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На основу члана 58. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 - одлука
УС, 54/2011 и 12/2020) и сходно члану 34. став 2. Закона о
избору народних посланика („Службени гласник РС“, број
35/2000, 57/2003 – одлука УС, 72/2003 – др. закон, 18/2004,
85/2005 – др. закон, 101/2005 – др. закон, 104/2009 – др.
закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011 и 12/2020),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 03. 03 2020. године, донела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин
рада и одлучивања Изборне Комисије општине Мало
Црниће (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Седиште Комисије је у згради Скупштине општине у
Малом Црнићу, Бајлонијева 119.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи 1 печат и 1 штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 32 мм, са грбом
Републике Србије у средини.
По спољном ободу печата уписан је текст: Општина
Мало Црниће, а у следећем унутрашњем кругу: Изборна
комисија.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст
– на средини првог реда је: Грб Републике Србије, у
другом реду уписан је текст: Република Србија, у трећем
реду: Општина Мало Црниће, у четвртом реду: Изборна
комисија општине Мало Црниће, у петом реду: простор за:
број предмета и простор за датум и час пријема, у шестом

09.03.2020.

реду: простор за кратак садржај примљеног и простор за:
број прилога и у седмом реду Мало Црниће, ул.б.б.
Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним
писмом.
Председник Изборне комисије стара се о чувању и
руковању печатом и штамбиљем Комисије.
У оквиру својих надлежности, Комисија остварује
сарадњу са домаћим, страним и међународним органима
и организацијама, у складу са законом.
Комисија може да организује стручна саветовања
и друге облике стручног рада о питањима из своје
надлежности.
II НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом
о локалним изборима, Законом о избору народних
посланика и другим прописима:
1) стара се о законитости спровођења избора
одборника (члан 15. став 1. тачка 1. ЗОЛИ);
2) доноси решење којим утврђује који подносилац
изборне листе испуњава услове за одређивање својих
представника у проширени састав Изборне комисије
општине Мало Црниће (члан 14. став 6. ЗОЛИ);
3) решењем утврђује проширени састав Изборне
комисије општине Мало Црниће (члан 14. став 9. ЗОЛИ);
4) одређује бирачка места (члан 15. став 1. тачка 2.
ЗОЛИ);
5) одређује бирачке одборе и именује њихове
чланове (члан 15. став 1. тачка 3. ЗОЛИ);
6) даје упутства бирачким одборима о поступку
спровођења избора одборника (члан 15. став 1. тачка 4.
ЗОЛИ);
7) доноси решење о бирачком одбору у
проширеном саставу (члан 16. став 3. у вези са чланом 14.
ЗОЛИ);
8) прописује образац изборне листе и обрасце
потребних докумената уз изборну листу, као и образац за
прикупљање потписа бирача (члан 15. и 23. ЗОЛИ);
9) проглашава изборну листу решењем (члан 24.
ЗОЛИ);
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10) доноси решење о одбацивању изборне листе
због неблаговремености (члан 25. став 1. ЗОЛИ);
11) доноси закључак којим подносиоцу изборне
листе одређује рок за отклањање недостатака и указује на
радње које треба да обави ради отклањања недостатака
(члан 25. став 2. ЗОЛИ);
12) доноси решење којим одбија проглашење
изборне листе (члан 25. став 3. ЗОЛИ);
13) решењем утврђује збирну изборну листу и
објављује је (члан 26. став 1. и 3.ЗОЛИ);
14) ближе утврђује садржину, облик и изглед
гласачког листића, начин и контролу њиховог штампања,
достављања и руковања (члан 28. став 8. ЗОЛИ);
15) утврђује укупан број гласачких листића и
одређује резерву (члан 28. став 3. и 4. ЗОЛИ);
16) прописује садржај, облик и начин истицања
збирне изборне листе (члан 31. став 2. ЗОЛИ);
17) утврђује резултате избора на бирачким местима
и сачињава посебан записник (члан 40. став 1. у вези са
чланом 39. ЗОЛИ);
18) расподељује мандате у складу са Законом (члан
41. ЗОЛИ);
19) одлучује по приговорима (члан 53. ЗОЛИ);
20) прописује врсту спреја (члан 34. тачка 6. у вези
са чланом 68. став 4. ЗИНП);
21) одређује и оглашава број и адресу бирачких
места (члан 34. тачка 7. ЗИНП);
22) доноси пословник о свом раду (члан 34. став 2.
ЗИНП);
23) утврђује образац контролног листа и начин
печаћења гласачке кутије (члан 67. став 4. ЗИНП);
24) објављује податке о укупним резултатима
избора за одборнике (члан 85. ЗИНП и члан 15. ЗОЛИ);
25) објављује привремене податке о резултатима
избора (члан 86. став 2. ЗИНП);
26) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима за одборнике (члан 15. став 1.
тачка 10. ЗОЛИ);
27) доставља Министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за
послове статистике податке о спровођењу и резултатима
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора
(члан 15. став 1. тачка 11. ЗОЛИ);
28) обавља и друге послове одређене прописима о
избору одборника (члан 15. став 1. тачка 12. ЗОЛИ).
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и
друге акте Републичке изборне Комисије који се односе на
изборе за народне посланике.

III. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ
Комисија
Члан 5.
Комисија ради и одлучује на седници у сталном и
проширеном саставу.
Комисију у сталном саставу чине: председник
Комисије, најмање 6 чланова комисије и њихови заменици
(именовани чланови).
Комисију у проширеном саставу чини стални
састав Комисије и по један опуномоћени представник
подносилаца изборних листа кандидата за одборнике
који су предложили најмање две трећине кандидата од
броја одборника који се бира (опуномоћени чланови).
Опуномоћени члан има заменика.
Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од
дана утврђивања лица која постају опуномоћени чланови
Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија
утврди и објави резултате избора.
Заменик члана Комисије има иста права и обавезе
као и члан којег замењује и може да присуствују седници
Комисије којој присуствује и члан којег   замењује, без
права учешћа у одлучивању.
Секретар Комисије и заменик секретара Комисије
Члан 6.
Комисија има секретара и заменика секретара, који
учествују у раду Комисије без права одлучивања.
Радне групе
Члан 7.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга,
израде предлога акта, извештаја и других докумената, као
и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да
образује радне групе из реда својих чланова.
У рад радних група могу да буду укључени
представници општинских органа и организација, ради
пружања стручне помоћи.
Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен
састав и задаци.
Услови рада Комисије
Члан 8.
Служба Скупштине општине обезбеђује и пружа
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неопходну стручну, административну и техничку
помоћ при обављању послова за потребе Комисије и
њених радних група, у складу са законом и одлуком о
организацији и раду те службе.
О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се
секретар Комисије.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 9.
Председник Комисије:
• представља Комисију,
• сазива седнице Комисије и председава седницама,
• потписује акте Комисије,
• одобрава службена путовања у земљи и
иностранству,
• стара се о томе да Комисија своје послове обавља
у складу са прописима и благовремено,
• стара се о примени овог пословника, и
• обавља друге послове утврђене законом и овим
пословником.
Председник Комисије може да овласти секретара
Комисије да потписује акте Комисије који се односе на
питања оперативног карактера.
Заменик председника Комисије
Члан 10.
Заменик председника Комисије обавља дужности
председника Комисије у случају његове одсутности или
спречености за обављање функције, а може да обавља и
послове за које га председник Комисије овласти.
Чланови Комисије
Члан 11.
Чланови Комисије имају право и обавезу:
• да редовно присуствују седницама Комисије,
• да учествују у расправи о питањима која су на
дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком
предлогу о коме се одлучује на седници,
• да обављају све дужност и задатке које одреди
Комисија.

