
Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује расправу
о тачки дневног реда, након чега се прелази на одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно проширеном
саставу.
Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици чланова само у случају одсуства члана којег
замењују.
Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући ставља на
гласање предлоге редом којим су изнети.
Комисија увек гласа о усвајању предлога.
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог
одбијен.
Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија
Члан 24.
Уколико су у току расправе изнети предлози за брисање, односно измене акта, председавајући на
гласање прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се обавља према редоследу по ком су изнети
предлози за брисање, односно измену, при чему председавајући на гласање ставља прво предлог за брисање,
а потом предлог за измену.
Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога акта у
целини.
Члан 25.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног
информисања давањем саопштења и одржавањем конференције за штампу.
Саопштење за јавност даје председник Комисије, заменик председника Комисије, секретар
Комисије или заменик секретара Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.
Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или заменик
председника Комисије или члан којег Комисија овласти.
Објављивање аката у "Службеном гласнику СО Мионица"
Члан 26.
Општи акти Комисије објављују се у "Службеном гласнику СО Мионица".
Комисија може да одлучи да се појединачни акт објави у "Службеном гласнику СО Мионица".
О објављивању аката стара се секретар Комисије.

Члан 27.
Уколико текст акта објављеног у "Службеном гласнику СО Мионица" није сагласан изворнику акта,
исправку даје секретар Комисије.
Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти начин као и акт који се исправља.
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Члан 28.
Комисија може да овласти секретара Комисије да утврди пречишћен текст општег акта Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег акта може да буде садржано у акту којим се
мења општи акт, или у посебном закључку који доноси Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".

Објављивање Информатора о раду Комисије и приступ
информацијама од јавног значаја.
Члан 29.
Комисија објављује Информатор о свом раду.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је секретар
Комисије.
О захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на изборни материјал
одлучује Комисија.
Интернет страница Комисије
Члан 30.
На званичном сајту општине Мионица постављен је линк ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ на коме се објављују
општи акти Комисије, 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 Општинска управа Мионица.

V. ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 31.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за
потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање
законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од пријема приговора и доставља га
подносиоцу.
Против решења Комисије може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од достављања
решења.
Кад је против решења Комисије донетог по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу,
заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном суду у Београду, одмах а најкасније у
року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 32.
Кад Комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено, донеће решење о њеном
одбацивању.
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Кад Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне
листе у складу са законом, донеће у року од 24 часа од пријема изборне листе, закључак којим се
подносиоцу изборне листе налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони
те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да
обави ради отклањања недостатака.
Кад Комисија утврди да изборна листа садржи недостатке предвиђене законом, или кад утврди да
недостаци изборне листе нису отклоњени, или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних 24
часа решење којим се одбија проглашење изборне листе.
Члан 33.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима,
Законом о избору народних посланика, Законом о јединственом бирачком списку и Законом о финансирању
политичких активности и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходнопримењује одредбе
Закона о општем управном поступку.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 34.
Средства за рад Комисије, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора обезбеђуу се у
буџету општине Мионица.
Члан 35.
Председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за обаљени
рад у Комисији.
Висина накнад за рад у Комисији одређује се одлуком Привременог органа.
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавци су председник и секретар
Комисије.
Члан 36.
Стручне и административне послове за Комисију врши Одељење за општу управу. По потреби
неопходну административну и техничку помоћ при остваривању задатака Комисије обезбеђују и пружају
запослени из других организационих јединица управе општине Мионица
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 37.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи и о закључцима који су на седници прихваћени.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник се чува трајно.
Записник са претходне седнице усваја се на наредној седници Комисије.
Члан 38.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним
материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону.
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Члан 39.
У Општинској управи Мионица се води деловодни протокол, сређује се и чува документација
(архивска грађа) Комисије, са којом се поступа у складу са прописима.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
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 41.
Одредбе Закона о избору народних посланика ( "Службени гласник РС", бр. 35/2000, 18/2004 и 36/2011 (
погледај и чл. 17 ). Види: Одлуку УС РС IУ бр. 197/02 - 57/2003. Види: чл. 24. Закона - 72/2003-1. Види:
Одлуку УС РС IУ бр. 358/03 - 16/2004-7. Види: чл. 431. Законика - 85/2005-30. Види:чл. 114. Закона 101/2005-28. Види: Објашњење о примени чл. 83. и 84, а у вези са чланом 40а - 109/2006-3. Види: Одлуку о
примени члана 30. став 2. - 110/2006-3. Види: Објашњење о примени чл. 72а ст. 1. и 2. - 10/2008-3. Види:
Објашњење о примени чл. 74. ст. 6. и 7. - 10/2008-3. Види: Решење УС РС IУ бр. 42/08 - 37/2008-34. Види:
чл. 29. Закона - 104/2009-57. Види: Одлуку УС РС IУп бр. 42/2008 - 28/2011-22.) о бирачким списковима, о
изборном материјалу, именовању у изборне комисије и бирачке одборе, бирачким местима, о обавештавању
грађана о предложеним кандидатима, о забрани трајања изборне пропаганде и објављивању претходних
резултата или процене резултата избора, гласању, утврђивању и објављивању резултата избора, неплаћању
пореза и доприноса за средства која се исплаћују као накнада за рад лица у органима за спровођење избора и
казнама, сходно се примењују на избор одборника, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 42.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику СО
Мионица''.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 013-25/2017
Датум: 09.11.2017. године
Мионица
ПРЕДСЕДНИК
Милоје Станковић,с.р.

