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40.
На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија у Малом Иђошу, на седници одржаној 11. 03. 2016.
године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Мали Иђош утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општина и градова у
Републици Србији („Службени гласник РС”, број 23/2016),
– Законом о локалним изборима,
– Законом о избору народних посланика(„Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 –
одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон,
28/11 – одлука УС и 36/11),
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и
99/11),
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС”, број15/12)
2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општина и градова у
Републици Србији („Службени гласник РС”, број 23/2016) ступила је на снагу 07. 03. 2016.
године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Мали Иђош расписани за 24.
април 2016. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 07.
03. 2016. године.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Редни
број

Радња

Рок

1. Обрасци
Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и
стављање на располагање јавности
у року од три дана од дана
1.1.
расписивања избора
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о
локалним изборима – ЗоЛИ)
2. Органи за спровођење избора
Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању
приликом проглашења
2.1. услова за одређивање опуномоћених представника
изборне листе
подносиоца изборне листе у проширени састав органа за

Број 5.
Редни
број

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Радња

Страна 3.
Рок

спровођење избора
(члан 14. став 6. ЗоЛИ)
Доношење решења о именовању овлашћених
представника подносиоца изборне листе у проширени
2.2. састав Општинске изборне комисије
(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)
Достављање предлога за чланове сталног састава
бирачких
одбора Општинској изборној комисији1
2.3.

2.4.

Образовање сталног састава бирачких одбора
(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе,
а најкасније пет дана пре
дана избора, 18. април у 24
часова;
најкасније 8. април
у 24 часа;
најкасније десет дана пре
дана избора, 13. април у 24
часова;

Достављање обавештења о представницима подносиоца најкасније пет дана пре
изборне
листе у проширеном саставу бирачких одбора дана избора, 18. април у 24
2.5.
часова;
(члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ))

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

Замена члана бирачког одбора у случају његове
спречености
или одсутности2
2.7.

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у
саставу бирачког одбора у смислу члана 30. став 2.
2.8. Закона о избору народних посланика (ЗоИНП)3

у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе,
а најкасније пет дана пре
избора,
18. април у 24 часова;
најкасније 23. априла у 20
часова;

најкасније 24. априла у 7
часова;

3. Изборна листа

1

У случају да изборна комисија одлучи да уведе овлашћене предлагаче чланова бирачких одбора,
нпр. одборничке групе у скупштини општине.
2
У случају да изборна комисија својим упутством предвиди могућност замене чланова бирачких
одбора на предлог подносиоца изборне листе.
3
Изборна комисија би требало да својим упутством предвиди начин измене састава бирачког одбора
у случају да се утврди да су међу члановима сродници који према закону не могу да буду у истом
бирачком одбору.
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најкасније 15 дана пре дана
избора, најкасније 8.
априла у 24. часова;

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове

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

до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно
најкасније 11 дана пре дана
избора, 12. април у 24
часова;

Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. ЗоЛИ)

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у
3.4. општинском/градском службеном гласилу
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

3.5.

Број 5.

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

најкасније десет дана пре
дана избора, 13. април у 24
часова;
у року од 48 часова од дана
објављивања збирне
изборне листе, 15. април у
24 часова;

4. Бирачка места

4.1.

4.2.

4.3.

Одређивање и објављивањебирачких места
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)
Разврставање бирача на бирачка места од стране
општинске/градске управе
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)
Разврставање бирача на бирачка места од стране
Министарства државне управе и локалне самоуправе
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)

најкасније 20дана пре дана
избора, 3. април у 24.
часова;
до закључења бирачког
списка, односно до 15 дана
пре дана избора, 8. април у
24 часова;
од закључења бирачког
списка, односно од 15 дана
пре дана избора, 8. април у
24 часова;

5. Јединствени бирачки списак
Излагање бирачког списка за подручјеопштине/града и
обавештавање грађана о томе
5.1. (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку –
ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)

од наредног дана од дана
расписивања избора
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Захтев општинској/градској управи за доношење решења до закључења бирачког
о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком списка, односно15 дана пре
5.2. списку
дана избора, 8. април у 24
часова;
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)
Доношење решења о упису или променама у бирачком
списку по закључењу бирачког списка од стране
5.3. Министарства државне управе и локалне самоуправе
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)
Право увида и подношења захтева за промене у
бирачком списку од стране подносиоца изборне листе
или
лица које он за то овласти
5.4.
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење
Закона о јединственом бирачком списку)
Подношење захтева да се у бирачки списак упише
податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати
боравишта у земљи/изабрано место
5.5. према месту
гласања4
(члан 15. ЗОЈБС)
Доношење решења о закључењу бирачког списка и
утврђивању укупног броја бирача од стране
5.6. Министарства државне управе и локалне самоуправе

од закључења бирачког
списка до 72 часа пре дана
избора, 20. април у 24
часова;

од проглашења изборне
листе, најкасније 8. априла
у 24 часова;

најкасније пет дана пре
дана закључења бирачког
списка, односно 20 дана
пре дана избора, 3. април у
24 часова;

15 дана пре дана избора, 8.
април у 24 часова;

(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

4

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

у року од 24 часа од часа
доношења решења, 9.
април у 24 часова;

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

одмах по добијању решења
о закључењу бирачког
списка, 8. април у 24
часова;

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

у року од 48 часова од
доношења решења о
закључењу бирачког
списка, 10. април у 24
часова;

5.10. Пријем у Општинској/Градској изборној комисији
решења опроменама у бирачком списку по закључењу

до 48 часова пре дана
одржавања избора, 22.