Секретар Комисије
Члан 12.
Секретар Комисије:
• припрема седнице Комисије,
• координира рад чланова и заменика чланова
Комисија,
• помаже председнику Комисије у обављању
послова из његове надлежности,
• стара се о припреми предлога аката које доноси
Комисија и обавља друге послове у складу
са законом, овим пословником и налозима
председника Комисије.
V НАЧИН РАДА
Члан 13.
Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.
Сазивање седнице Комисије
Члан 14.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу
Комисије у што краћем року, када сазивање затражи
најмање трећина чланова Комисије.
Седница Комисије се сазива, по правилу, писаним
путем, а може се сазвати и телефонским путем или на
други одговарајући начин, најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу  да буду сазване и у
року краћем од рока из става  3. овог члана.
Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања
седнице Комисије и предлог дневног реда. Уз сазив
седнице се члановима и заменицима чланова Комисије
доставља и материјал припремљен за тачке предложеног
дневног реда. Уз сазив седнице се члановима и заменицима
чланова Комисије доставља и материјал припремљен
за тачке предложеног дневног реда, као и записник са
претходне седнице Комисије, уколико је сачињен.
Дневни ред седнице Комисије предлаже председник
Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев
најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред
предлаже у захтеву за сазивање седнице.
Отварање седнице и учешће на седници
Члан 15.
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Седница мора да буде одржана када јој присуствује
већина од укупног броја чланова, односно заменика
чланова Комисије у сталном, односно проширеном
саставу.
Седници председава председник Комисије, односно
у његовом одсуству заменик председника Комисије.
У случају када председник мора да напусти седницу,
председавање преузима заменик председника, односно,
у случају да је заменик председника одсутан, најстарији
присутни члан Комисије. Уколико најстарији присутни
члан Комисије не може или неће да преузме председавање
седницом, председавање преузима следећи најстарији
члан Комисије.
Отварајући седницу, председавајући констатује број
присутних чланова Комисије.
У расправи на седници могу да учествују председник
Комисије, чланови Комисије, секретар Комисије и њихови
заменици.
Седници, на позив председника Комисије, могу да
присуствују и у расправи могу да учествују и представници
државних и локалних органа и организација, уколико се на
седници разматрају питања из њиховог делокруга, о чему
председавајући обавештава чланове Комисије на почетку
седнице.
Ток седнице
Члан 16.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању
записника претходне седнице, уколико је сачињен и
благовремено достављен члановима и заменицима
чланова Комисије. Примедбе на записник може да изнесе
сваки члан Комисије, односно заменик члана.
Уколико нема изнетих примедби на записник,
председавајући ставља на гласање записник у предложеном
тексту.
Након одлучивања о примедбама на записник,
председавајући констатује да је записник усвојен у
предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама.
Члан 17.
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног
дневног реда има сваки члан Комисије, односно заменик
члана.
О предлозима за измену или допуну предложеног
дневног реда   одлучује се без расправе, редом којим су
предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за измену, односно
допуну предложеног дневног реда, Комисија гласа о
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усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана Комисије,
односно заменика члана, Комисија може да одлучи да се
време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки
дневног реда, ограничи на пет минута.
Члан 18.
реда.

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног

Пре отварања расправе по тачки дневног реда,
Комисију извештава председник Комисије, или члан
Комисије којег је одредио председник Комисије и који
предлаже начин поступања Комисије (известилац).
Уколико се на седници разматра предлог акта који
доноси Комисија, пре отварања расправе Комисију са
предлогом акта упознаје секретар Комисије.
Одржавање реда на седници
Члан 19.
Председавајући се стара о реду на седници Комисије
и даје реч члановима и заменицима чланова Комисије
пријављеним за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно, председавајући
може да одреди паузу.
Одлучивање
Члан 20.
Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда
исцрпљена, председавајући закључује расправу, након
чега се прелази на одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих
чланова Комисије у сталном, односно проширеном
саставу.
Право гласа имају само чланови Комисије, док
заменици чланова имају право гласа само у случају
одсуства члана којег замењују.
Уколико је изнето више предлога у оквиру једне
тачке дневног реда, председавајући ставља на гласање
предлоге редом којим су изнети.
На гласање се ставља усвајање изнетог предлога.
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну
већину гласова, сматраће се да је предлог одбијен.
Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија
Члан 21.
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Уколико су у току расправе изнети предлози за
брисање, односно измене акта, председавајући на гласање
прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се
обавља према редоследу по ком су изнети предлози за  
брисање, односно измену, при чему председавајући на
гласање ставља прво предлог за брисање, а потом предлог
за измену.
Након гласања о свим предлозима председавајући
ставља на гласање усвајање предлога акта у целини.
Одлучивање о приговорима
Члан 22.
Уколико је у току расправе изнет предлог за
одбацивање приговора, председавајући ставља на гласање
прво тај предлог.
Уколико је изнето више различитих предлога за
одбацивање приговора, о тим предлозима се гласа редом
којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде
усвојен, о осталим се не гласа.
Уколико у току дискусије не буде изнет предлог
за одбацивање приговора, односно ниједан од изнетих
предлога не буде усвојен, Комисија се изјашњава о
предлогу за одбијање приговора, уколико је такав предлог
изнет у расправи.
Уколико ниједан предлог за одбацивање или одбијање
приговора не буде усвојен, Комисија се изјашњава о
усвајању приговора. Ако ни усвајање приговора не добије
потребан   број гласова, сматраће се да Комисија није
донела одлуку по приговору.
Уколико у току дискусије не буду изнети предлози
за одбацивање или одбијање приговора, Комисија се
изјашњава о усвајању приговора. Ако усвајање приговора
не добије потребан број гласова, Комисија се изјашњава
о одбијању приговора. Ако ни одбијање приговора не
добије потребан број гласова, сматраће се да Комисија
није донела одлуку по приговору.
Члан 23.
У поступку по приговорима, о питањима која нису
изричито уређена законом, Комисија сходно примењује
одредбе Закона о општем управном поступку.
Записник
Члан 24
О раду на седници Комисије сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на седници,
и то: о присутним и одсутним члановима и заменицима