На основу члана 15. и члана 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Изборна комисија општине Мионица, на седници одржаној
13.11.2017. године, донела је
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
РАСПИСАНИХ ЗА 24. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за одборнике Скупштине општине
Мионица, расписаних за 24. децембар 2017. године.
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Члан 2.
За Скупштину општине Мионица бира се 39 одборника.
Избори за одборнике Скупштине општине Мионица расписани су одлуком председницe Народне
скупштине Републике Србије ( ''Службени гласник РС'' бр. 99/2017).

II СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Органи за спровођење избора
Члан 3.
Органи за спровођење избора јесу: Изборна комисија општине Мионица ( у даљем тексту: Изборна
комисија ) и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа
донетих на основу закона.
За свој рад за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и да
достављају податке који су им потребни за рад.

Члан 4.
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
Органи за спровођење избора одлучују већином гласова чланова у сталном, односно проширеном
саставу.
Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не могу бити лица која су међусобно
сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном
сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица
која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Члана органа спровођења избора у проширеном саставу, који је одређен у складу са Законом о
локалним изборима, именује Изборна комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе кандидата
за одборнике.
За члана органа за спровођење избора у проширеном саставу може да буде предложено лице које
има изборно право, а није кандидат за одборника, заступник подносиоца изборне листе или овлашћено лице
за подношење изборне листе.
Општинска изборна комисија
Члан 5.
Изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и овом Упутством.
Члан 6.
Право на члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном саставу има сваки подносилац
проглашене изборне листе кандидата за одборнике који је предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се који се бира.
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За члана и заменика Изборне комисије у проширеном саставу може да буде одређено само оно лице
које има изборно право на територији општине Мионица.
Предлог за именовање члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном саставу треба да
садржи име и презиме лица, његов јединствени матични број грађана ( у даљем тексту: ЈМБГ ),
пребивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт.
О предлогу из става 3. овог члана Изборна комисија одлучује у року од 24 часа од часа његовог
пријема.
Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у проширени састав Изборне
комисије најкасније пет дана пре дана одржавања избора, Изборна комисија наставља да ради и пуноважно
одлучује без представника подносиоца изборне листе.

Бирачки одбори
Члан7.
Бирачке одборе образује Изборна комисија у складу са Законом о локалним изборима и овим
Упутством.
Бирачки одбор обавља послове који су одређени Законом о локалним изборима, Законом о избору
Народних посланика, овим Упутством и Правилима о раду бирачких одбора.
Бирачки одбор ради у сталном и проширеном саставу, које именује Изборна комисија на начин и по
поступку утврђеним законом и Упутством .
Изборна комисија је дужна да до 1. децембра 2017. године до 24.00 часа достави структуре сталног
састава бирачких одбора одборничким групама.
Исто лице не може истовремено бити члан у два бирачка одбора.
Стални састав бирачког одбора
Члан 8.
Стални састав бирачких одбора чине председник и четири члана, који имају заменике.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у
сталном саставу Изборна комисија доноси најкасније до 13. децембра 2017. године до 24 часа.

Члан 9.
Председници бирачких одбора, њихови заменици, чланови и заменици чланова бирачких одбора у
сталном саставу именују се на предлог политичких странака, коалиције странака и групе грађана у
Скупштини општине ( у даљем тексту : Предчагачи ).
Број места председника, заменика, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких
одбора који припада свакој политичкој странци, коалицији политичких странака и група грађана у
Скупштини општине мора да буде сразмеран њеној заступљености у Скупштини на дан распуштања.