Под условом да је место боравишта на подручју општине/града у којем се спроводе избори
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бирачког списка

април у 24 часова;

(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

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

одмах по истеку рока за
пријем решења о
променама у бирачком
списку по закључењу
бирачког списка, 21. април
у 24 часова;

6. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа
5
6.1. за спровођење избора – страни посматрачи
(члан __. Упутства)

најкасније десет дана пре
дана избора6, 13. април у
24 часова;

Подношење пријаве за праћење рада органа
6.2. за спровођење избора – домаћи посматрачи7

најкасније пет дана пре
дана избора8, 18. април у
24 часова;

(члан __. Упутства)
7. Спровођење избора
Достављање обавештења бирачима о дану и времену
одржавања
избора
7.1.
(члан 54. став 1. ЗоИНП)

7.2.

7.3.

7.5.

Предаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)

„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
(члан 5. став 3. ЗоИНП)

Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗоИНП)

најкасније пет дана пре
дана избора, 18. април у 24
часова;
најкасније 24 часа пре дана
избора, 22. април у 24
часова;
од 48 часова пре дана
избора до затварања
бирачких места на дан
избора, 21. април у 24
часова;
на дан избора од 7 до 20
часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора
8.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
5

У року од осам часова од

Ово питање треба да буде уређено упутством за спровођење избора.
Из праксе Републичке изборне комисије - видети Упутство за спровођење избора за народне
посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године („Службени гласник РС“, број
12/14).
7
Исто као под 5.
8
Исто као под 6.
6
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затварања бирачких места,
25. април у 4 часова;

(члан38. став 1. ЗоЛИ)
Утврђивање резултата избора у Општинској/Градској
8.2. изборној комисији
(члан39. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од
затварања бирачких места,
25. април у 20 часова;

Расподела одборничких мандата применом система
8.3. највећег количника
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од
затварања бирачких места,
25. април у 20 часова;

Објављивање резултата избора у општинском
8.3. службеном гласилу
(члан 44. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од
затварања бирачких места,
25. април у 20 часова;

Увид представника подносилаца изборних листа и
кандидата за одборнике у изборни материјал у
8.4. просторијама Општинске изборне комисије
(члан 32. ЗоЛИ)

у року од пет дана од дана
избора, 29. април у 24
часова;

9. Заштита изборног права
Подношење приговора Општинској/Градској изборној
9.1. комисији
(члан 52. став 2.ЗоЛИ)

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору
(члан53. став 1. ЗоЛИ)

Жалба Управном суду против решења
9.3. Општинске/Градске изборне комисије по приговору
(члан54. став 1. ЗоЛИ)
Достављање свих потребних података и списа за
одлучивање Управном суду од стране
9.4. Општинске/Градске изборне комисије

у року од 24 часа од дана
кад је донета одлука,
извршена радња или
учињен пропуст
у року од 48 часова од
пријема приговора

у року од 24 часа од
достављања решења

одмах, а најкасније у року
од 12 часова

(члан54. став2. ЗоЛИ)
9.5.

Доношење одлуке по жалби
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
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Додела мандата кандидатима са изборне листе по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата
10.1. са листе
(члан 43. ЗоЛИ)
10.2.

Број 5.

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

у року од десет дана од
дана објављивања укупних
резултата избора, 5. мај у
24 часова;
одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине општине/града
Подношење извештаја Скупштини општине/града о
спроведеним
изборима
11.1.
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у општинском службеном гласилу.
Број 013-1-15/2016-02
У Малом Иђошу, дана 11. 03. 2016. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У МАЛОМ ИЂОШУ

____________________ . _____________________

41.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015) Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 15.03.2016.године
доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки за 2016-у годину
Члан 1.
Усваја се План јавних набавки за 2016. годину .
План јавних набавки израђен је дана 11.02.2016.год., под бројем 404-1/2016-01.
Члан 2.
Плана набавки за 2016-у год., објавити на Порталу јавних набавки у року од десет дана од
дана усвајања.
Члан 3.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Број 5.

Службени лист општине Мали Иђош

Општинско веће општине Мали Иђош
Бр.: 06-5/2016-01
Дана: 15.03.2016. године

Година 2016.

Страна 9.

