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31.
На основу члана 15. и 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 51/2011)
Општинска изборна комисија, на седници одржаној 19. марта 2012. године, утврдила је
Роковник
за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора за одборнике Скупштине општине Уб
расписане за 6. мај 2012. године
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Уб утврђени
су:
1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
број 19/2012);
2. Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 51/2011);
3. Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'' број 35/200, 18/2004 и 36/2011);
4. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'' број 104/2009 и 99/2011);
5. Упутством за спровођење Закона о избору народних посланика 02 број: 013-87/12 од 16. марта 2012. године;
Према наведеним актима, рокови су следећи:
Ред.
број
1.

Радње

Рокови

Расписивање избора
(тачка 1. Одлуке)
избори су расписани за 6. мај 2012. године

2.

Почетак тока рокова за вршење изборних радњи
(тачка 2. Одлуке)
од 16. марта 2012. године

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Прописивање, штампање и стављање образаца на располагање учесницима у изборима
(члан 23. став 1. ЗОЛИ)
од 16. марта 2012. године
Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену, допуну или
исправку бирачког списка
(члан 19. став 1. ЗОИНП)
од 14. март 2012. године до закључења бирачког списка
Закључење бирачког списка
(члан 20. став 1. ЗОИНП)
до 20. април 2012. године 24,00 часа
Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗОЈБС)
у року од 24 часа од часа закључења бирачког списка
Достављање овереног извода из бирачког списка Општинској изборној комисији
(члан 17. став 2. ЗОЈБС)
у року од 48 часа од доношења решења о закључењу бирачког списка
Објављивање укупног броја бирача у "Службеном гласнику општине Уб''
(члан 21. ЗОИНП)
одмах по пријему решења о закључењу бирачког списка
Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акта министарства надлежног за послове управе
(члан 20. став 1. ЗОЈБС)
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до 2. маја 2012. године у 24,00 часа

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

Објављивање коначног броја бирача "Службеном гласнику општине Уб''
(члан 22. став 2. ЗОИНП)
одмах по истеку рока за уписе по актима министарства надлежног за послове управе
Достављање предлога општинских/градских управа, градских управа Београда и Ниша и начелника управних
округа са територије АП Косово и Метохија за одређивање бирачких места (члан 30. ст. 2. Упутства РИК)
најкасније 6. априла 2012. године
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у “Службеном гласнику Републике Србије”
(члан 30. став 5. Упутства РИК)
најкасније 15. априла у 24 часа
Предаја изборне листе
(члан 19. став 1. ЗОЛИ)
до 20. априла 2012. године у 24,00 часа
Повлачење изборне листе
(члан 21. и 26. ЗОЛИ)
до 25. априла 2012. године У 24,00 часа
Проглашење изборне листе
(члан 24. ЗОЛИ)
одмах по пријему изборне листе и одговарајуће документације,
а најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе
(члан 26. ЗОЛИ)
најкасније десет дана пре дана одржавања избора
до 25. априла 2012. године у 24,00 часа
Достављање решења о проглашењу изборне листе РИК
(15. став 1. Упутства РИК)
одмах по доношењу решења о проглашењу изборне листе
за избор одборника у СО Уб, решење одмах доставља РИК
Достављање РИК збирне изборне листе за избор одборника у СО Уб
(15. став 2. Упутства РИК)
одмах по доношењу, а најкасније до 26. априла 2012. године у 24, 00 часа
Право увида у све поднете изборне листе и документацију поднету уз њих
-Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе
изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и документацију поднету уз њих.
(члан 26. ЗОЛИ)
у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе
Достављање и обрада предлога сталног састава бирачког одбора од стране посланичких група за територију општине Уб, преко ОИК
(члан 10. став 2. Упутства РИК)
до 22. априла 2012. године у 24,00 часова
Достављање предлога чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу, из делокруга ОИК
(члан 10. став 1. Упутства РИК)
до 22. априла 2012. године у 24,00 часова
Доношење решења о одређивању сталног састава бирачких одбора од стране РИК
(члан 7. став 4. Упутства РИК)
до 25. априла 2012. године у 24,00 часова
Утврђивање да ли поднослиац изборне листе испуњава услове за одређивање
представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора
(члан 14. став 6. ЗОЛИ)
даном проглашења изборне листе
Достављање решења о испуњавању, односно неиспуњавању услова за одређивање представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора
(члан 14. став 7. ЗОЛИ)
у року од 24 часа од доношења решења
Доношење решења о именовању представника подносилаца изборних листа у проширени састав Општинске изборне комисије
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(члан 14. став 9 ЗОЛИ)

26.

27.

у року од 24 часа од пријема обавештења
Достављање предлога РИК чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу, преко ОИК
(члан 16. став 3. Упутства РИК)
најкасније до 25. априла 2012. године у 12 сати
Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора
(члан 17. став 2. Упутства)
најкасније 30. априла у 24 часа

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34

35

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора
(члан 54. став 1. ЗОИНП)
најдоцније пет дана пре дана одржавања избора
''Предизборна тишина'' – забрана изборне пропаганде
(члан 5. став 3. ЗОИНП)
48 часова пре дана одржавања избора и
на дан одржавања избора до затварања бирачких места.
(од 3. маја 2012. године у 24,00 часа
до затварања бирачких места
6. маја 2012. године у 20,00 часова)
Примопредаја изборног материјала (изборна комисија-бирачки одбор)
(члан 29. став 1. ЗОЛИ)
најкасније 48 часова пре дана одржавања избора
до 3. маја 2012. године у 24,000 часа
Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗОИНП)
6. мај 2012. године
од 07,00 до 20,00 часова
Примопредаја изборног материјала (бирачки одбор-изборна комисија)
(члан 38. став 1. ЗОЛИ)
Без одлагања, а најкасније
у року од осам часова од затварања бирачких места
Утврђивање резултата на бирачким местима
(члан 39. став 2. ЗОЛИ)
у року од шест часова
од достављања извештаја са бирачких места
Утврђивање и објављивање резултата избора у општини
(члан 39. став 1. и члан 44. ЗОЛИ)
у року од 24 часа од затварања бирачких места
7. мај 2012. године до 20.00 часова
Подношења приговора или жалбе ради заштите изборног права
(члан 52. и 54 ЗОЛИ)
у року од 24 часа
од дана када је донета одлука - решење,
односно извршена радња или учињен пропуст
Овај роковник објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб

Председник

Општинска изборна комисија
Број: 013-14-7/2012-01

Драган Радојичић

САДРЖАЈ
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Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Уб расписане за 6. мај 2012. године

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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