чланова Комисије, као и о другим присутним лицима, о
предлозима о којима се расправљало, са именима учесника
у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који
су на седници донети, као и резултатима свих гласања на
седници.
На седници Комисије воде се стенографске белешке,
које чине саставни део записника.
Уколико не постоје услови за вођење стенографских
белешки, сачињава се препис тонског снимка седнице
Комисије, који чини саставни део записника.
Након усвајања, записник потписују председавајући
седници и секретар Комисије.
О сачињавању и чувању записника стара се секретар
Комисије.
Изворници и преписи аката комисије
Члан 25.
Изворником акта сматра се текст акта усвојен
на седници Комисије, сачињен у прописаном облику,
потписан од председавајућег седницом и оверен печатом
Комисије.
О сачињавању и чувању изворника стара се секретар
Комисије.
Ради достављања странкама, сачињава се препис
изворника који у свему мора да буде истоветан изворнику
и који потписује секретар Комисије, а оверава се печатом
Комисије.
VI ЈАВНОСТ РАДА
Члан  26.
Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада:
• омогућавањем акредитованим представницима
средстава јавног информисања   да присуствују
седницама Комисије,
• омогућавањем заинтересованим домаћим, страним
и међународним организацијама и удружењима
(посматрачи) да прате рад Комисије током изборног
поступка,
• објављивањем аката Комисије у „Службеном
гласнику општине Мало Црниће“, у складу са овим
пословником,
• објављивањем аката и информација о раду
Комисије на званичној интернет презентацији
општине,
• издавањем саопштења за јавност, и
• одржавањем конференција за медије и давањем
изјава за медије, у складу са овим пословником.
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Представници средстава јавног информисања

Члан 32.

Члан 27.

Комисија може овластити секретара Комисије да
утврди пречишћен текст општег акта Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста
општег акта може да буде садржано у акту којим се
мења општи акт, или у посебном закључку који доноси
Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у
Службеном гласнику општине Мало Црниће.

Представницима средстава јавног информисања се
присуствовање седницама Комисије омогућује у складу са
актима Скупштине општине којима се  уређује унутрашњи
ред у Скупштини општине и акредитација представника
средстава јавног информисања.
О дану, времену и месту одржавања седница
Комисије, средства јавног информисања обавештавају се
преко службе Скупштине општине.
Члан 28.
Представницима средстава јавног информисања који
присуствују седници Комисије стављају се на располагање
материјали припремљени за рад на седници Комисије.
Посматрачи
Члан 29.
Заинтересованим домаћим, међународним и страним
организацијама и удружењима (посматрачи) Комисија
одобрава праћење рада Комисије током изборног поступка,
у складу са правилима које прописује Комисија.
Испуњеност услова за праћење рада Комисије
констатује председавајући на седници Комисије.

Објављивање информација о раду Комисије на
интернету
Члан 33.
Комисија на званичној општинској интернет
презентацији објављује своје опште акте, извештаје о
резултатима избора, информације о одржаним седницама
и саопштења за јавност, као и друге информације и
документа који настају у раду или у вези са радом
Комисије, а од значаја су за информисање јавности.
О ажурирању података о раду Комисије на званичној
општинској интернет презентацији стара се секретар
Комисије.
Саопштење за јавност
Члан 34.

Објављивање аката у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“

Саопштење за јавност, чији текст утврђује Комисија,
издаје се преко службе Скупштине општине.

Члан 30.

Конференција за медије и изјаве за медије

Општи акти Комисије објављују се у Службеном
гласнику општине Мало Црниће.
Комисија може одлучити да се у Службеном гласнику
општине Мало Црниће објави и одређени појединачни акт
Комисије.
О објављивању аката стара се секретар Комисије.

Члан 35.

Члан 31.
Уколико текст акта објављеног у Службеном
гласнику општине Мало Црниће није сагласан изворнику
акта, исправку даје секретар Комисије.
Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти
начин као и акт који се исправља.

О раду Комисије јавност обавештава председник
Комисије или члан којег Комисија за то овласти, путем
конференција за медије и изјава за медије.
О дану, времену и месту одржавања конференције за
медије из става 1. овог члана, средства јавног информисања
обавештавају се преко службе Скупштине општине.
Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о
техничким аспектима рада Комисије и спровођења избора.
VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 36.
Комисија у свом раду поступа у складу са прописима
којима је уређена заштита података о личности.
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Секретар Комисије је дужан да се стара о томе да се
приликом умножавања аката или предлога аката насталих
у раду Комисије изврши анонимизација заштићених
података о личности.
VIII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 41.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да
важи Пословник о раду Изборне комисије општине Мало
Црниће, („Службени гласник општине Мало Црниће“,  
број 12/2016).

Члан 37.

Члан 42.

Средства за рад органа за спровођење избора,
изборни материјал и друге трошкове спровођења избора
обезбеђују се у општинском буџету.
Комисија подноси Скупштини општине финансијски
план потребних средстава за редован рад и трошкове
спровођења избора, као и извештај о утрошеним
средствима за редован рад и спровођење избора.
О припреми предлога финансијског плана и извештаја
из става 2. овог члана стара се секретар Комисије.
Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог
члана су председник и секретар Комисије.

Овај пословник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
Број: 013-4/2020-01
У Малом Црнићу, 03. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл.правник Александар Марковић,с.р.

IX КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 38.
На канцеларијско и архивско пословање Комисије
примењују се прописи којима се уређују канцеларијско
пословање и архивско пословање.
X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 39.
Право предлагања измена и допуна Пословника
имају сваки члан и заменик члана Комисије.
Предлог за измену и допуну Пословника подноси се
у писменом облику
Предлог из става 2. овог члана председник Комисије
ставља на дневни ред седнице Комисије у што краћем
року.
XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена
овим пословником, могу да буду уређена посебном
одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и
овим пословником.
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На основу члана 15. став 1. тачка 8. члана 23. став. 1 и
члана 28. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 - одлуке
УС РС, 54/2011 и 12/2020), и члана 39. став 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 03. 03. 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА
КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ
ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ КОЈИ ЋЕ
СЕ ОДРЖАТИ У 2020. ГОДИНИ
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Члан 1.
Доноси се Одлука о покретању поступка Јавне набавке
на коју се закон не примењује о одређивању штампарије за
штампање гласачких листића и другог изборног материјала
за спровођење избора за одборнике Скупштине општине
Мало Црниће који ће се одржати у 2020. години.
Члан 2.
Одлуку доставити Одсеку за буџет и трезор –
службенику за јавне набавке на даљу надлежност и
поступање.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. члана 23. став. 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010 - одлуке УС РС, 54/2011,
12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење), и члана 4. став 1.
тачка 8. Пословника о раду изборне комисије општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
2/2020),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 04. 03. 2020. године, донела је

Члан 3.

ОДЛУКУ
о прописивању образаца за подношење изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине општине Мало
Црниће, расписаних за 26. 04. 2020. године

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.  

Члан 1.

Број: 013-4/2020-03
У Малом Црнићу, 03. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.