Члан 10.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу сачињава се за свако бирачко
место посебно.
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Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу треба да за свако предложено
лице садржи: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана, број телефона за
контакт и политичку припадност, односно назив странке или страначке колиције која га предлаже.
Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу предлагачи достављају до 8.
децембра 2017. године.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу подноси овлашћено лице испред
предлагача.
За свако лице које је овлашћено да поднесе предлог за именовање чланова бирачких одбора у
сталном саставу наводи се: име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адресу стана, број телефона за контакт.
Овлашћење за предлагање чланова бирачког одбора у сталном саставу не може се пренети на треће
лице.
Члан 11.
Ако неки предлагач благовремено не достави предлог за именовање члана бирачког одбора у
сталном саставу, Изборна комисија у стални састав бирачког одбора именује лице одговарајуће за вршење
ове дужности.

Члан 12.
Изборна комисија дужна је да до 19. децембра 2017. године за председнике и заменике председника
бирачких одбора организује обуку за спровођење гласања на бирачком месту и примену Правила о раду
бирачких одбора.
Проширени састав бирачког одбора

Члан 13 .
Проширени састав бирачког одбора чине по један опуномоћени представник подносилаца
проглашене изборне листе сходно одредбама Закона о локалним изборима и овог Упутства.
Право да предложе чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу овог
органа имају: подносиоци проглашених изборних листа за одборнике Скупштине општине Мионица.

Члан 14.
Предлог за именовање члана и заменика члана у проширеном саставу бирачког одбора доставља се
најкасније 18. децембра 2017. године у 24 часа.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу сачињава се за свако
бирачко место посебно.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу, за сваког члана и заменика
члана бирачког одбора, треба да садржи име и презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ, пребивалиште и
адресу стана и контакт телефон.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подноси лице овлашћено за
подношење изборне листе или лице које он за то овласти.
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Овлашћење за предлагање чланова бирачког одбора у проширеном саставу не може се пренети на
треће лице.
Члан 15.
Изборна комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу
најкасније 19. децембра 2017. године у 24.00 часа.
Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог члана неког бирачког одбора у проширеном
саставу најкасније до 18. децембра 2017. године, бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без
представникатог подносиоца изборне листе, у складу са законом.
Провера изборног права за чланове бирачких одбора
Члан 16.
У бирачки одбор могу да се именују само лица која имају изборно право на територији општине
Мионица.
Изборно право лица која се именују у бирачки одбор проверавају, по службеној дужности,
овлашћена лица општинског органа надлежног за ажурирање бирачког списка, тако што ће на писмени
збирни предлог за именовање председника и њиховох заменика, чланова и заменика чланова бирачких
одбора, ставити печат са констатацијом да потврђује да предложена лица имају изборно право.
Ако неко лице које је предложено нема изборно право, општински орган из става 2. овог члана о
томе одмах обавештава Изборну комисију, а Изборна комисија подносиоца изборне листе.
Замена лица у бирачким одборима
Члан 17.
Замену лица именованих у бирачке одборе врши Изборна комисија на захтев овлашћеног
предлагача.
Члана или заменика члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу могуће је заменити до
23. децембра 2017. године у 20.00 часова.

Обавештење бирача о месту и времену одржавања избора
Члан 18 .
Обавештење о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места на коме гласа
и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка доставља Општинска управа Мионицасе сваком
бирачу најкасније пет дана пре дана одржавања избора ( до 18. децембра 2017. године ), у складу са
законом.

III ИЗБОРНА ЛИСТА
Подношење изборне листе
Члан 19.
Подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мионица може бити
регистрована политичка странка или коалиција регистрованих политичких странака и група грађана, чије
изборне листе својим потписима подржи најмање 200 бирача ( у даљем тексту: Подносилац изборне листе ).
Подносилац изборне листе не може бити коалиција коју чине политичка странка и група грађана.
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Подносилац мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја
одборника који се бира у Скупштину општине Мионица.

Члан 20.
Изборну листу кандидата за одборнике ( у даљем тексту: Изборна листа ), у име политичке странке,
подноси заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он за то
овласти на Обрасцу СО-2.

Члан 21.
Коалицију регистрованих политичких странака ( у даљем тексту: страначка коалиција ) образују
најмање две регистроване политичке странке писаним споразумом ( у даљем тексту: коалициони споразум )
који се оверава код јавног бележника.
Коалициони споразум обавезно садржи назив страначке коалиције, назив изборне листе и податке о
лицу које је овлашћено за подношење изборне листе.
У име страначке коалиције изборну листу подносе највише два овлашћена лица.
Ако су коалиционим споразумом овлашћена два лица за подношење изборне листе, онда се
обавезно наводи да ли овлашћена лица изборне радње морају предузимати заједно или то могу чинити
одвојено.
Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од заступника политичких странака које
чине коалицију буде заступник страначке коалиције.
Изборну листу у име страначке коалиције подноси лице које је за то овлашћено у коалиционом
споразуму.
Члан 22.
Групу грађана образује најмање десет бирача писаним споразумом који се оверава код јавног
бележника.
Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи циљ образовања групе грађана, назив групе
грађана, ако је одређен, назив изборне листе, податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и
пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте) и податке о лицу које је овлашћено
за подношење изборне листе.
Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је споразумом о образовању групе грађана
овлашћено за подношење изборне листе.
Члан 23.
Лице које је овлашћено за подношење изборне листе, овлашћено је да у име подносиоца изборне
листе врши и све друге радње у изборима, осим ако подносилац изборне листе друкчије не одреди.
Рок за подношење изборне листе
Члан 24.
Изборна листа подноси се Изборној комисији у згради Општине Мионица, на писарници, најкасније
до 8. децембра 2017. године у 24 часа, на Обрасцу СО-1, у писменој и електронској форми ( CD/ DVD ).
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Садржина изборне листе у писменој форми и изборне исте у електронској форми мора бити
истоветна.
Садржина изборне листе