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

10.oldal

2016.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

5. szám

40.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdés 12. pontja (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/07, 34/10-AB határozata és 54/11 szám) alapján, Kishegyes község
Választási Bizottsága a 2016. március 11-én tartott ülésén meghozta a
HATÁRIDŐNAPLÓT
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE KÉPVISELŐI 2016. ÁPRILIS 24-RE
KIÍRT VÁLASZTÁSA VÉGRAHAJTÁSI ELJÁRÁSÁBAN VÉGZETT VÁLASZTÁSI
ÜGYELETEKRE
1. Kishegyes község Képviselő-testülete képviselői megválasztásának végrehajtási
eljárásában végezendő ügyletek a következőkben lettek meghatározva:
- Határozat a Szerb Köztársaság városai és községei képviselő-testülete képviselői
megválasztásának kiírásáról (SZK Hivatalos Közlönye, 23/216 szám),
- Helyhatósági választásokról szóló törvény,
- A népképviselők megválasztásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/00,
57/03-AB határozata, 72/03-egyéb törvény, 18/04, 85/05-egyéb törvény, 101/05-egyéb
törvény, 104/09-egyéb törvény, 28/11-AB határozata és 36/11 szám),
- Egységes választói névjegyzékről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 104/09 és
99/11 szám),
- Utasítás az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására (SZK
Hivatalos Közlönye, 15/12)
2. Határozat a Szerb Köztársaság városai és községei képviselő-testülete képviselői
megválasztásának kiírásáról (SZK Hivatalos Közlönye, 23/216 szám), amely 2016. március
7-én lépett hatályba.
Kishegyes község képviselő-testülete képviselőinek megválasztását határozattal 2016.
április 24-re írták ki.
Határozatban megállapították, hogy a választási ügyletek kezdetének határideje 2016.
március 7-én.
3. Ezen határidőnapló 1. pontjában említett előírások alapján a határidők a következők:
Sorszám

Munka

Határidő
1. Űrlapok

1.1.

A választási ügyletek végrehajtására szolgáló űrlapok
meghatározása, és azok közzététele

a választás kiírásától
(A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. számított három napon belül
bekezdés 3. pontja és 23. szakasz 1. bekezdése)
2. Választást végrehajtó szervek

2.1.

Végzés meghozatala a feltételek kielégítéséről illetve ki
nem elégítéséről, a választási listát kérelmező

választási lista kihirdetése
alkalmával

5.szám

Sorszám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

Munka

2016.év

11.oldal

Határidő

felhatalmazott képviselője meghatározására a választást
végrehajtó szerv kibővített összetételébe (HVSZT 14.
szakasz 6. bekezdése)

2.2.

Végzés meghozatala a választási listát kérelmező
felhatalmazott képviselőjének kinevezéséről a Községi
Választási Bizottság kibővített összetételébe
(HVSZT 14. szakasz 9 és 10. bekezdése)

2.3.

legkésőbb április 8. 24,00

2.4.

Állandó összetételű szavazatszedő bizottság megalakítása
(HVSZT 16. szakasz 5. bekezdése)

legkésőbb a választások
előtt tíz nappal, április 13.
24,00

2.5.

Magyarázat kézbesítése a választási lista kérelmezőjének
képviselőiről a szavazatszedő bizottság kibővített
összetételében (HVSZT 15. szakasz 10. bekezdés a 16.
szakasz 3. bekezdésével összefüggően)

legkésőbb a választás előtt
öt nappal, április 18. 24,00

2.6.

a választási lista
kérelmezője által benyújtott
Végzés meghozatala a kibővített összetételű szavazatszedő
értesítés átvételétől számított
bizottság tagjainak kinevezéséről (HVSZT 14. szakasz 9. és
24 órán belül, de legkésőbb
10. bekezdése a 16. szakasz 3. bekezdésével összefüggően )
a választás előtt öt nappal,
április 18. 24,00

2.7.

2.8.

9

Javaslat kézbesítése a Községi Választási Bizottságnak a
szavazatszedő bizottság állandó összetételű tagjaira

a választási lista
kérelmezője által benyújtott
értesítés átvételétől számított
24 órán belül, de legkésőbb
a választás előtt öt nappal,
április 18. 24,00

Szavazatszedő bizottság tagjának helyettese
akadályozottsága vagy távolléte esetén9

legkésőbb április 23. 20,00;

Szavazatszedő bizottság tagjának helyettese, aki nem lehet a
szavazatszedő bizottság összetételében, a népképviselők
választásáról szóló törvény 30. szakasz 2. bekezdése
legkésőbb április 24. 7,00
értelmében (NVSZT)10

У случају да изборна комисија својим упутством предвиди могућност замене чланова бирачких
одбора на предлог подносиоца изборне листе.
10
Изборна комисија би требало да својим упутством предвиди начин измене састава бирачког
одбора у случају да се утврди да су међу члановима сродници који према закону не могу да буду у
истом бирачком одбору.

12.oldal
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Sorszám

Munka

5. szám

Határidő

3. Választási lista

3.1.

3.2.

3.3.

Választási lista benyújtása
(HVSZT 19. szakasz 1. bekezdés)
Választási lista kihirdetése
(HVSZT 24. szakasz 1. bekezdése)

Választási lista visszavonása
(HVSZT 21. szakasz 1. bekezdése)

legkésőbb a választás előtt
15 nappal, legkésőbb április
8. 24,00
A választási lista átvételétől
számított 24 órán belül, ha
eleget tesz a feltételeknek
a gyűjtő választási lista
meghatározása napjáig,
illetve legkésőbb a választás
előtt 11 nappal, április 12.
24,00

3.4.