Овом Одлуком се прописују обрасци за подношење
изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Мало Црниће, расписаних за 26. 04. 2020. године, Обрасци
ОСО (ОСО-1/2020 до ОСО-7/2020).
Члан 2.
Саставни део Одлуке су Обрасци ОСО (ОСО-1/2020 до
ОСО 7/2020).
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

Број: 013-5/2020-02
У Малом Црнићу, 04. 03. 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

2

Кандидати за одборнике су:
Ред.
Име и презиме
бр.
3

Пол
(М/Ж)
4

ЈМБГ
5

Занимање

6

Пребивалиште
и адреса стана

(назив изборне листе , са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

за изборе одборника Скупштине општине Мало Црниће, расписане за 26. април 2020. године.

1

Образац ОСО-1/2020

7

Страначка припадност

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка – страначка коалиција – група грађана)

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ

Подноси Изборној комисији општине Мало Црниће Изборну листу
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129

130

У

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

(место)

,

(датум)

(име и презиме)

_________________________________

(потпис)

________________________________

Лице које подноси Изборну листу,
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Уз ову изборну листу доставља се:
1. Потврда о изборном праву не старија од 6 (шест месеци),
за сваког кандидата за одборника, издата на обрасцу
надлежног органа;
2. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да
прихвата да буде кандидат за одборника, на прописаном
Обрасцу ОСО-2/2020;
3. Потврда о пребивалишту, не старија од 6 (шест) месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног
органа;
4. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде
носилац изборне листе (ако је одређен), на прописаном
Обрасцу ОСО-3/2020;
5. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на
прописаном Обрасцу ОСО-4/2020;
6. Уверење о држављанству, не старије од 6 (шест) месеци,
за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног
органа,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у
писменој форми на прописаном Обрасцу ОСО-6/2020 и
електронској форми израђен у формату Excel (CD или
DVD), са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у
складу са законом којим се уређује овера потписа (ОСО5/2020);
8. Оверен споразум о образовању коалиције регистрованих
политичких странака - ако је изборну листу поднела та
коалиција и
9. Оверен споразум о образовању групе грађана и потврде
о изборном праву, не старије од 6 (шест) месеци, за
свако лице које образује групу грађана – ако изборну
листу подноси група грађана.
НАПОМЕНА:
Изјава о коришћењу средства из јавних извора
за покриће трошкова изборне кампање подноси се
приликом подношења изборне листе.
Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване
политичке странке, коалиције регистрованих политичких
странака, као и групе грађана чије изборне листе својим
потписима подржавају најмање 200 бирача. Предлагач мора
на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата
од укупног броја одборника који се бира. У име политичке
странке или групе грађана предлоге може поднети само лице
које је политичка странка или група грађана овластила.
Изборна листа садржи назив подносиоца изборне
листе, назив изборне листе (ако је одређен), име и презиме
носиоца изборне листе (ако је одређен), податке о свим
кандидатима за одборнике (редни број на изборној листи,
име и презиме, пол, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адреса
стана кандидата наведени према подацима из уверења о
пребивалишту), податке о страначкој припадности сваког
кандидата ако листу подноси страначка коалиција, место и

датум подношења изборне листе и име и презиме и потпис
лица које је овлашћено да поднесе изборну листу.
Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна
је да свој назив наведе према називу из акта о регистрацији.
На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног
пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи
(првих пет места, других пет места и тако до краја листе)
мора бити најмање по два кандидата – припадника оног
пола који је мање заступљен на листи. Ако изборна листа
не испуњава ове услове сматраће се да садржи недостатке за
проглашење изборне листе, а предлагач листе биће позван у
складу са овим законом, да отклони недостатке листе.
Бирач може својим потписима подржати изборну листу
само једног подносиоца изборне листе.
Потпис којим бирач подржава изборну листу подносе
највише два овлашћена лица.
Ако изборну листу подноси група грађана, обавезно
се прилаже и споразум о образовању групе грађана, који
садржи циљеве њеног образовања и податке о лицима,
која су образовала групу грађана (име и презиме, ЈМБГ
и пребивалиште и адресу стана, који су наведени према
подацима из личне карте), као и потврде о изборном праву,
не старије од 6 (шест) месеци за сва лица, која су образовала
групу грађана.
Потписи лица, која су образовала групу грађана морају
да буду оверени у складу са законом којим се уређује овера
потписа.
Назив изборне листе одређује се према називу
политичке странке која подноси изборну листу, а у назив
може да се укључи име и презиме лица које група грађана
одреди као носиоца изборне листе.
Лице које је одређено као носилац изборне листе може
да буде кандидат за одборника.
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 7.
Закона о локалним изборима, као и да достави решење о упису
политичке странке у регистар, програм и статут политичке
странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о
политичким странкама („Службени гласник.РС“ број 36/09
и 61/15-одлука УС) и друге доказе о политичком деловању
на представљању и заступању интереса националне мањине
и заштити и побољшању права припадника националне
мањине.
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Образац ОСО-2/2020

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Мало Црниће на Изборној листи
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Мало Црниће расписане за 26. 04. 2020. године,
подноси
(назив подносиоца изборне листе (назив полистичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

У

(место)

,

(датум)

Кандидат,
(својеручни потпис)

(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)

(пребивалиште и адреса стана)
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Образац ОСО-3/2020

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе

,

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

,

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Мало Црниће, расписане за 26. 04. 2020. године,
подоноси
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

У

(место)

,

(датум)

Носилац изборне листе,

(потпис)
(име и презиме)
(ЈМБГ)
(пребивалиште и адреса стана)
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Образац ОСО-4/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Овлашћује се

,
(име и презиме)
(занимање)
,
(пребивалиште и адреса стана)

ЈМБГ
да, у име

(назив подносиоца изборне листе – назив политичке странке која подноси изборну листу)

поднесе Изборној комисији општине Мало Црниће Изборну листу

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Мало Црниће расписане за 26. 04. 2020. године
У

(место)

,

(датум)

М.П.

____________________________
(потпис)
______________________________

(име и презиме заступника политичке странке)
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Образац ОСО-5/2020

ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Мало Црниће расписане за 26. 04. 2020.
године, Изборној комисији општине Мало Црниће подноси
(назив подносиоца изборне листе)

У

,
(место)

(датум)

Бирач,
(потпис)
(презиме и име)
(ЈМБГ)
(пребивалиште и адреса стана)

ПОТВРЂУЈЕ се да је ову изјаву _________________________________________ својеручно потписао
(презиме и име)
Идентитет бирача је утврђен на основу личне карте – пасоша број ______________________
Накнада од 50,00 динара за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника
наплаћена је и поништена.
Ов.бр.______________ У ___________________ _____________2020. године, у ______ часова.
( место )

(датум)

Оверу је извршио ____________________________________________________________
(основни суд, општинска - градска управа, јавни бележник)
ОВЕРИО
(М.П.)

________________________
( потпис )
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Образац
ОбразацОСО-6/2020
ОСО-6/2020

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАЛО
ЦРНИЋЕ
СПИСАК БИРАЧА
КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ
ИЗБОРНУ
ЛИСТУ
КАНДИДАТА ЗА

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Изборну листу
_______________________________________________________________________________________________
Изборну листу
(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике расписане за 26. 04. 2020. године

коју за изборе за одборнике расписане за 26. 04. 2020. године
________________________________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)
____________________________________________________________________________________

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

подржавају бирачи и то:
подржавају бирачи и то:
Ред.

