На основу члана 15. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС",
број 129/2007, 34/2010-ОУС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине
Петровац на Млави, на седници одржаној од 09.03.2016. године, донела је
УПУТСТВО
О спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Петровац на Млави
- Кандидациони поступакЧлан 1.
(1) Подносилац изборне листе кандидата за одборнике може бити
регистрована политичка странка, група грађана или коалиција регистрованих
политичких странака (у даљем тексту: подносилац изборне листе).
(2) Подносилац изборне листе не може бити коалиција коју чине политичка
странка и група грађана.
Члан 2.
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 који пропише
ОИК.
Члан 3.
(1) Коалицију регистрованих политичких странака (у даљем тексту:
страначка коалиција) образују најмање две регистроване политичке странке
писменим споразумом (у даљем тексту: коалициони споразум) који се оверава код
јавног бележника, у суду или код општинског органа управе.
(2) Коалициони споразум обавезно садржи назив страначке коалиције, назив
изборне листе и податке о лицу које је овлашћено за подношење изборне листе.
(3) 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.
(4) Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од заступника
политичких странака које чине страначку коалицију буде заступник страначке
коалиције.
(5) Изборну листу у име страначке коалиције подноси лице које је за то
овлашћено у коалиционом споразуму.
Члан 4.
(1) Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом који
се оверава код јавног бележника, у суду или код општинског органа управе.
(2) 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.
(3) Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је споразумом о
образовању групе грађана овлашћено за подношење изборне листе.

Члан 5.
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.
Члан 6.
(1) Изборна листа се подноси Општинској изборној комисији у згради
ооопштине Петровац на Млави у Петровцу на Млави, ул. Српских владара бр.165,
најкасније 8. априла 2016. године у 24 часа у писменој и електронској форми (ЦД
или ДВД).
(2) Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе у
електронској форми мора бити истоветна.
Изборна листа доставља се на обрасцу који пропише ОИК у писменој и
електронској форми.
Уз изборну листу комисији доставља се документација и то:
1.Потврда о изборном праву за сваког одборника не старија од шест месеци,
2.Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру за одборника - образац
прописује ОИК.
3.Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника не старија од шест
месеци,
4.Писмена сагласност носиоца листе, - образац прописује ОИК.
5.Овлашћење лица која опдносе изборну листу, - образац прописује ОИК.
6.Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника не старије од шест
месеци,
7.Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми
(Exsel табела) сложен по азбучном реду презимена бирача са изјавом сваког
бирача чији је потпис оверен код надлежног органа, - образац прописује ОИК.
8.Споразум о образовању страначке коалаиције или групе грађана - ако је листу
поднела страначка коалиција или група грађана,
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које
образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси
група грађана
На документацију из тачке 1, 3 и 6 не плаћа се такса.
Члан 7.
Назив подносиоца изборне листе
(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, она је дужна да у
изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе наведе према називу из
акта о регистрацији политичке странке.
(2) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, она је дужна 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“.

(3) Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора на
почетку назива да има ознаку „Група грађана“.
(4) Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи као назив
подносиоца, после речи „Група грађана“, наведе свој назив из споразума о
образовању групе грађана.
(5) 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.
Члан 8.
Назив изборне листе
(1) Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе
мора да садржи назив политичке странке из акта о регистрацији.
(2) 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 који
пропише ОИК..
(1) Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе
садржи назив утврђен споразумом о образовању те страначке коалиције.
(2) Назив коалиционе изборне листе може да садржи и имена највише два
лица као носилаца изборне листе, уз њихову писмену сагласност.
(1) Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи
назив утврђен споразумом о образовању те групе грађана.
(2) Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и презиме
једног лица, као носиоца изборне листе, уз његову писмену сагласност.
(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 9.
На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи
мора да буде по један кандидат који је припадник пола који је мање заступљен на
изборној листи.
Предлагач мора на изборној листи имати најмање 1/3 кандидата од укупно броја
пдборника који се бирају.
Једно лице може бити кандидат за одборнике само на једној изборној листи.
Изборну листу мора подржати најмање 30 бирача по предлогу за сваког
кандидата на изборној листи.
Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног предлагача.
Изјава бирача мора бити оверена у складу са законом којим се уређује овера
потписа( суд, Општинска упарва). Ако бирач подржи више изборних листа, узима
се у обзир само подршка дата оној изборној листи која је прва проглашена
Списак бирача се доставља у писменој и електронској облику ( ЦД или
дискета) тако да буде истоветан у оба облика. Списак мора бити уређен по
азбучном реду презимена који подржавају изборну листу са свим одредницама из
образаца које пропише ОИК, сачињен у EXCEL табели.
Уз списак се достављају: оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу.

Члан 10.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке
или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом
подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу
изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно
коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став
6. Закона о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке
странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама
(„Службени гласник РС“, број 36/09) и друге доказе о политичком деловању на
представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању
права припадника националне мањине.
Члан 11.
Ако подносилац изборне листе жели да за финансирање своје предизборне
кампање користисредства из јавних извора, дужан је да изборној комисији достави
писмену изјаву даће користити средства из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање.
Члан 12.
(1) Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима
свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту сваког
кандидата.
(2) Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се према
редоследу којим су проглашене.

Члан 13.
Ово Упутство објавити на интернет страници www.petrovacnamlavi.rs
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