A gyűjtő választási lista meghatározása és annak
megjelentetése a községi/városi hivatalos közlönyben
(HVSZT 26. szakasz 3. bekezdése)

legkésőbb a választás előtt
tíz nappal, április 13. 24,00

3.5.

A benyújtott választási listákba való betekintési jog
(HVSZT 26. szakasz 3. bekezdése)

A gyűjtő választási lista
közzétételétől számított 48
órán belül, április 15. 24,00

4. Szavazóhelyek
A szavazóhelyek meghatározása és közzététele
(NVSZT 34. szakasz 1. bekezdése 7. pontja)

legkésőbb a választás előtt
20 nappal, április 3. 24,00

4.2.

A választópolgárok szavazóhelyekre való elosztása a
községi/városi közigazgatás által (Utasítás az egységes
választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásához 12.
szakasz 6. bekezdése)

a választói névjegyzék
lezárásáig, illetve a választás
előtt 15 nappal, április 8.
24,00;

4.3.

A választópolgárok szavazóhelyekre való elosztása az
választói névjegyék
államigazgatási és a helyi önkormányzati minisztérium által lezárásától, illetve a
(Utasítás az egységes választói névjegyzékről szóló törvény választás előtt 15 naptól,
április 8. 24,00;
végrehajtásához 12. szakasz 7. bekezdése))

4.1.

5. Egységes választói névjegyzék

5.1.

Választói névjegyzék közzététele a község/város területére
vonatkozóan, és a lakosság értesítése arról
a választás kiírását követő
naptól
(Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény
(EVNSZT) 14. szakasza –és utasítás az egységes választói

5.szám

Sorszám
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Munka

2016.év

13.oldal

Határidő

névjegyzékről szóló törvény végrehajtására 10. szakasz)

5.2.

Kérelem a községi/ városi közigazgatásnak végzés
meghozatalához a választói névjegyzékbe való beírásról
illetve a választói névjegyzék módosításáról
(EVNSZT 14. szakasz 1. bekezdés)

a választói névjegyzék
lezárásától a választás előtt
72 óráig, április 20. 24,00;

5.3.

Végzés meghozatala a választói névjegyzékbe való
beírásról vagy annak módosításáról, az államigazgatási és a a választói névjegyzék
helyi önkormányzati minisztérium által lezárt választói
lezárásától a választás előtt
alapján (EVNSZT 10. szakasz 1. bekezdése és 20. szakasz 72 óráig, április 20. 24,00;
1. bekezdése)

5.4.

Betekintési jog és kérelem benyújtása a választói
névjegyzék módosítására, a választási lista kérelmezője
vagy annak felhatalmazottja részéről (EVNSZT 21.
szakasza és utasítás az egységes választói névjegyzékről
szóló törvény végrehajtására 9. pontja)

a választási lista
kihirdetésétől, legkésőbb
április 8. 24,00;

5.5.

Kérelem benyújtása, hogy a választói névjegyzékbe be
legyen írva az adat, miszerint a választópolgár az
elkövetkező választásokon az országban lévő tartózkodási
helye/kiválasztott szavazóhely (EVNSZT 15. szakasza)

legkésőbb a választói
névjegyzék lezárása előtt öt
nappal, illetve a választás
előtt 20 nappal, április 3.
24,00

5.6.

Végzés meghozatala a választói névjegyzék lezárásáról és a
választópolgárok össz számának megállapításáról az
15 nappal a választás előtt,
államigazgatási és a helyi önkormányzati minisztérium
április 8. 24,00;
részéről (EVNSZT 17. szakasz 1. bekezdése)

5.7.

A választói névjegyzék lezárásáról szóló végzés kézbesítése a végzés meghozatalától
a Községi Választási Bizottságnak (EVNSZT 17. szakasz 2. számított 24 órán belül,
bekezdése)
április 24. 9,00

5.8.

közvetlen a választói
A választópolgárok össz számának közzététele
névjegyzék lezárásáról szóló
községi/városi hivatalos közlönyben (EVNSZT 18. szakasz)
végzés átvételekor;

5.9.

A választói névjegyzék
A választói névjegyzék hitelesített kivonatainak kézbesítése
lezárásáról szóló végzés
a Községi/Városi Választási bizottságnak a (EVNSZT 19.
meghozatalától számított 48
szakasz 1. bekezdése)
órán belül, április 10. 24,00;

48 órával a választás
A választói névjegyzék lezárása alapján, a választási
5.10. névjegyzékben történő módosításról szóló végzések átvétele megtartása előtt, április 22.
a Községi/Városi Választási bizottság által a (EVNSZT 20. 24,00;

14.oldal

2016.év

Sorszám
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Munka

5. szám

Határidő

szakasza 2. bekezdése)

A választópolgárok végleges számának meghatározása és
5.11. annak közzététele a községi/városi közlönyben (EVNSZT
20. szakasz 2. bekezdése)

közvetlen a választói
névjegyzék módosításáról
szóló végzés a választói
névjegyzék lezárása alapján
átvétele határidejének
lejártával, április 13. 24,00 ;

6. Megfigyelők

6.1.