Члан 25.
Изборна листа садржи:
1) назив подносиоца изборне листе;
2) назив изборне листе који може да садржи и име и презиме носиоца изборне листе (ако је
одређен);
3) податке о свим кандидатима за одборнике ( редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ,
годину рођења, занимање, пребивалиште и адреса стана кандидата према потврди о пребивалишту );
4) име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се за сваког кандидата за
одборника мора навести пуни или скраћени назив политичке странке која га је предложила за кандидата за
одборника.
Ако изборна листа не испуњава садржинске услове утврђене овим чланом, сматраће се да садржи
недостатке за проглашење.
Члан 26.
Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.
На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи ( прва три места, друга
три места и тако до краја листе ) мора да буде најмање по један кандидат који припада оном полу који је
мање заступљен на изборној листи.
Једно лице може бити кандидат само на једној изборној листи за одборнике Скупштине општине
Мионица.
У случају да по доношењу решења о проглашењу изборне листе кандидат за одборника буде
правоснажном судском одлуком лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије,
одустане од кандидатуре или ако наступи његова смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи
новог кандидата.

Назив подносиоца изборне листе
Члан 27.
Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна је да у изборној листи свој назив као
подносиоца изборне листе наведе према називу из акта о регистрацији политичке странке.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као назив
подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању страначке коалиције, при чему
назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку ''Коалиција''.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку
''Група грађана''.
Ако група грађана има назив, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца, после речи
''Група грађана'', наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана.
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Назив групе грађана не може да садржи реч ''странка'' ни у једном падежу, нити назив регистроване
политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке.

Назив изборне листе
Члан 28.
Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив
политичке странке из акта о регистрацији.
Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз
његову писмену сагласност која се даје на обрасцу СО-3.

Члан 29.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен
споразумом о образовању те страначке коалиције.
Назив коалиционе изборне листе може да садржи и имена највише два лица као носилаца изборне
листе, уз њихове писмене сагласности која се дају на обрасцу СО-3.

Члан 30.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о
образовању те групе грађана.
Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме једног лица, као носиоца
изборне листе, уз његову писмену сагласност која се даје на обрасцу СО-3.
Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч ''странка'' ни у једном падежу, нити назив
регистроване политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке.

Члан 31.
Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за одборника.
Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 32.
Приликом подношења изборне листе за избор одборника Скупштине општине Мионица, Изборној
комисији истовремено се подноси следећа документација:
1) Овлашћење лица које је заступник политичке странке овластио да поднесе изборну листу, на
обрасцу СО-2;
2) Сагласност носиоца изборне листе ( ако је одређен) да буде носилац изборне листе, на обрасцу
СО-3;
3) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, у којој
је означено име и презиме, датум рођења, занимање и ЈМБГ, на обрасцу СО-4;
4) Изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу
СО-5;
5) Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, на
обрасцу СО-6;
6) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на
обрасцу надлежног органа;
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7) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по азбучном реду презимена бирача, на
обрасцу СО-7. Списак се доставља у писаном и електронском облику ( CD/DVD ), тако да
садржај списка у оба облика буде истоветан;
8) Најмање 200 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине општине Мионица, сређених по азбучном реду презимена Бирача, на обрасцу СО-8;
9) Оверен Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана, ако
изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;
10) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу
грађана, на обрасцу надлежног органа ( СО-4 ), ако изборну листу подноси група грађана.
Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) овог члана достављају се у оригиналу или као оверена
фотокопија.
Потписи бирача који подржавају листу на Обрасцу СО-8, оверавају се код јавног бележника.

Члан 33.
Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање
изборне кампање користи средства из јавних извора, Изборној комисији предаје писану изјаву да ће
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, на обрасцу СО-18.
Након проглашења изборне листе, Изборна комисија изјаву подносиоца изборне листе уз решење о
проглашењу изборне листе, без одлагања доставља Одељењу за финансије, Општинске управе Мионица.

