На основу члана 3. Одлуке расписивању поновљених избора за Савет месне заједнице
Бискупљебр. 013-18/2017-01-1 од 24.01.2017. године,
Комисија за спровођење избора за Савет месне заједницеБискупље на седници одржаној дана
24.01.2017. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИСКУПЉЕ, РАСПИСАНИХ ЗА12.03.2017. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне
заједнице Бискупље су следећи:
Редни
број
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

Радња

Рок

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и у року од три дана
стављање на располагање јавности
од дана
расписивања избора
Подношење кандидатуре за чланове савета
20.02.2017. године
Проглашење кандидатуре
у року од 5 дана
од дана пријема
захтева, ако
испуњава
услове
Повлачење кандидатуре
до дана
утврђивања
збирне листе
кандидата
Утврђивање и објављивање збирне листе кандидата
23.02.2017. године
Одређивањеиобјављивањебирачкихместа
23.02.2017.године
Увид у бирачки списак
од наредног дана
од дана
расписивања
избора
Захтев општинској управи за доношење решења о упису у до закључења
бирачки списак односно о промени у бирачком списку
бирачког списка,
односно 15 дана
пре дана избора
Достављање решења о закључењу бирачког списка
у року од 48 часа
комисији
од часа доношења
решења
Објављивање укупног броја бирача
одмах
по
добијању решења
о закључењу
бирачког списка
Достављање комисији оверених извода из бирачког списка
у року од 48
часова
од
доношења
решења
о
закључењу
бирачког
списка

12)

13)

14)

15)
16)
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19)
20)

21)
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23)
24)

Пријем у комисији решења о променама у бирачком списку по до 72 часа пре
закључењу бирачког списка
дана одржавања
избора
Обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора најкасније
пет
путем средстава јавног информисања
дана пре дана
избора
Предаја изборног материјала бирачким одборима
најкасније 24 часа
пре
дана избора
Отварање бирачких места и гласање
на дан избора од 8
до 18 часова
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и У року од осам
достављање изборног материјала комисији
часова од
затварања
бирачких
места
Утврђивање резултата избора од стране комисије
у року од 48
часова од
затварања
бирачких
Објављивање резултата избора у општинском службеном у року од 24 часа
гласилу
од расподеле
мандата
Увид кандидата чланове савета у изборни материјал
у року од пет дана
од дана избора
Подношење приговора комисији
у року од 24 часа
од дана кад је
донета одлука,
извршена радња
или учињен
пропуст
Доношење и достављање решења по приговору
у року од 48
часова од
пријема
приговора
Жалба Управном суду против решења комисије по приговору
у року од 24 часа
од достављања
решења
Достављање свих потребних података и списа за одлучивање најкасније у року
Управном суду од стране комисије
од 24 часа
Издавање уверења
одмах по додели
мандата
2. Овај роковник објавити у општинском службеном гласилу.
Број 013-21/2017-01-1
У Великом Градишту 24.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Добрица Миловановић