Kérvény benyújtása a választást lefolytató szerv
munkájának követésére – külföldi megfigyelők
(Utasítás__. szakasza)

6.2.

Kérvény benyújtása a választást lefolytató szerv
munkájának követésére – hazai megfigyelők
(Utasítás__. szakasza)

legkésőbb 10 nappal a
választás előtt, április 13.
24,00
legkésőbb 5 nappal a
választás előtt, április 18.
24,00

7. Választás lefolytatása

7.1.

A választópolgárok értesítése a választás megtartásának
napjáról és idejéről
(NVSZT 54. szakasza 1. bekezdése)

7.2.

7.3.

7.5.

Választási anyag átadása a szavazatszedő bizottságnak
(HVSZT 29. szakasz 1. bekezdése)

„Kampánycsend” – választási propaganda-tilalom
(NVSZT 5. szakasza)
Szavazóhelyek megnyitása és szavazás
(NVSZT 5. szakasz 3. bekezdése)

legkésőbb 5 nappal a
választás előtt, április 18.
24,00
legkésőbb 24 órával a
választás előtt, április 22.
24,00
A választás napja előtt 48
órától a szavazóhelyek
bezárásáig a választás
napján, április 21. 24,00
a választás napján 7,0020,00

8. Választási eredmények megállapítása és közzététele

8.1.

A választási eredmény megállapítása a szavazóhelyen, és a a szavazóhelyek bezárásától
választási anyag kézbesítése a Községi/Városi Választási
számított 8 órán belül,
Bizottságnak (HVSZT 38. szakasz 1. bekezdés)
április 25. 4,00

8.2.

A választási eredmények megállapítása a Községi/Városi
Választási Bizottságban

a szavazóhelyek bezárásától
számított 24 órán belül,

5.szám
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Sorszám

8.3.

Munka

8.4.

15.oldal

Határidő

(HVSZT 39. szakasz 1. bekezdés)

április 25. 20,00

Tanácsnoki megbízatások elosztása a legmagasabb
hányados rendszer alkalmazásával

a szavazóhelyek bezárásától
számított 24 órán belül,
április 25. 20,00;

(HVSZT 41. szakasz 4. bekezdése)

8.3.

2016.év

A választási eredmények közzététele a községi hivatalos
közlönyben (HVSZT 44. szakasza)
A választási lista benyújtója képviselőjének és a
képviselőjelöltek választási anyagba való betekintése a
Községi Választási Bizottság helyiségeiben
(HVSZT 44. szakasza)

a szavazóhelyek bezárásától
számított 24 órán belül,
április 25. 20,00;
a választás napjától
számított öt napon belül ,
április 29. 24,00;

9. Választási jogvédelem

9.1.

Ellenvetés benyújtása a Községi/Városi Választási
Bizottságnak
(HVSZT 52. szakasz 2. bekezdése)

9.2.

Végzés meghozatala és kézbesítése az ellenvetés alapján
(HVSZT 53. szakasz 1. bekezdése)

a határozat meghozatala,
munka elvégzése vagy
mulasztástól számított 24
órán belül
az ellenvetés átvételétől
számított 48 órán belül

9.3.

Fellebbezés a Közigazgatási Bíróságnak a Községi/Városi
Választási Bizottság ellenvetés alapján meghozott végzése
ellen (HVSZT 54. szakasz 1. bekezdése)

9.4.

Minden szükséges döntéshozatali adat és tárgy kézbesítése
azonnal, de legkésőbb 12
a Közigazgatási Bíróság részére a Községi/Választási
órán belül
Bizottság részéről (HVSZT )

9.5.

Döntéshozatal a fellebbezés alapján
(HVSZT 54. szakasz 4. bekezdése)

A végzés kézbesítésétől
számított 48 órán belül

a fellebbezés és tárgy
átvételétől számított 48 órán
belül

10. A mandátumok elosztása és a képviselő megválasztásáról szóló bizonylat kiadása
A választás össz
A mandátumok elosztása a jelölteknek a választási listán
eredményének
10.1. szereplő sorrend alapján, a listán elsőként szereplő jelölttől
megjelenésétől számított 10
(HVSZT 43. szakasza)
napon belül, május 5. 24,00;
10.2. A képviselő megválasztásáról szóló bizonylat kiadása

közvetlen a mandátum

16.oldal
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Sorszám
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Munka

5. szám

Határidő

(HVSZT 45. szakasza)

elosztása alkalmával

11. Községi/Városi Képviselő-testület értesítése
Jelentés benyújtása a Községi/Városi Képviselő-testületnek
közvetlen a mandátum
a
lebonyolított választásokról
11.1.
elosztása alkalmával
(HVSZT 15. szakasz 1.bekezdés 10. pont)

4. A határidőnaplót meg kell jelentetni a községi hivatalos közlönyben.
Szám:013-1-15/2016-02
Kishegyes, 2016. március 11-én
Kishegyes Községi Választási Bizottsága
elnök
____________________ . _____________________