Обрасци за подношење изборне листе
Члан 34.
Изглед и садржај обрасца изборне листе и образаца документације која се доставља уз изборну
листу, Изборна комисија прописује и ставља на увид учесницима у изборима најкасније у року од три дана
од дана расписивања локалних избора.

Члан 35.
Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног предлагача кандидата за
одборнике Скупштине општине Мионица.
Потпис бирача који подржава изборну листу предлагача мора бити оверен од стране овлашћених
лица у складу са прописима којим се уређује овера потписа, на прописаном обрасцу.
Овера потписа у смислу става 3. овог члана се врши код јавног бележника.
Овера потписа бирача који подржавају изборну листу, омогућава се и у седишту учесника у
изборима, на њихов захтев.
Овлашћена лица су дужна да оверу потписа врше у складу са Правилником о накнади за оверу
потписа бирача који подржавају изборну листу за избор одборника (''Службени гласник РС'', број 12/16).
Потписи се не могу оверавати пре него што накнада буде плаћена.
Накнаду за оверу потписа бирача плаћа подносилац изборне листе коју је бирач подржао, у складу
са Правилником из става 5. овог члана.
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Повлачење изборне листе
Члан 36.
Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе.
Повлачењем изборне листе престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за
спровођење избора, као и сва права која му по том својству по одредбама Закона о локалним изборима
припадају.
IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
Утврђивање и објављивање
Члан 37.
Збирну изборну листу утврђује Изборна комисија и она садржи све проглашене изборне листе са
личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.
Редослед изборних листи са именима свих кандидата, на збирној изборној листи утврђује се према
редоследу њиховог проглашавања.
Изборна комисија објављује збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине
Мионица у ''Службеном гласнику СО Мионица'' најкасније 13. децембра 2017. године у 24.00 часа.
Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне
изборне листе, преко лица које овласти, изврши увид у све поднете изборне листе и документацију поднету
уз њих.
Збирна изборна листа, са називима изборних листи и именима свих кандидата мора за све време
гласања бити видно истакнута на бирачком месту.
V БИРАЧКА МЕСТА
Одређивање бирачких места
Члан 38.
Бирачка места одређују се актом Изборне комисије, који се оглашава у ''Службеном гласнику СО
Мионица'', на предлог Општинске управе Мионица.
Предлог из става 1. овог члана, Општинска управа Мионица доставља Изборној комисији најкасније
до 15. новембра 2017. године.
Решење о одређивању бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника СО Мионица,
Изборна комисија доноси најкасније 3. децембра 2017. године у 24.00 часа.

Члан 39.
Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без
тешкоћа траје од 07.00 до 20.00 часова.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због
просторне удаљености или неповољног географског положаја, становницима тог места гласање на другом
бирачком месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених
места.
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког
места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и сл.).

Члан 40.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а само изузетно и
просторије у објектима у приватној својини.
Предлог Општинске управе да бирачко место буде у објекту у приватној својини мора бити
образложен.
За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву
политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у објекту у власништву кандидата за
одборника или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, води се рачуна да оно по могућности буде приступачно
особама са инвалидитетом.
Уређивање бирачких места
Члан 41.
Општинска управа, преко надлежних органа, дужна је да благовремено обезбеди да, простор који је
одређен као бирачко место, буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора бити довољно пространа да омогући несметан рад бирачког одбора,
односно да буде довољно пространа да би сви чланови бирачког одбора, у сталном и проширеном саставу,
могли несметано и у сваком тренутку да имају приступ гласачкој кутији и изборном материјалу и увид у
њих, као и да би могли да се поставе паравани који омогућавају несметано попуњавање гласачких листића и
тајност гласања.
На бирачком месту видно се истичу: број и назив бирачког места, државна застава Републике
Србије, збирна изборна листа, решење о одређивању бирачког места и решење о именовању бирачког
одбора.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да се истичу симболи политичких
странака и други пропагандни материјал.
Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (овлашћеним посматрачима)
одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.

