РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
-ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈАБрој:IV-013-1/2018
Дана, 03.01.2018. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
У П У Т С Т В О
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ
ЗА 11. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ
1. Овим Упутством утврђује се начин спровођења појединих изборних
радњи у поступку предлагања, утврђивања предлога и избора чланова савета
месних заједница у општини Нови Кнежевац.(У даљем тексту :Савети).
Избори се врше за Савете у месним заједницама Нови Кнежевац,
Банатско Аранђелово, Мајдан, Српски Крстур и Ђала, од којих свака месна
заједница чини посебну изборну јединицу.
2. Изборе за чланове Савета спровешће Општинска изборна комисије и
бирачки одбори, које именује Општинска изборна комисија.
3. Право да бира чланове Савета има пунолетан, пословно способан
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју Изборне
јединице, и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран пунолетан, пословно способан
грађанин, држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју
изборне јединице, и има изборно право.
4. Кандидата за члана Савета у изборнј јединици Нови Кнежевац
предлаже најмање 20 бирача из те изборне јединице, док у осталим изборним
јединицама кандидата предлаже најмање 10 бирача из изборне јединице из
које је предложени кандидат, односно изборну листу у јединици Нови Кежевац
потребно је да подржи 140 бирача, најмање 20 за сваког од седам кандидата,
док је за листе за остале изборне јединице потребно 50 бирача који ће
подржати листу, односно најмање 10 за сваког од пт кандидата.
Кандидат за члана Савета, може да одреди лице које ће бити овлашћено
да у његово име педузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење
оверава у надлежном суду или Општинској управи.
5. Предлози кандидата за чланове Савета достављају се Општинској
изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање
избора, односно најкасније дана 26.01.2018. до 23:59 часова.
Уз предлог кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Општинској изборној комисији се доставља и следећа документација:
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Потврда о изборном праву кандидата;
Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена
од стране Општинске управе или код надлежног суда;
Потврда о пребивалишту кандидата;
Уверење о држављанству кандидата;
Потписи бирача који подржавају изборну листу за избор
чланова савета оверени од стране Општинске управе или
код надлежног суда;
Сагласност лица чије име се налази на називу изборне листе;
Овлашћење о предузимању изборних радњи;

6. Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у изборној
јединици.
7. 0пштинска изборна комисија потврђује Предлог кандидата за члана
Савета најкасније у року од 24 часа од дана пријема предлога.
Решење о потврђивању предлога, Општинска изборна комисија
доставља без одлагања овлашћеном представнику подносиоца, односно
подносиоцу.
8. Када Општинска изборна комисија утврди да предлог није поднет
благовремено донеће решење о његовом одбацивању.
9. Када Општинска изборна комисија утврди да предлог садржи
недостатке који су сметња за потврђивање предлога, донеће у року од 24 сата
од дана пријема предлога закључак, којим ће подносиоцу наложити да
најкасније у року од 48 сата од часа достављања Закључка отклони
недостатке.
Када Општинска изборна комисија утврди да недостаци предлога нису
отклоњени,или нису отклоњени у наложеном року, донеће решење којим се
одбија потврђивање предлога кандидата.
10. Општинска изборна комисија, најкасније пет дана по истеку рока за
предлагање кандидата, утврђује листу кандидата у изборној јединици.
Ha листу кандидата изборне јединице, кандидати се уносе према
редоследу потврђивања изборних листа и тако се преносе на гласачки листић.
11. Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана
утврђивања листе кандидата из тачке 9 овог Упутства.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Општинској изборној
комисији.
12. Збирна изборна листа, гласачки листићи,контролни лист и записник о
раду бирачког одбора, припремају се на српском и мађарском језику.
13. Избори за чланове Савета врше се тајним гласањем на гласачким
листићима који садрже:



Назив изборне јединице;
Назнаку да се гласа за избор члана Савета са називом месне
заједнице
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Редни број који се ставља испред назива Изборне листе;
Називе изборних листа по редоследу потврђивања;
Напомена да се гласа за онолико кандидата колико се бира у
изборној јединици;
Напомена да се гласа заокруживањем редног броја испред имена
кандидата;