41.
A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 és
68/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2016. március 15-én megtartott
ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a 2016. évi közbeszerzési terve elfogadásáról
1.szakasz
Elfogadjuk a 2016. évi közbeszerzési tervet.
A közbeszerzési terv 2016. február 11-én készült el, 404-1/2016-01 szám alatt.
2.szakasz
A 2016. évi beszerzési tervet meg kell jelentetni a közbeszerzési portálon, a meghozatalától
számított tíz napon belül.
3.szakasz
Ezen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

5.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 06-5/2016-01
Kelt: 2016.03.15.
Kishegyes
____________________ . _____________________

2016.év

17.oldal

Marko Rovčanin, s.k.
Községi tanács elnöke
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40.
Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 12) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik
RS”, br. 129/07, 34/10 – odluka US i 54/11),
Opštinska izborna komisija u Malom Iđošu, na sjednici održanoj 11. 03. 2016. godine,
donijela je
ROKOVNIK
ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA
IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IĐOŠ
RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE
1. Rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike
Skupštine opštine Mali Iđoš utvrđeni su:
– Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opština i gradova u Republici
Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 23/2016),
– Zakonom o lokalnim izborima,
– Zakonom o izboru narodnih poslanika(„Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 –
odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon,
28/11 – odluka US i 36/11),
– Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i
99/11),
– Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik
RS”, broj15/12)
2. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opština i gradova u Republici
Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 23/2016) stupila je na snagu 07. 03. 2016. godine.
Odlukom su izbori za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš raspisani za 24. april 2016.
godine.
Odlukom je određeno da rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 07. 03.
2016. godine.
3. Prijema propisima iz tačke 1. ovog rokovnika, rokovi su slijedeći:
Redni
broj

Radnja

Rok

1. Obrasci

1.1.

Propisivanje obrazaca za sprovođenje izbornih radnji i
stavljanje na raspolaganje javnosti

u roku od tri dana od dana
(član 15. stav 1. tačka 3) i član 23. stav 1. Zakona o lokalnim raspisivanja izbora
izborima – ZoLI)
2. Organi za sprovođenje izbora

Broj5.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Redni
broj

Godina 2016.

Radnja

Strana 19.
Rok

Donošenje rješenja o ispunjavanju ili neispunjavanju uslova
za određivanje opunomoćenih predstavnika podnosioca
prilikom proglašenja izborne
2.1. izborne liste u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora
liste
(član 14. stav 6. ZoLI)
Donošenje rješenja o imenovanju ovlašćenih predstavnika
podnosioca izborne liste u prošireni sastav Opštinske
2.2. izborne komisije
(član 14. st. 9. i 10. ZoLI)
Dostavljanje prijedloga za članove stalnog sastava biračkih
11
2.3. odbora Opštinskoj izbornoj komisiji

2.4.

Obrazovanje stalnog sastava biračkih odbora
(član 16. stav 5. ZoLI)

Dostavljanje obavještenja o predstavnicima podnosioca
2.5. izborne liste u proširenom sastavu biračkih odbora
(član 15. stav 10. u vezi sa članom 16. stav 3. ZoLI))

u roku od 24 časa od časa
prijema obavještenja
podnosioca izborne liste, a
najkasnije pet dana prije
dana izbora, 18. april u 24
časova;
najkasnije 8. april
u 24 časa;
najkasnije deset dana prije
dana izbora, 13. april u 24
časova;
najkasnije pet dana prije
dana izbora, 18. april u 24
časova;

u roku od 24 časa od časa
Donošenje rješenja o imenovanju članova proširenog sastava prijema obavještenja
podnosioca izborne liste, a
2.6. biračkih odbora
najkasnije pet dana prije
(član 14. st. 9. i 10. u vezi sa članom 16. stav 3. ZoLI)
izbora,
18. april u 24 časova;
Zamena člana biračkog odbora u slučaju njegove
12
2.7. sprečenosti ili odsutnosti

Zamena člana biračkog odbora koji ne može da bude u
2.8. sastavu biračkog odbora u smislu člana 30. stav 2.
Zakona o izboru narodnih poslanika (ZoINP)13
11

najkasnije 23. aprila u 20
časova;

najkasnije 24. aprila u 7
časova;

У случају да изборна комисија одлучи да уведе овлашћене предлагаче чланова бирачких одбора,
нпр. одборничке групе у скупштини општине.
12
У случају да изборна комисија својим упутством предвиди могућност замене чланова бирачких
одбора на предлог подносиоца изборне листе.
13
Изборна комисија би требало да својим упутством предвиди начин измене састава бирачког
одбора у случају да се утврди да су међу члановима сродници који према закону не могу да буду у
истом бирачком одбору.
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3. Izborna lista

3.1.

3.2.

3.3.

najkasnije 15 dana prije dana
izbora, najkasnije 8. aprila u
24. časova;

Podnošenje izborne liste
(član 19. stav 1. ZoLI)

u roku od 24 časa od časa
prijema izborne liste, ako
ispunjava uslove

Proglašenje izborne liste
(član 24. stav 1. ZoLI)

do dana utvrđivanja zbirne
izborne liste, odnosno
najkasnije 11 dana prije dana
izbora, 12. april u 24 časova;

Povlačenje izborne liste
(član 21. stav 1. ZoLI)

Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u
3.4. opštinskom/gradskom službenom glasilu
(član 26. stav 3. ZoLI)

3.5.