VI ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис и ажурирање бирачког списка
Члан 42.
У јединствени бирачки списак ( у даљем тексту: бирачки списак ) уписују се лица која испуне
опште услове за стицање бирачког права, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица
која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
Ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Мионица обухвата вршење промена у
бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев
грађана.
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До закључења бирачког списка, 8. децембра 2017. године у 24.00 часа, решења на којима се
заснивају промене у бирачком списку доноси, Општинска управа Мионица, орган надлежан за ажурирање
бирачког списка.
Од закључења бирачког списка, 9. децембра 2017. године, па до 20. децембра 2017. године у 24.00
часа ( до 72 часа пре дана одржавања избора ), решења на којима се заснивају промене у бирачком списку
доноси Министарство државне управе и локалне самоурпаве.
Излагање дела јединственог бирачког списка
Члан 43.
Дан након расписивања избора, Општинска управа Мионица, орган надлежан за ажурирање
бирачког списка излаже део бирачког списка за подручје општине Мионица на увид грађанима и то
оглашава преко средстава јавног информисања и, по потреби, на други начин, уз обавештавање грађана да
од надлежног органа могу, до закључења бирачког списка, захтевати доношење решења на којима се
заснивају промене у бирачком списку.
Део бирачког списка из става 1. овог члана излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме
у седишту општинске управе, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су
уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Увид у јединствени бирачки списак, може се извршити и електронским путем на званичној интернет
страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем података о јединственом
матичном броју грађана.
Закључење бирачког списка. Укупан број бирача
Члан 44.
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту : МДУЛС ) закључује
решењем, 8. децембра 2017. године, бирачки списак и истим утврђује укупан број бирача на подручју
општине Мионица и на сваком бирачком месту.
МДУЛС доставља Изборној комисији решење о закључењу бирачког списка у року од 24 часа од
закључења бирачког списка, а најкасније 9. децембра 2017. године у 24.00 часа.
По пријему решења из става 2. овог члана Изборна комисија објављује у ''Службеном гласнику СО
Мионица'' укупан број бирача на подручју општине Мионица.
Припрема и достављање извода из бирачког списка
Члан 45.
Надлежно министарство припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка, разврстане по
бирачким местима на подручју опшитне Мионица и доставља их Изборној комисији, најкасније 10.
децембра 2017. године у 24.00 часа ( у року од 48 часова од доношења решења о закључењу бирачког
списка).
Изводи из бирачког списка за свако бирачко место садрже све чињенице о бирачу које садржи
бирачки списак и место за својеручни потпис бирача.
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Коначан број бирача
Члан 46.
МДУЛС доставља Изборној комисији сва решења на којима се заснивају промене у бирачком
списку које је донело од закључења бирачког списка све до 72 часа пре дана избора ( од 8. до 20. децембра
2017. године у 24.00 часа ).
Ако се решењем из става 1. овог члана мења бирачко место на којем бирач гласа, то решење
обавезно мора да садржи ознаку и бирачког места са којег се бирач брише и ознаку бирачког места на које се
бирач уписује.
Изборна комисија узима у обзир само она решења из става 1. овог члана која је примила најмање 48
часова пре дана одржавања избора и на основу њих уноси измене у изводе из бирачког списка и одмах
потом објављује коначан број бирача на подручју општине Мионица и на сваком бирачком месту.
Изборна комисија одмах по добијању измена у изводима из бирачког списка утврђује и објављује у
''Службеном гласнику СО Мионица'' коначан број бирача на подручју општине Мионица и на сваком
бирачком месту.
VII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала- прибора
Члан 47.
Изборни материјал за спровођење избора за одборнике обезбеђује Изборна комисија.
Општинска управа се стара о уређивању бирачких места и припрема за сваки бирачки одбор
потребан број гласачких кутија са прибором за њихово печаћење, параване за гласање, прибор за писање,
спрејеве за обележавање кажипрста десне руке бирача и UV лампе, коверте за одлагање гласачких листића,
свеће и пластичне џакове.
Општинска управа сваком бирачком одбору, благовремено доставља:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Гласачку кутију;
Два сета паравана за обезбеђивање тајност гласања;
Два спреја за обележавање прста бирача;
Две UV лампе;
Врећу за одлагање изборног материјала;
Прибор за писање;
Прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала ( печат и восак );
Коверте за одлагање гласачких листића;
Остали материјал ( батерије, оловке, свеће, коверте и др.)

Изборни материјал који се обезбеђује за сваки бирачки одбор
Члан 48.
Изборна комисија благовремено припрема за сваки бирачки одбор:
1) збирну изборну листу кандидата за одборнике СО Мионица;
2) решење о одређивању бирачког места (извод);
3) решење о образовању и именовању бирачког одбора у сталном саставу;
4) решење о образовању и именовању бирачког одбора у проширеном саставу;
5) оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;
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6) потребан број гласачких листића, који одговара броју бирача који су уписани на бирачком
месту у изводу из тачке 5) става 1. овог члана. Гласачки листићи за гласање бирача који су
уписани у посебне изводе из бирачког списка обезбеђују се из обавезне резерве;
7) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ,
8) образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Мионица (у даљем тексту: записник о раду
бирачког одбора), у шест примерака;
9) правила о раду бирачких одбора;
10) државну заставу Републике Србије;
11) обрсце потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места;
12) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког
одбора у сталном саставу;
13) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког
одбора у проширеном саставу;
14) обрасце одговарајућих записника о примопредаји изборног материјала пре гласања и после
гласања;
15) коверте за гласање ван бирачког места и паковање гласачких листића после пребројавања;