Ред.
бр.
бр.
11
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
18.
17.
19.
18.
20.
19.
21.
20.
22.
21.
23.
22.
24.
23.
25.
24.
26.
25.
27.
26.
28.
27.
29.
30.
31.
136 32.
33.
34.
35.

Презиме и име

Презиме и име
22

ЈМБГ

ЈМБГ
33

Пребивалиште и адреса стана

Пребивалиште и адреса стана
44
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
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212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

141

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/20
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
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304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

(навести све бираче који подржавају Изборну листу, по азбучном реду презимена према табели)
Укупан број бирача:
У

(место)

,

(датум)
Лице које подноси изборну листу
(потпис)

(име и презиме)

Напомена: - Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику у форматираној
табели која је преузета од Изборне комисије општине Мало Црниће, сложен по
азбучном реду презимена бирача, а подаци у њима морају бити истоветни.
- Потребно је прикупити најмање 200 важећих потписа бирача, који подржавају
изборну листу предлагача;
- Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом
којим се уређује овера потписа;
-Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
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Образац ОСО-7/2020
На основу члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019),
_______________________________________________________________________________
(име и презиме овлашћеног лица подносиоца листе)
_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке – страначке коалиције групе грађана)

ИЗЈАВА
На изборима за одборнике Скупштине општине Мало Црниће, 26. 04. 2020. године
_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке – страначке коалиције групе грађана)
ће се користити средства из јавих извора за покриће трошкова изборне кампање,
број посебног рачуна подносиоца листе ___________________________________________
код Пословне банке ____________________________________________________________
(сагласно члану 24. Закона о финансирању политичких активности).

Овлашћено лице,
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________________________
(место)

__________________________
(име и презиме)

________________________
(датум)

__________________________
(потпис)
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. члана 23. став. 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010 - одлуке УС РС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење), и члана 4. став 1. тачка
8. Пословника о раду изборне комисије општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2020),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној 06. 03. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о прописивању образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора одборника
Скупштине општине Мало Црниће, расписаних за
26. 04. 2020. године
Члан 1.
Овом Одлуком се прописују обрасци за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора одборника
Скупштине општине Мало Црниће, расписаних за 26. 04. 2020. године, Обрасци ОСО (ОСО-8/2020 до ОСО-20/2020).
Члан 2.
Саставни део Одлуке су Обрасци ОСО (ОСО-8/2020 до ОСО 20/2020).
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
Број: 013-7/2020-01
У Малом Црнићу, 06. 03. 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.
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Образац ОСО-8/2020

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010
одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници ___________ донела је

(датум)

РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа
коју је поднела

(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - страначке коалиције - група грађана)

за избор одборника Скупштине општине
Мало Црниће, броj

,

.
(датум подношења)

Образложење
(Навести податке о томе да овлашћени подносилац Изборне листе поднео благовремено са
одговарајућом документацијом изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Мало
Црниће).
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац предлога може поднети
приговор Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Број:
У

(место)

,

(датум)
Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.

(име и презиме)

(потпис)
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Образац ОСО-9/2020

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/2007, 34/2010 oдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мало Црниће, на
седници _____________________ донела је
(датум)

РЕШЕЊЕ
Одбацује се Изборна листа
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

за избор одборника Скупштине општине
Мало Црниће, број

,

године,
(датум подношења)

као неблаговремена.

Образложење
(Образложити прекорачење рока за подношење листе, односно када изборна листа није поднета
благовремено)
Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може
поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења
Решења.
Број:
У

Малом
,
Црнићу

(датум)
Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.

(име и презиме)

(потпис)
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Образац ОСО-10/2020
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/2007, 34/2010 oдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мало Црниће, на
седници _____________________ донела је

(датум)

ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се да Изборна листа
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка - страначка коалиција - група грађана)

за избор одборника Скупштине општине
Мало Црниће, број

,

,

(датум подношења)
садржи недостатке (навести недостатке) који су сметња за проглашење Изборне листе.
2. Налаже се подносицу да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони
недостатке.
Образложење
(Навести недостатке Изборне листе и указати подносиоцу Изборне листе на радње које треба да
обави ради отклањања недостатака).
Подносилац Изборне листе има рок од 48 часова од часа достављања овог закључка да
отклони указане недостатке, а у противном Комисија ће у року од наредних 24 часа донети
Решење којим се одбија проглашење Изборне листе.
Број:
У

Малом
,
Црнићу

(датум)
Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.

(име и презиме)

(потпис)
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Образац ОСО-11/2020

На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/2007, 34/2010 oдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мало Црниће, на
седници _____________________ донела је
(датум)

РЕШЕЊЕ

Одбија се проглашење Изборне листе
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
коју је поднела
(назив подносиоца Изборне листе: политичка странка - страначка коалиција – група грађана)

за избор одборника Скупштине општине
Мало Црниће, број

,

,
(датум подношења)

због неиспуњења услова предвиђених Законом.
Образложење

(Навести да Изборна листа садржи недостатке предвиђене законом или да недостаци изборне листе нису
отклоњени у предвиђеном року).
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може
поднети приговор Изборној комисији опшине Мало Црниће, у року од 24 часа од дана доношења
Решења.
Број:
Малом

У Црнићу ,

(датум)
Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.

(име и презиме)

(потпис)
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Образац ОСО-12/2020

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/2007, 34/2010 oдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мало Црниће, на
седници _____________________ донела је
(датум)

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Утврђује се збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине, и то:

I

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка – коалиција политичких странака – група грађана)

Кандидати на изборној листи су:
1

(име и презиме)

,

(датум рођења)

,

(занимање)

(адреса пребивалишта)
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате под I.)
Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Мало Црниће”.
Број:
Малом

У Црнићу ,

(датум)

Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.
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Образац ОСО-13/2020

На основу члана 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 oдлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине
Мало Црниће, на седници _____________________ донела је
(датум)

РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У
ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И
БИРАЧКИХ ОДБОРА

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције - групе грађана)

,

(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће,
ИСПУЊАВА УСЛОВ за одређивање представника у проширен састав Изборне комисије општине
Мало Црниће и бирачких одбора.

Образложење
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
године, донела је
одржаној дана
Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће
коју је поднела
(назив подносиоца изборне листе:
политичке странке – страначка коалиције – групе грађана)
и сагласно члану 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/2007, 34/2010 одлука УС, 54/2011 и 12/2020) утврдила да подносилац изборне листе
испуњава услов да одреди своје представнике у проширен састав Изборне комисије општине Мало
Црниће и бирачких одбора.
Према члану 14. став 8. и члану 16. став 3. Закона о локалним изборима, подносилац
изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у Изборну комисију општине Мало Црниће
и бирачке одборе и о томе обавештава Изборну комисију општине Мало Црниће.
Према члану 14. став 9. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Мало
Црниће утврђује проширен састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у
проширен састав.
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Према члану 14. став 9. Закона о локалним изборима, ако подносилац изборне листе не
одреди свог опуномоћеног представника у изборну комисију и бирачке одборе најкасније пет дана
пре дана одређеног за одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да пуноважно
одлучује без представника подносиоца изборне листе.
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може
поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће, у року од 24 часа од дана доношења
Решења.
Број:
У Малом Црнићу ,
(датум)

Изборна комисија општине Мало Црниће
Председник
М.П.