Pravo uvida u podnete izborne liste
(član26. stav 4. ZoLI)

najkasnije deset dana prije
dana izbora, 13. april u 24
časova;
u roku od 48 časova od dana
objavljivanja zbirne izborne
liste, 15. april u 24 časova;

4. Biračka mjesta
4.1.

4.2.

4.3.

Određivanje i objavljivanje biračkih mjesta
(shodno članu 34. stav 1. tačka 7. ZoINP)
Razvrstavanje birača na biračka mjesta od strane
opštinske/gradske uprave
(tačka 12. stav 6. Uputstva za sprovođenje Zakona o
jedinstvenom biračkom spisku)
Razvrstavanje birača na biračka mjesta od strane
Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
(tačka 12. stav 7. Uputstva za sprovođenje Zakona o
jedinstvenom biračkom spisku)

najkasnije 20dana prije dana
izbora, 3. april u 24. časova;
do zaključenja biračkog
spiska, odnosno do 15 dana
prije dana izbora, 8. april u
24 časova;
od zaključenja biračkog
spiska, odnosno od 15 dana
prije dana izbora, 8. april u
24 časova;

5. Jedinstveni birački spisak
5.1.

Izlaganje biračkog spiska za područje opštine/grada i
obaveštavanje građana o tome

od narednog dana od dana
raspisivanja izbora
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(član 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku – ZoJBS i
tačka 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom
biračkom spisku)
Zahtev opštinskoj/gradskoj upravi za donošenje rješenja o do zaključenja biračkog
spiska, odnosno15 dana prije
5.2. upisu u birački spisak odnosno o promeni u biračkom spisku
dana izbora, 8. april u 24
(član 14. stav 1. ZoJBS)
časova;
Donošenje rješenja o upisu ili promenama u biračkom
spisku po zaključenju biračkog spiska od strane Ministarstva od zaključenja biračkog
5.3. državne uprave i lokalne samouprave
spiska do 72 časa prije dana
izbora, 20. april u 24 časova;
(član 10. stav 1. i član 20. stav 1. ZoJBS)
Pravo uvida i podnošenja zahteva za promene u biračkom
spisku od strane podnosioca izborne liste ili lica koje on za od proglašenja izborne liste,
5.4. to ovlasti
najkasnije 8. aprila u 24
(član 21. ZoJBS i tačka 9. Uputstva za sprovođenje Zakona časova;
o jedinstvenom biračkom spisku)
Podnošenje zahteva da se u birački spisak upiše podatak da najkasnije pet dana prije
dana zaključenja biračkog
će birač na prijedstojećim izborima glasati prijema mestu
spiska, odnosno 20 dana prije
5.5. boravišta u zemlji/izabrano mesto glasanja14
dana izbora, 3. april u 24
(član 15. ZOJBS)
časova;
Donošenje rješenja o zaključenju biračkog spiska i
utvrđivanju ukupnog broja birača od strane Ministarstva
5.6. državne uprave i lokalne samouprave

15 dana prije dana izbora, 8.
april u 24 časova;

(član 17. stav 1. ZoJBS)
Dostavljanje rješenja o zaključenju biračkog spiska
5.7. Opštinskoj izbornoj komisiji
(član 17. stav 2. ZoJBS)

u roku od 24 časa od časa
donošenja rješenja, 9. april u
24 časova;

Objavljivanje ukupnog broja birača u opštinskom/gradskom odmah po dobijanju rješenja
službenom
glasilu
5.8.
o zaključenju biračkog
spiska,
8. april u 24 časova;
(član 18. ZoJBS)
Dostavljanje Opštinskoj/Gradskoj izbornoj komisiji
5.9. overenih izvoda iz biračkog spiska
(član 19. stav 1. ZoJBS)
14

u roku od 48 časova od
donošenja rješenja o
zaključenju biračkog spiska,
10. april u 24 časova;

Под условом да је место боравишта на подручју општине/града у којем се спроводе избори
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Prijem u Opštinskoj/Gradskoj izbornoj komisiji rješenja
opromenama u biračkom spisku po zaključenju biračkog
5.10. spiska
(član 20. stav 2. ZoJBS)
Utvrđivanje i objavljivanje u opštinskom/gradskom
službenom
glasilu konačnog broja birača
5.11.
(član 20. stav 2. ZoJBS)

do 48 časova prije dana
održavanja izbora, 22. april
u 24 časova;
odmah po isteku roka za
prijem rješenja o promenama
u biračkom spisku po
zaključenju biračkog spiska,
21. april u 24 časova;

6. Posmatrači
Podnošenje prijave za praćenje rada organa
za
sprovođenje izbora – strani posmatrači15
6.1.
(član __. Uputstva)

najkasnije deset dana prije
dana izbora16, 13. april u 24
časova;

Podnošenje prijave za praćenje rada organa
6.2. za sprovođenje izbora – domaći posmatrači17

najkasnije pet dana prije
dana izbora18, 18. april u 24
časova;

(član __. Uputstva)
7. Sprovođenje izbora
Dostavljanje obavještenja biračima o danu i vremenu
održavanja
izbora
7.1.
(član 54. stav 1. ZoINP)
7.2.