Предаја изборног материјала бирачким одборима
Члан 49.
Штампани изборни материјал Изборна комисија преузима од штампарије Службеног гласника
Републике Србије, у Београду, најкасније 20. децембра 2017. године.
Изборна комисија изборни материјал, заједно са материјалом који је обезбедила Општинска управа
(гласачке кутије, параване за гласање, прибор за писање, прибор за печаћење гласачких кутија и другог
изборног материјала, спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача, UV лампе, коверте за одлагање
гласачких листића, свеће, пластичне џакове и државну заставу), предаје представницима бирачких одбора
најкасније 22.децембра 2017. године у 24.00 часа.
Примопредаја изборног материјала врши се у седишту Изборне комисије, у згради Општине
Мионица.
О примопредаји изборног материјала сачињавају се записници на прописаним обрасцима.

VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Предаја изборног материјала од стране бирачких одбора
Члан 50.
Кад утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања, а најкасније у року
од осам часова од затварања бирачких места, предаје Изборној комисији следећи изборни материјал:
1) први примерак записника о раду бирачког одбора и утврђивању резултата гласања на бирачком
месту;
2) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту;
3) запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
4) запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;
5) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
6) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
7) запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
места;
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8) попуњене обрасце евиденција о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова
бирачког одбора у сталном и прођиреном саставу.
О примопредаји изборне документације из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном
обрасцу СО-21, који потписује представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су
предали изборну документацију
Утврђивање и објављивање резултата избора
Члан 51.
По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 24 часа од
затварања бирачких места, утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који су
гласали на бирачким местима; број бирача који су гласали ван бирачког места; укупан број примљених
гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; укупан број важећих гласачких листића и
број гласова датих за сваку изборну листу.
Изборна комисија утврђује резултате гласања на бирачким местима најкасније у року од шест
часова од достављања извештаја са бирачких места.
Изборна комисија објављује резултате избора у року од 24 часа од затварања бирачких места.

IX ДОДЕЛА МАНДАТА
Члан 52.
Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова.
Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи.
У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја
гласова бирача који су гласали.
Градска изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачког места, врши расподелу
одборничких мандата сагласно одредби члана 41. Закона о локалним изборима, о чему саставља посебан
записник.
Градска изборна комисија, најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата
избора, све добијене мандате са изборне листе додељује кандидатима по редоследу на изборној листи, почев
од првог кандидата са листе.
Градска изборна комисија издаје одборнику уверење да је изабран.
X ПОНОВНИ ИЗБОРИ
Члан 53.
Поновни избори спроводе се ако Изборна комисија или Управни суд пониште изборе због
неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним законом.
Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком
месту.
На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са законом, избори се
понављају у року од седам дана од дана утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по
поступку утврђеним за спровођење избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
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Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим
кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
XI СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачка кутија
Члан 54.
Гласачка кутија израђује се према прописаним стандардима, у складу са Упутством за спровођење
Закона о избору народиних посланика.

Штампање гласачких листића
Члан 55.
Гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Мионица штампају се у Београду, на
једном месту, у штампарији Службеног гласника Републике Србије .
Гласачки листићи штампају се искључиво на хартији која је заштићена воденим жигом.
Број гласачких листића који се штампају, њихов облик, боју и изглед утврђује Изборна комисија.
Број гласачких листића који се штампа мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак
за подручје општине Мионица.
Пре почетка штампања гласачких листића, Изборна комисија утврђује број резервних гласачких
листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја гласачких листића. О броју резервних гласачких
листића Изборна комисија доноси решење које се објављује у ''Службеном гласник СО Мионица''.

Припрема штампања гласачког листића
Члан 56.
Након доношења Одлуке о тексту Изборна комисија припрема у складу са Законом о локалним
изборима, један гласачки листић који оверава председник комисије својим потписом и печатом Изборне
комисије. На основу тако припремљеног гласачког листића штампарија израђује утврђени број гласачких
листића.
На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.
Процес штампања се одвија у присуству овлашћених представника Изборне комисије и
представника подносилаца изборних листа.
Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, председник
Изборне комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, председник
Изборне комисије својим потписом оверава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник.
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Право надзор
Члан 57.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија преко својих чланова.
Подносилац проглашене изборне листе доставља Изборној комисији име лица које има право да
присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним
за спровођење избора.
Изборна комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о томе да
њихови представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких
листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.

XII УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА
Члан 58.
Текст гласачког листића и преосталог материјала за спровођење избора штампа се на српском
језику, ћирилицом.