(име и презиме)

(потпис)
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Образац ОСО-14/2020

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИПРАНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Бирачки одбор за Бирачко место

у општини Мало Црниће за избор
одборника

(број)

Скупштине општине, који ће се одржати

године, примио је од Изборне

(датум)
Комисије општине Мало Црниће кутију за гласање.

Провером је у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место _______
________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка под

(име и презиме бирача)

редним бројем ____, утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна да
обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.
У Малом
Црнићу,

,
(датум)

у

часова

Бирач који је први

дошао на бирачко место,
(име и презиме)
(потпис)

Бирачки одбор,
1.
2.
3.
4.
5.

(име и презиме и потпис председника)
(име и презиме и потпис члана)
(име и презиме и потпис члана)
(име и презиме и потпис члана)
(име и презиме и потпис члана)

Напомена: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни
чланови, односно заменици чланова бирачког одбора уз упис имена и презимена
штампаним словима пре потписа на горе утврђен начин.
153

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/20
Образац ОСО-15/2020

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
(датум гласања)
1.
1)

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца
изборне листе, ако је одређен)
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе )

(На исти начин унети редне бројеве и називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним
листама, истим редоследом као на збирној изборној листи).

Напомена:
Гласа се само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја испред назива те
изборне листе или назива листе
(М.П.)
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Образац ОСО-16/2020

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА

1. Изборна комисија општине Мало Црниће предала је Бирачком одбору за Бирачко место
изборни материјал за избор одборника Скупштине општине, који ће се одржати

(број)

(датум)

године, и то:
1) оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту,
2) образац Записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће,
3) два примерка Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће,
4)
гласачких листића,
(број)
5)
потврда о изборном праву,
(број)
6) правила о раду бирачког одбора,
7) решења о одређивању бирачког места,
8) решење о именовању бирачког одбора,
9) један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.
2. Општински орган управе предао је Бирачком одбору:
1) једну гласачку кутију,
2)
паравана за гласање,
(број)
3) прибор за печаћење,
4) прибор за писање,
5) спреј и УВ-лампу, и
6)
Коверата за одлагање гласачких листића
(број)
7) 2 свеће
8) упаљач/шибице
9) јемственик
10) пластични џак
11)

3. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у подтачкама 1-9) тачке 1.
и подтачкама 1-11) тачке 2.
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4. Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа:
1.
,
,
(назив подносиоца
(име и презиме
(пребивалиште и адреса становања
изборне листе)
представника)
представника)
2.
,
,
(назив подносиоца
(име и презиме
(пребивалиште и адреса становања
изборне листе)
представника)
представника)
3.
,
,
(назив подносиоца
(име и презиме
(пребивалиште и адреса становања
изборне листе)
представника)
представника)
(Навести све представнике подносилаца предлога као под 1.)
5. Бирачки одбор и представници подносилаца листа имали су - нису имали примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
Примедбе су:

6. Записник је сачињен у три примерка, од којих је један код Изборне комисије општине Мало
Црниће, један код Бирачког одбора и један код општинског органа управе.
У Малом ,
Црнићу

,у

часова.

(датум)

За бирачки одбор,

За Изборну комисију општине
Мало Црниће,

(име и презиме - потпис)

(име и презиме - потпис)
За општински орган управе,
(име и презиме - потпис)

156

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/20
Образац ОСО-17/2020

ЗАПИСНИК

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
1.

Бирачки одбор за бирачко место број ____, _________________________________________,
(назив бирачког места)

у општини Мало Црниће
састао се на дан _________________ 2020. године, у __________ часова.
(дан и месец)

2.

(време)

Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио:

2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих
ознака подносилаца изборних листа, симбола политичких странака и другог изборног
пропагандног материјала;
2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и Правилима о раду бирачких
одбора и да је обезбеђена тајност гласања;
2.3а да је од Изборне комисије општине Мало Црниће примљен потпун и исправан изборни
материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту.
2.3б да је од Изборне комисије општине Мао Црниће примљен изборни материјал, чијом
провером је утврђено да недостаје: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију општине Мало Црниће1.
3.

Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.

4.

Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први дошао
на бирачко место _______________________________________________, уписаног у извод из
(име и презиме првог бирача)

бирачког списка за гласање на изборима за народне посланике под редним бројем ______.
Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, Контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први
дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је одмах запечаћена у присуству
првог бирача, након чега је почело гласање.

1

Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду
бирачког одбора, бирачки одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања.
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5.

Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког
(број)

списка под редним бројевима ______________________________________________________
________________________________________________________________________, од чега:
- ____ слепих лица;
- ____ лица са другим видовима инвалидитета;
- ____ неписмених лица.
(обавезно водити рачуна о томе да се у бираче који су гласали уз помоћ помагача уброје и они
бирачи који су уз помоћ помагача гласали ван бирачког места, о чему су повереници бирачког
одбора, који спроводе гласање ван бирачког места, дужни да обавесте председника бирачког
одбора по повратку на бирачко место)
6.

Ван бирачког места гласало је _________ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под
(број)

редним бројевима _______________________________________________________________
________________________________________________________________________, од чега:
- ____ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога;
- ____ лица са инвалидитетом;
- ____ немоћних старих лица.
7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду.
7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од значаја, односно утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног
прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8а На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи и/или страни посматрачи.
8б На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих
организација:
_______________________________________________________________________________
(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
9.

Бирачко место је затворено и гласање завршено у __________ часова.

10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања
на следећи начин:
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
2
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10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у
изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку и
посебном изводу из бирачког списка;
10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО Контролни лист;
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)

10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих
гласачких листића;
10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна
листа.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи
гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.

12. РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ _________
У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ СУ СЛЕДЕЋИ:

12.1.

12.2.

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА:
(према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена
у бирачком списку и евентуалном посебном изводу)
БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ:
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, евентуалном списку
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу)

12.3.

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.4.

БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.5.

БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ:

12.6.

БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.7.

БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

(број употребљених гласачких листића)
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12.8.
Редни
број

БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:

Назив изборне листе

Број гласова
које је добила
изборна
листа

1.
(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на
бирачком месту.
13б ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови
бирачког одбора: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

14.

Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави
Изборној комисији општине Мало Црниће, за шта су одређени председник, односно заменик
председника и следећи чланови бирачког одбора: _________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

15.

Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по
један примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне
листе које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то:

15.1. _________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.2. _________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.3. _________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.4. _________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
4
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16.