7.3.

7.5.

15

Prijedaja izbornog materijala biračkim odborima
(član 29. stav 1. ZoLI)
„Prijedizborna tišina” – zabrana izborne propagande
(član 5. stav 3. ZoINP)
Otvaranje biračkih mjesta i glasanje
(član 56. stav 1. ZoINP)

najkasnije pet dana prije
dana izbora, 18. april u 24
časova;
najkasnije 24 časa prije dana
izbora, 22. april u 24 časova;
od 48 časova prije dana
izbora do zatvaranja biračkih
mjesta na dan izbora, 21.
april u 24 časova;
na dan izbora od 7 do 20
časova

Ово питање треба да буде уређено упутством за спровођење избора.
Из праксе Републичке изборне комисије - видети Упутство за спровођење избора за народне
посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године („Службени гласник РС“, број
12/14).
17
Исто као под 5.
18
Исто као под 6.
16

Broj5.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Redni
broj

Godina 2016.

Radnja

Strana 23.
Rok

8. Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora
Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu i
dostavljanje izbornog materijala Opštinskoj/Gradskoj
8.1. izbornoj komisiji
(član38. stav 1. ZoLI)

U roku od osam časova od
zatvaranja biračkih mjesta,
25. april u 4 časova;

Utvrđivanje rezultata izbora u Opštinskoj/Gradskoj izbornoj u roku od 24 časa od
8.2. komisiji
zatvaranja biračkih mjesta,
25.
april u 20 časova;
(član39. stav 1. ZoLI)
Raspodela odborničkih mandata primenom sistema najvećeg u roku od 24 časa od
8.3. količnika
zatvaranja biračkih mjesta,
25.
april u 20 časova;
(član 41. stav 4. ZoLI)
Objavljivanje rezultata izbora u opštinskom službenom
8.3. glasilu
(član 44. ZoLI)

u roku od 24 časa od
zatvaranja biračkih mjesta,
25. april u 20 časova;

Uvid predstavnika podnosilaca izbornih lista i kandidata za
odbornike u izborni materijal u prostorijama Opštinske
u roku od pet dana od dana
8.4. izborne komisije
izbora, 29. april u 24 časova;
(član 32. ZoLI)
9. Zaštita izbornog prava
u roku od 24 časa od dana
Podnošenje prigovora Opštinskoj/Gradskoj izbornoj komisiji kad je doneta odluka,
9.1.
izvršena radnja ili učinjen
(član 52. stav 2.ZoLI)
propust
9.2.

Donošenje i dostavljanje rješenja po prigovoru
(član53. stav 1. ZoLI)

Žalba Upravnom sudu protiv rješenja Opštinske/Gradske
9.3. izborne komisije po prigovoru
(član54. stav 1. ZoLI)

u roku od 48 časova od
prijema prigovora

u roku od 24 časa od
dostavljanja rješenja

Dostavljanje svih potrebnih podataka i spisa za odlučivanje
Upravnom sudu od strane Opštinske/Gradske izborne
odmah, a najkasnije u roku
9.4. komisije
od 12 časova
(član54. stav2. ZoLI)
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Donošenje odluke po žalbi

u roku od 48 časova od dana
prijema žalbe sa spisima

(član 54. stav 4. ZoLI)

10. Dodela mandata i izdavanje uverenja o izboru za odbornika
Dodela mandata kandidatima sa izborne liste po redosledu
na
izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste
10.1.
(član 43. ZoLI)

10.2.

Izdavanje uverenja o izboru za odbornika

u roku od deset dana od dana
objavljivanja ukupnih
rezultata izbora, 5. maj u 24
časova;
odmah po dodeli mandata

(član 45. ZoLI)

11. Izvještavanje Skupštine opštine/grada
Podnošenje izvještaja Skupštini opštine/grada o
11.1. sprovedenim izborima
(član 15. stav 1. tačka10) ZoLI)

odmah po dodeli mandata

4. Ovaj rokovnik objaviti u opštinskom službenom glasilu.
Broj 013-1-15/2016-02
U Malom Iđošu, dana 11. 03. 2016. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U MALOM IĐOŠU

____________________ . _____________________

41.
Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br.124/2012, 14/2015 i
68/2015) Opštinko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 15.03.2016.godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016-u godinu
Član 1.
Usvaja se Plan javnih nabavki za 2016. godinu .
Plan javnih nabavki izrađen je dana 11.02.2016.god., pod brojem 404-1/2016-01.
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Član 2.
Plana nabavki za 2016-u god., objaviti na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana
usvajanja.
Član 3.
Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš
Br.: 06-5/2016-01
Dana: 15.03.2016. godine

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.

____________________ . _____________________

С А Д Р Ж А Ј
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