XIII СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 59.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Мионица
обавља Општинска управа Мионица, на основу записника о раду бирачких одбора, које им доставља
Изборна комисија.
Општинска управа Мионица одређује лица која по завршетку гласања, присуствују примопредаји
изборног материјала од бирачких одбора Изборној комисији, врше логичко-рачунску контролу података у
записницима о раду бирачких одбора, припремају и достављају податке о привременим резултатима избора,
користећи апликативни софтвер у Изборној комисији.
Од завршетка гласања до објављивања резултата избора, Изборна комисија објављује привремене
податке о резултатима избора.
Начин објављивања података о току избора, као и привремених података о резултатима избора
утврдиће се посебном одлуком Комисије.
XIV ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 60.
Праћење рада органа за спровођење избора обезбеђује се домаћим и страним посматрачима у
складу са законом и Упутством за спровођење избора за народне посланике.

XV СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 61.
Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Општине Мионица.
Захтев за доделу средстава, са спецификацијом укупних трошкова, Изборна комисија подноси
надлежном општинском органу.
Средства за спровођење избора се користе за:
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-

накнаду за рад Изборне комисије;
накнаду за рад чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу;
накнада за рад чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу, који су
именовани на предлог подносилаца изборних листа за одборнике Скупштине општине
Мионица;
- штампање, набавку и дистрибуцију изборног материјала и прибора, у складу са овим
упутством,
- накнаде за рад ангажованих у Изборну комисију за обављање стручних и других послова у вези
са спровођењем избора;
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала;
- статистичку обраду изборних података;
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавац за располагање средстава је председник Изборне комисије.
Изборна комисија подноси Скупштини Општине извештај о утрошеним средствима.

XVI ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
Члан 62.
Финансирање трошкова изборне кампање врши се из средстава јавних извора, из износа утврђеним
у буџету Општине у складу са Законом о финансирању политичких активности.
Средства из става 1. овог члана, у висини од 20%, распоређују се у једнаким износима
подносиоцима проглашених изборних листи који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства уплаћују се у року
од пет дана од дана проглашења свих изборних листи.
Политичке странке, односно други политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање дужан је да положи изборно јемство у
висини средстава из става 2. овог члана, распоређених том политичком субјекту.
Изборно јемство састоји се у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија од
вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.
Преостали део средстава, у висини од 80% додељује се подносиоцима изборних листа које су
освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата, у року од пет дана од дана проглашења изборних
резултата, без обзира да ли су користили средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Право на финансирање трошкова изборне кампање под условима из одредаба овог члана остварује
подносилац проглашене изборне листе за избор одборника Скупштине општине.

XVII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Мионица
Члан 63.
Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Мионица вршиће се
према обрасцима који су саставни део овог упутства:
1) изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Мионица ( Образац СО-1 );
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2) овлашћење да се у име политичке странке, страначке коалиције или групе грађана поднесе
изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Мионица ( Образац СО-2 );
3) сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине општине Мионица ( Образац СО-3 );
4) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, у којој
је означено име и презиме, датум рођења, занимање и ЈМБГ, на обрасцу СО-4;
5) изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине општине Мионица
Образац СО-5 );

(

6) потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци
Образац СО-6 );

(

7) списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине општине Мионица (Образац СО- 7);
8) изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Мионица (
Образац СО-8 );
9) решење о проглашењу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мионица (
Образац СО-9 );
10) решење о одбацивању изборне листе ( Образац СО-10 );
11) закључак о недостацима изборне листе ( Образац СО-11);
12) решење о одбијању проглашења изборне листе ( Образац СО-12 );
13) решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Мионица ( Образац СО-13 );
14) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац СО-14);
15) гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Мионица (Образац СО-15) ;
16) потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места ( Образац СО-16 );
17) записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и бирачког
одбора (Образац СО-17);
18) изјава о коришћењу средстава јавних средстава ( Образац СО-18 );
19) записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за
избор одборника Скупштине општине Мионица (Образац СО-19);
20) записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и Изборне
комисије (Образац СО-21);
21) овлашћење о подношењу изјаве о коришћењу јавних средстава (Образац СО-22);
22) записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине
општине Мионица (Образац СО-23);
23) Уверење о избору за одборника Скупштине општине Мионица (Образац СО-24 ).
Градска изборна комисија може утврдити и друге обрасце за поједине изборне радње.
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XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
На питања која нису регулисана овим упутством непосредно се примењују одредбе закона,
подзаконских аката, Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика.
Члан 65.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Мионица“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 013-28/2017
Датум:13.11.2017. године
МИОНИЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Весна Радовановић с.р.
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