Записник су одбили да потпишу следећи чланови бирачког одбора: _____________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(разлоге за непотписивање записника навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

17. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 2020. године у __________ часова.
(дан и месец)

БИРАЧКИ ОДБОР:

(имена и презимена уписивати читко, штампаним словима)

1. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора)

2. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

3. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

4. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

5. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

6. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

7. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

8. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2)

5
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Образац ОСО-18/2020

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
(датум)
1. Бирачки одбор за Бирачко место
(број)

у општини Мало Црниће предао је
Изборној

комисији општине Мало Црниће изборни материјал после спроведеног гласања за одборнике

Скупштине општине на Бирачком месту
и то:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(број)

који су одржани 26. АПРИЛА 2020. године

Први примерак записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања, за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће
оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,
контролни лист за проверу исправности гласачке кутије
неупотребљених гласачких листића,
(број)
неважећих гласачких листића, и
(број)
важећих гласачких листића.
(број)

2. Бирачки одбор предао је општинском органу управе:
1) прибор за печаћење,
2) прибор за писање,
3) спреј и лампу.
3. Изборна комисија општине Мало Црниће је примила изборни материјал назначен у
подтачкама 1)--5) тачке 1, а општински орган управе у подтачкама 1)--3) тачке 2. овог записника.
4. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца
изборних листа:
1.
,
,
(име и презиме)
(занимање)
(адреса становања)
2.
,
,
(име и презиме)
(занимање)
(адреса становања)
3.
,
,
(име и презиме)
(занимање)
(адреса становања)
4.
,
,
(име и презиме)
(занимање)
(адреса становања)
5.
,
,
(име и презиме)
(занимање)
(адреса становања)
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5. Представници подносилаца предлога нису имали - имали су примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
Примедбе су:

6. Записник је сачињен у три примерка, од којих је један код Изборне комисије општине
Мало Црниће, један код Бирачког одбора и један код општинског органа управе.
У

(место)

,

(датум)

,у

часова.

За бирачки одбор,

За Изборну комисију општине
Мало Црниће

(име и презиме - потпис)

(име и презиме - потпис)
За општински орган управе,
(име и презиме - потпис)
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Образац ОСО-19/2020

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
Потврђује се да је
(ЈМБГ)

са пребивалиштем у

на бирачком месту број

,

(име и презиме)

, под редним бројем

,

(место и адреса стана)
уписан у бирачки списак општине Мало
,
Црниће
, и да има бирачко право .

* Број:
У

(место)

,

(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

(потпис)

(потпис)

(име и презиме)

(име и презиме)

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНИМ САСТАВУ КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА:

Напомена: Потврду попуњава и потписује председник бирачког одбора пре одласка повереника
бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује
потврду коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору. Ако ова потврда
није потписана од стране бирачког одбора сматраће се да бирач није гласао.
На црти поред речи “* Број:” уписати редни број издате потврде.
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Образац ОСО-20/2020

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР

ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
ВАЖНО: Овај формулар се попуњава пре него што се резултати гласања упишу у
Записник о раду бирачког одбора (Образац ОСО-17/2020)
Број бирачког места: __________________
Назив општине/града/завода/стране државе:
_______________________________________________________________________________

12.1.

12.2.

Укупно уписаних бирача:
(према изводу из бирачког списка, списку
накнадних промена у бирачком спису и
евентуалном посебном изводу за гласање лица у
Војсци Србије)
Број бирача који су гласали:
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког
списка, списку накнадних промена у бирачком
списку и евентуалном посебном изводу)

12.3.

Број примљених гласачких листића:

12.4.

Број неупотребљених гласачких листћа:

12.5.

Број употребљених гласачких листића:
(број гласачких листића у гласачкој кутији)

12.6.

Број неважећих гласачких листића:

12.7.

Број важећих гласачких листића:

12.8.
Редни
број
1.

Број гласова који је добила свака изборна листа:
Назив изборне листе

Број гласова који је добила
изборна листа

(унети назив свих изборних листа
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На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука
УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 4. став 1. тачка 9. Пословника
о раду изборне комисије општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 2/2020),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 06. 03. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа кандидата за
одборнике Скупштине општине Мало Црниће под називом
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., коју је за
изборе расписане за 26. 04. 2020. године поднела Коалиција:
Александар Вучић – за нашу децу.,
заведена под  бројем  013-8/2020, од  06. 03. 2020. године.
Образложење
Изборна комисија општине Мало Црниће је утврдила да
је овлашћено лице Коалиције: Александар Вучић – за нашу
децу., у складу са  законом поднела благовремену и уредну
Изборну листу са 29 кандидата за одборнике Скупштине
општине Мало Црниће, на изборима расписаним за 26. 04.
2020. године.
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Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва
законом прописана документација и да је правно ваљана,
као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став
2. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима, у погледу
броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на Изборној листи.
Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. став 2.
Закона о локалним изборима, поднето укупно 285 правно
ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну
листу.
У складу са наведеним Изборна комисија општине
Мало Црниће донела је одлуку као у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења
решења.
Број: 013-8/2020-01
У Малом Црнићу, 06. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.

ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Кандидати на Изборној листи су:
Ред.
број
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Име и презиме
Малиша Антонијевић
Горанка Стевић
Емад Еслеем
Даниел Сурдуловић
Сандра Милошевић
Милош Лепојевић
Викторија Стојимировић
Ненад Славковић
Ненад Савић
Гордана Ивковић
Ненад Тодоровић
Данијела Станковић
Предраг Стојадиновић

Година
рођења
1971
1966
1970
1982
1990
1994
2000
1984
1987
1979
1986
1977
1991

Занимање
Приватни предузетник
Инжењер технологије
Доктор медицине
Возач
Дипломирани васпитач
Електромонтер
Трговац
Ветеринарски техничар
Пољопривредни произвођач
Радник
Конобар
Трговац
Електротехничар рачунара

Пребивалиште
Кобиље
Црљенац
Велико Црниће
Кула
Божевац
Салаковац
Смољинац
Мало Црниће
Топоница
Забрега
Велико Село
Батуша
Калиште
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Радиша Радисављевић
Љиљана Милошевић
Слађан Максић
Зорица Ђорђевић
Милош Мирковић
Драган Станковић
Мирјана Самарџић
Иван Илић
Сунчица Јовић
Дејан Стојићевић
Драшко Богосављевић
Виолета Николић
Слађана Младеновић
Милијана Марковић
Драгиша Ђорђевић
Мирољуб Павловић

1973
1974
1967
1971
1984
1963
1978
1979
1975
1978
1952
1984
1982
1994
1961
1983

45

На основу члана 14. став 6. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука
УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 4. став 1. тачка 3. Пословника
о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 2/2020,
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 06. 03. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ
САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција: Александар Вучић –
за нашу децу., подносилац Изборне листе кандидата за
одборнике Скупштине општине Мало Црниће, под називом
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., испуњава
услове за одређивање опуномоћених представника у
проширени састав Изборне комисије општине Мало Црниће
и бирачких одбора.
Позива се подносилац Изборне листе да одреди
своје представнике у проширени састав Изборне комисије
општине Мало Црниће и бирачких одбора.

