
На основу члана 34. став 2. Закона о избору
народних посланика („Службени гласник
РС“, бр. 104/2009) и члана 58 Закона о локал-
ним изборима „Службени гласник РС“, бр.
54/11),
Општинска изборна комисија  Велико Гра-

диште  на седници одржаној дана 8. марта
2016. године, донела је

Пословник о раду
Општинске изборне

комисије Велико Градиште

Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања ор-
ганизације, начина рада и одлучивања Оп-
штинске изборне комисије Велико Градиште
(у даљем тексту: Комисија), као и друга пи-
тања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у згради  Општине
Велико Градиште  у Великом Градишту,
улица Житни трг 1.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи један печат.
Печат Комисије је пречника 32 mm.
Печат је округлог облика,. у средини

печата је грб Републике Србије. По спољном
ободу печата уписан је текст: "РЕПУБЛИКА
СРБИЈА", у следећем унутрашњем кругу:
"Скупштина општине Велико Градиште", у
наредном унутрашњем кругу "ОПШТИН-
СКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВЕЛИКО ГРА-

ДИШТЕ", а испод тога "ВЕЛИКО ГРА-
ДИШТЕ".

Текст печата је исписан на српском језику
ћириличним писмом. 

Печат Комисије се налази код секретара
Скупштине општине Велико Градиште, а за
време трајања изборног процеса печат се на-
лази на чувању и руковању код секретара Ко-
мисије.

НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисија ради у сталном и проширеном
саставу.

Комисија ради у проширеном саставу од
дана утврђивања тог састава до завршетка
избора, у складу са Законом.

Састав Комисије објављује се у "Службе-
ном ("Службени гласнику општине Велико
Градиште".

Члан 5.

Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Ко-

мисије, на своју иницијативу или на предлог
најмање трећине чланова Комисије.

У раду Комисије учествују: председник,
чланови,  и секретар Комисије. У случају од-
суства председника или члана Комисије,
исти се обавезује да обавести свог заменика
да присуствује седници Комисије. 

У случају одсутности председника одно-
сно заменика председника Комисије, седни-
цом председава најстарији члан Комисије.
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Члан 6.

На седници Комисије сваки члан, а у ње-
говом одсуству његов заменик има право да
учествује у дискусији по утврђеним тачкама
дневног реда након што добије реч од пред-
седавајућег.

Излагање члана, односно заменика члана
може да траје најдуже 5 минута по истој
тачки дневног реда, а реплика најдуже 3 ми-
нута.

Ако излагање члана, односно заменика
члана прекорачи ограничење из става 2.
председавајући може да му одузме реч.

Члан 7.

Позив за седницу Комисије, са назнаком
времена и места одржавања седнице и са
предлогом дневног реда, упућује се члано-
вима Комисије, по правилу, у писаном
облику, најкасније два дана пре дана одређе-
ног за одржавање седнице, а по потреби, сед-
нице се сазивају телефоном или на други
одговарајући начин.

Изузетно, позив за седницу Комисије из
става 1. овог члана, може се доставити и у
краћем року, при чему је председник Коми-
сије дужан да на почетку седнице образложи
такав поступак.

Члан 8.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако
на седници присуствује већина њених чла-
нова, односно њихових заменика.

Комисија одлучује већином гласова чла-
нова у сталном, односно проширеном са-
ставу. 

Комисија не може да гласа више пута по
истом питању.

Ако предлог да се донесе одлука не добије
већину гласова, сматраће се да је предлог од-
луке одбијен. 

Члан 9.

Ради проучавања појединих питања из
свог делокруга, Комисија може, по потреби,
задужити поједине своје чланове да проуче
питања која се јављају у спровођењу избор-
ног поступка, у непосредној сарадњи са чла-
новима изборних органа и другим
учесницима у поступку, као и увидом у одго-
варајуће документе, те да упознају Комисију
са утврђеним стањем и предложе јој одгова-
рајуће решење. 

Члан 10.

Комисија обезбеђује јавност рада омогућа-
вањем присуства акредитованих представ-
ника средстава јавног информисања,
давањем саопштења и одржавањем конфе-
ренција за штампу.

Саопштења за јавност даје, односно кон-
ференцију за штампу може одржати председ-
ник Комисије, односно по одобрењу
председника, члан Комисије.

Комисија може за време спровођења из-
бора овластити члана Комисије за односе са
јавношћу, за послове из става 1. и 2. овог
члана.

Члан 11.

У остваривању својих задатака Комисија,
сагласно Закону, сарађује са домаћим и стра-
ним органима и организацијама.

ПОСТУПАЊЕ ПО
ПРИГОВОРИМА

Члан 12.

Председавајући увек ставља на гласање
поднети приговор на рад Комисије.

Ако предлог да се приговор усвоји не до-
бије потребну већину гласова, сматраће се да
је приговор одбијен.
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 13.

Средства за рад органа за спровођење ло-
калних избора, као и за спровођење избора
чланова скупштине месних заједница, из-
борни материјал и друге трошкове спрово-
ђења избора, обезбеђује се у буџету
општине.

Налогодавац, за исплату средстава обезбе-
ђених за спровођење избора из става 1 овог
члана је председник Комисије.

Члан 14.

Председник, чланови и секретар  Комисије
имају право на накнаду за рад у Комисији
(само присутни на седници), а у случају
спречености председника или члана и прису-
ства седници  заменика председника или за-
меника члана, присутан заменик остварује
право на накнаду.

Висина накнаде за рад у Комисији, за
време спровођења локалних избора Комисија
одређује посебном одлуком.

Члан 15.

Стручну и техничку помоћ при обављању
задатака Комисије пружају надлежне
стручне службе Општинске управе, у складу
са Одлуком о унутрашњој организацији и си-
стематизацији послова и задатака Општин-
ске управе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ

Члан 16.

На седници Комисије води се записник о
раду Комисије, а по потреби, врши се и тон-
ско снимање. 

Записник садржи главне податке о раду на
седници, нарочито о предлозима о којима се

расправљало, са именима учесника у рас-
прави, о одлукама, закључцима и другим ак-
тима који су на седници донети, као и о
резултату гласања о појединим питањима.

О вођењу и чувању записника стара се сек-
ретар Комисије. 

Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и записни-

чар. 
Пре усвајања записник се може користити

само по одобрењу председника Комисије.

Члан 17.

Комисија обезбеђује чување изборних
аката и извештаја о резултатима избора са из-
борним материјалима и руковање тим мате-
ријалима, у складу са законом, до окончања
изборног процеса након чега се уступају на
чување секретару Скупштине општине..

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Питања која се односе на рад Комисије, а
која нису уређена овим Пословником, могу
се уредити одлуком или закључком Коми-
сије, у складу са одредбама овог Пословника.

Члан 19.

Овај Пословник ступа на снагу даном до-
ношења, а објављује се у  ("Службеном  глас-
нику општине Велико Градиште" )

Република Србија
Општина Велико Градиште

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 013-4/2016-01-1
Дана: 8. марта 2016. године
Житни трг 1
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Добрица Миловановић, дипл. правник с.р.
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