14. Општинска изборна комисија одређује бирачка места, бирачке одборе
и именује њихове чланове.
Бирачки одбор има председника, заменика председника, два члана и два
заменика члана.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова
бирачких одбора 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.
15. 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.
Два члана бирачког одбора, које одреди бирачки одбор, одлазе код
таквог бирача, утврђују његов идентитет и предају му службену коверту,
оверени гласачки листић, изборну листу, потврду о изборном праву и посебан
коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са начином гласања, па
напуштају просторију у којој бирач гласа.
Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само у оквиру
подручја које обухвата бирачко место, и то искључиво у објекту у којем бирач
трајно борави (стамбени објекат, дом за старе и сл.).
16.Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић,листић
који је попуњен тако да се не може утврдити за којег кандидата се гласало,
листић на којем је заокружено више кандидата од броја кандидата који се
бирају, као и у другим случајевима када се не може са сигурношћу утврдити за
којег кандидата је бирач гласао.
17. На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да
се истиче изборни пропагандни материјал.
18. Дана 11. фебруара 2018. године се састаје бирачки одбор на
бирачком месту у 6,00 часова.
Дужност председника бирачког одбора је да благовремено обезбеди
кључ од просторије – бирачког места.
Пре отварања бирачког места, бирачки одбор се припрема за почетак
гласања следећим редоследом:
- Пре почетка гласања Изборна комисија уручује изборни материјал
представнику бирачког одбора, по правилу председнику, о чему се саставља
записник
- Припремљени изборни материјал се 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,
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бирачки одбор то констатује у записнику о раду бирачког одбора и о томе одмах
обавештава Изборну комисију.
- Уређује бирачко место на начин да помогне бирачима у поступку
гласања, утврђује да ли су обезбеђени услови за тајност гласања и проверава
да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнути
симболи политичких странака и други пропагандни материјал. Ако је то
случај,бирачки одбор сам уклања такав материјал или о потреби да се исти
уклони обавештава Изборну комисију.
- Чланови бирачког одбора се затим договарају о начину поделе рада на
бирачком месту, а нарочито о томе који ће чланови или заменици чланова
бирачког одбора да проверавају да ли је кажипрст десне руке бирача већ
обележен невидљивим мастилом, да проналазе и заокружује бираче
у
бирачком списку, да специјалним спрејем прскају кажипрст десне руке бирача
ко знак да је бирач гласао и да бирачима уручују бирачки листић
- одбор утврђује да гласање може да почне и то констатује у записнику о
раду бирачког одбора
19. Бирачко место се отвара у 7,00 часова истог дана
Одмах по отварању бирачког места, одбор проверава гласачку кутију у
присуству првог бирача који дође а резултат провере се уписује у контролни
лист за проверу исправности бирачке 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 убацује у гласачку кутију па се она печати у присуству
првог бирача и све то бележиу записник о раду бирачког одбора.
20. Док је бирачко место отворено и док траје гласање половина од
укупног броја чланова бирачког одбора или њихових заменика мора бити на
бирачком месту.
Члановима одбора који су одређени да рукују спрејом с невидљивим
мастилом а гласају на другом бирачком месту, омогућава се да на њиховом
бирачком месту гласају уз решење о именовању за члана бирачког одбора.
21. После уласка бирача у просторију за гласање, члан бирачког одбора
користећи УВ лампу проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ
обележен невидљивим мастилом, те ако јесте тај бирач не може да гласа и
мора да напусти бирачко место.
Ако кажипрст десне руке бирача није обележен невидљивим мастилом
бирач саопштава своје име и презиме и предаје личну карту или возачку
дозволу, односно путну исправу којом доказује свој идентитет Бирач који је
уписан у бирачки списак може да гласа без обавештења о гласању.
Пошто се утврди идентитет, члан бирачког одбора заокружује редни број
бирача у бирачком списку, објашњава бирачу начин гласања и предаје му
гласачки листић.
После тога бирач се потписује у бирачком списку,а члан одбора му прска
кажипрст десне руке невидљивим мастилом као доказ да је гласач гласао.
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22. Бирач који не може лично да гласа (слепо, инвалидно или неписмено
лице) има право да на бирачко место са собом поведе лице које ће уместо њега
попунити гласачки листић онако како му бирач одреди.
Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду бирачког одбора,
као и укупан број таквог начина гласања.
23. Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу
који се штампа у шест примерака, од којих се први са утврђеним изборним
материјалом доставља Изборној комисији, други се истиче на бирачком месту
на јавни увид, а преостала четири се уручују представницима изборних листа
које су освојиле највећи број гласова.
24. Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, a
најкасније у року од осам часова од затварања бирачких места, доставити
Општинској изборној комисији записник о утврђивању резултата гласања на том
бирачком месту, извод из бирачког списка, важеће гласачке листиће у
запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном
посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном омоту, као и
преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који
потписује представник Општинске изборне комисије и најмање два члана
бирачког одбора који су предали изборну документацију.
25. Општинска изборна комисија на основу изборног материјала утврђује
резултате гласања на бирачким местима, најкасније у року од дванаест часова
од примопредаје изборног материјала са бирачких места.
26. Изборна комисија расподељује мандате применом система највећег
количника.
Мандати се додељују тако што се укупан број гласова који је добила
свака поједина листа подели са бројевима од један закључно са бројем који
одговара броју чланова Савета месне заједнице. Тако добијени количници
разврставају се повеличини, а у обзир се узима онолико највећих количника
колико се бира чланова Савета месне заједнице. Свака изборна листа добија
онолико мандата колико количника на њу отпада.
Ако две или више изборних листа имају исте количнике на основу којих се
додељује један мандат, а нема више нерасподељених мандата, мандат ће се
доделити листи која је добила већи број гласова.
Изборна комисија у року од 24 сата од затварања бирачких места врши
расподелу мандата на описан начин о чему се саставља посебан записник.
27. Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се
кандидатима са те листе у складу са одредбама овог упутства.
28. Изборна комисија јединице локалне самоуправе ће најкасније у року
од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора све добијене
мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној
листи почев од првог кандидата са листе.
29. Изборна комисија објављује резултате избора у року од 24 часа од
затварања бирачких места.