Приватни предузетник
Приватни предузетник
Пољопривредни произвођач
Радник
Медицински техничар
Ветеринарски техничар
Радник
Инжењер електротехнике
Прехрамбени техничар
Ветеринарски техничар
Молер – керамичар
Домаћица
Домаћица
Дипломирани васпитач
Пољопривредни произвођач
Вариоц – бравар

Крављи До
Шљивовац
Мало Градиште
Божевац
Велико Црниће
Црљенац
Кобиље
Божевац
Салаковац
Мало Црниће
Смољинац
Топоница
Аљудово
Смољинац
Врбница
Смољинац

Образложење
Изборна комисија општине Мало Црниће, на
седници одржаној 06. 03. 2020. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ., са 29 кандидата за одборнике Скупштине
општине Мало Црниће, на изборима расписаним за 26. 04.
2020. године и сагласно члану 14. став 6. Закона о локалним
изборима, утврдила да подносилац наведене Изборне листе  
с обзиром да је предложио најмање две трећине кандидата
од укупног броја одборника који се бира, испуњава услове
да одреди своје представнике у проширени састав Изборне
комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења
решења.
Број: 013-8/2020-02
У Малом Црнићу, 06. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.
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На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука
УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 4. став 1. тачка 9. Пословника
о раду изборне комисије општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 2/2020),
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 07. 03. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа кандидата за одборнике
Скупштине општине Мало Црниће под називом ИВИЦА
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“,
коју је за изборе расписане за 26. 04. 2020. године поднела
Коалиција: „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС)“, заведена под  бројем  013-9/2020,
од  07. 03. 2020. године.
Образложење
Изборна комисија општине Мало Црниће је утврдила
да је овлашћено лице Коалиције: „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, у складу са  
законом поднела благовремену и уредну Изборну листу са 29
кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће,
на изборима расписаним за 26. 04. 2020. године.
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва
законом прописана документација и да је правно ваљана,
као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став
2. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима, у погледу
броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на Изборној листи.
Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. став 2.
Закона о локалним изборима, поднето укупно 212 правно
ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну
листу.
У складу са наведеним Изборна комисија општине
Мало Црниће донела је одлуку као у диспозитиву овог
решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења
решења.
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Број: 013-9/2020-01
У Малом Црнићу, 07. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић, с.р.
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ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма“
Кандидати на Изборној листи су:
Ред.
број

Име и презиме

Година
рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Драган Митић

1963

Дипломирани правник

Топоница

2.

Топлица Ђорђевић

1957

Виши дијететичар
нутрициониста

Велико Црниће

3.

Зорка Стојановић

1963

Књижничар

Мало Црниће

4.

Никодије Адамовић

1955

Правник

Врбница

5.

Славица Јовановић

1960

Домаћица

Смољинац

6.

Миодраг-Драганче Марковић

1958

Економиста

Кула

7.

Добрица Тацић

1963

Возач

Мало Црниће

8.

Бојана Митровић

1957

Пензионер

Мало Црниће

9.

Синиша Јанковић

1969

Радник

Шљивовац

10.

Јасмина Стојковић

1958

Пензионер

Божевац

11.

Радојица Перић

1954

Пензионер

Батуша

12.

Синиша Угриновић

1949

Пензионер

Велико Црниће

13.

Зорица Живковић

1988

Фармацеутски техничар

Крављи До

14.

Добрица Стојадиновић

1961

Пољопривредник

Мало Градиште

15.

Милованка Станковић

1970

Мед.техничар

Салаковац

16.

Иван Аксентијевић

1987

Радник

Божевац

17.

Слободан Крачуновић

1944

Пензионер

Кобиље

18.

Славица Живковић

1950

Пензионер

Калиште

19.

Јерослав Огњановић

1964

Пољопривредник

Смољинац

20.

Маја Ташић

1981

Прехрамбени техничар

Црљенац

21.

Немања Радојковић

1995

Студент

Велико Црниће

22.

Малина Минић

1996

Студент

Салаковац

23.

Валентина Милановић

1964

Радник

Топоница

24.

Милан Симић

1961

Предузетник

Кула

25.

Маријана Анић

1986

Домаћица

Мало Црниће

26.

Зоран Станчић

1960

Пољопривредник

Калиште

27.

Санела Милошевић

1979

Домаћица

Смољинац

28.

Лепосава Гојковић

1955

Пензионер

Крављи До

29.

Славиша Стевић

1956

Пензионер

Салаковац
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На основу члана 14. став 6. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука
УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 4. став 1. тачка 3. Пословника
о раду Изборне комисије општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 2/2020,
Изборна комисија општине Мало Црниће на седници
одржаној 07. 03. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ
САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција: „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, подносилац
Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине
општине Мало Црниће, под називом ИВИЦА ДАЧИЋ   „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, испуњава услове
за одређивање опуномоћених представника у проширени
састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких
одбора.
Позива се подносилац Изборне листе да одреди
своје представнике у проширени састав Изборне комисије
општине Мало Црниће и бирачких одбора.
Образложење
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници
одржаној 07. 03. 2020. године, донела је Решење о проглашењу
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ  - „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“,  са 29 кандидата за одборнике Скупштине општине
Мало Црниће, на изборима расписаним за 26. 04. 2020.
године и сагласно члану 14. став 6. Закона о локалним
изборима, утврдила да подносилац наведене Изборне листе  
с обзиром да је предложио најмање две трећине кандидата
од укупног броја одборника који се бира, испуњава услове
да одреди своје представнике у проширени састав Изборне
комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења
решења.
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Број: 013-9/2020-02
У Малом Црнићу, 07. 03. 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић,с.р.
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Пословник о раду Изборне комисије
општине Мало Црниће
Одлука о покретању поступка јавне набавке
на коју се закон не примењује о одређивању
штампарије за штампање гласачких
листића и другог изборног материјала
за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Мало Црниће
који ће се одржати у 2020. години
Одлука о прописивању образаца за подношење
изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине општине Мало Црниће
расписаних за 26. 04. 2020. године
Обрасци за подношење изборне
листе број ОСО-1/2020 до ОСО-7/2020
Одлука о прописивању образаца за
спровођење појединих изборних радњи
у поступку избора одборника Скупштине
општине Мало Црниће, расписаних
за 26. 04. 2020. године
Обрасци за спровођење појединих изборних
радњи број ОСО-8/2020 до ОСО-20/2020
Решење о проглашењу Изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине
општине Мало Црниће под називом
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
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Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
ЗА НАШУ ДЕЦУ
Решење о испуњењу услова за одређивање
опуномоћених представника подносиоца
изборне листе у проширени састав изборне
комисије општине Мало Црниће и бирачких
одбора, Коалиције: Александар Вучић
– за нашу децу.
Решење о проглашењу Изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине
општине Мало Црниће под називом
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)-Драган Марковић Палма“
Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма“
Решење о испуњењу услова за одређивање
опуномоћених представника подносиоца
изборне листе у проширени став изборне
комисије општине Мало Црниће и бирачких
одбора, Коалиције: „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“
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