2016.
ГОДИНА XI

БРОЈ 2

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 07.03.2016. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 15. тачке 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/2007. и 54/2011), Изборна комисија Општине Деспотовац на седници одржаној 07.
марта 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
1. Прописује се изглед и садржина образаца за локалне изборе расписане за 24.
април 2016. године, који се предају Изборној комисији уз изборну листу кандидата и то:
- Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Деспотовац, Образац
ЛИ-1;
- Предлог кандидата за одборника Скупштине општине Деспотовац, Образац ЛИ-2;
- Овлашћење за подношење Изборне листе, Образац ЛИ-3;
- Сагласност носиоца Изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине
Деспотовац, Образац ЛИ-4;
- Изјава о прихватању кандидатуре за одборника у Скупштини општине Деспотовац,
Образац ЛИ-5;
- Потврда о изборном праву, Образац ЛИ-6;
- Списак бирача који подржавају Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини
општине Деспотовац, Образац ЛИ-7;
- Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, Образац ЛИ-8;
- Гласачки листић, Образац ЛИ-9;
- Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, Образац ЛИ-10;

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2

Деспотовац 07.03.2016. године

- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања, између Изборне
комисије и Бирачког одбора, Образац ЛИ-11;
- Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Деспотовац, Образац ЛИ-12;
- Записник о примопредаји изборног материјала после гласања, између Бирачког
одбора и Изборне комисије, Образац ЛИ-13;
- Потврда о примопредаји Изборне листе са пратећом документацијом, Образац ЛИ14.
Саставни део ове Одлуке су обрасци из става 1. ове тачке.
2. Ова Одлука ступа на снагу од дана када почињу да теку рокови за вршење
изборних радњи, а објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-6-2/2016. од 07. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Никола Аврамовић, дипл.прав. с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2
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Р.бр

Име (име оца) и презиме кандидата

Кандидати за одборнике су:

Занимање

ЈМБГ

Пребив. и адреса стана

Страначка
припадност
(за коалиције)

за избор одборника Скупштине општине Деспотовац, на локалним изборима расписаним за __________године.

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

подноси Изборној комисији Општине Деспотовац изборну листу

(Назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка-страначка коалиција -група грађана)

___________________________________________________________________________________________________

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Образац ЛИ - 1
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(Потпис)

___________________________________

(ЈМБГ)

___________________________________

___________________________________
(Име и презиме)

Овлашћено лице,

НАПОМЕНА: Изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (ЦД) у истоветном тексту.
Уз изборну листу доставља се споразум о образовању страначке коалиције или о образовању
групе грађана – ако је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.

У Деспотовцу,
_______________________ 2016. година
(датум)
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Образац ЛИ-2
ПРЕДЛОГ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

За кандидата за одборника Скупштине општине Деспотовац
___________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције - групе грађана)

ПРЕДЛАЖЕ
__________________________________________________________________________
(име, име оца и презиме кандидата)

(матични број)
_________________________________, ________________________________________________
(занимање)
(године живота)
________________________________, __________________________________________________.
(место пребивалишта)
(адреса стана)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уз овај предлог прилаже се:
потврда о изборном праву кандидата;
писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;
потврда о пребивалишту кандидата;
уверење о држављанству кандидата;
писмена сагласност носиоца листе;
овлашћење лица да поднесе изборну листу кандидата
за одборнике Скупштине општине;
потписи бирача који подржавају изборну листу кандидата
за одборника Скупштине општине;
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,
__________________
(име и презиме)
___________________________
(ЈМБГ)
___________________________
(пребивалиште)
___________________________
(адреса стана)
___________________________
(потпис)

Образац ЛИ-3

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Овлашћује се _______________________________ ____________________
(име и презиме)
(занимање)
_______________________, _______________________________________,
(ЈМБГ)
(пребивалиште и адреса становања)
да, у име _______________________________________________________,
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

поднесе Изборној комисији Општине Деспотовац Изборну листу
__________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

кандидата за одборнике у Скупштини општине Деспотовац, на локалним
изборима расписаним за _______________године.

Број: ____________
У _____________________, _________________
(место)

(датум)

Овлашћено лице,
М.П.

________________________
(име и презиме лица овлашћеног
статутом политичке странке, односно
коалиционим споразумом, односно
споразумом групе грађана)

(потпис)

Образац ЛИ-4

САГЛАСНОСТ
Носиоца изборне листе кандидата за одборнике
у Скупштини општине Деспотовац
Сагласан сам да будем носилац Изборне листе
_____________________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

кандидата за одборнике у Скупштини општине Деспотовац, коју на локалним изборима
расписаним за ________________године, подноси

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

У ____________________, _________________________.
(место)
(датум)

Носилац листе,

___________________
(име и презиме)
___________________________
( ЈМБГ)
___________________________
(пребивалиште и адреса стана)
___________________________
(потпис)

Образац ЛИ-5

ИЗЈАВА
о прихватању кандидатуре за одборника у
Скупштини општине Деспотовац
Прихватам

кандидатуру

за

одборника

у

Скупштини

општине

Деспотовац на Изборној листи
_____________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју на локалним изборима расписаним за ____________године подноси
_____________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке-страначке коалиције -групе грађана)

У ____________________, _________________________.
(место)

(датум)

КАНДИДАТ:

_________________
(име и презиме)
___________________________
(занимање)
___________________________
(ЈМБГ)
___________________________
(пребивалиште и адреса стана)
___________________________
(својеручни потпис)

Образац ЛИ-6
ПОТВРДА
о изборном праву

Потврђује се да је_______________________________________,
(презиме име оца име)

ЈМБГ ____________, са пребивалиштем у _______________________
____________________________________________________________________,

Уписан-а у Јединствени

бирачки списак – део бирачког списка за

подручје општине Деспотовац.

Број_________________
У Деспотовцу ___________________
(датум)

Овлашћено лице,

М.П.

___________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Важећа је и потврда издата на обрасцу Општинске управе.

Место и адреса
пребивалишта
3

Име и презиме

2

Ред.
Бр.

1

Подржавају бирачи, и то:

4

Лични број (ЈМБГ)

5

Потпис

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

6

Овера потписа

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Изборну листу _____________________________________________________________________________________

БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

СПИСАК

Образац ЛИ - 7

(место)

(датум)

У ________________, ___________________
М.П.

_____________________________
(потпис)

Овлашћено лице,
____________________________
(име и презиме)

Образац ЛИ-8

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
За гласање на изборима за одборнике у Скупштини општине Деспотовац,
расписаним за 24.04.2016. године, бирачки одбор на бирачком месту број ______ у
општини Деспотовац примио је кутију за гласање.
Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна да
обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.
У _______________, ________________, ________________,
(место)

(дан, месец, година)

(час)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО

БИРАЧКИ ОДБОР

_______________________

__________________________________

(потпис)

(име и презиме и потпис председника)

_______________________

1._________________________________

(име и презиме)

(име и презиме и потпис члана)

2._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

3._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

4._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

5._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

6._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

________________
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви
присутни чланови, односно заменици чланова бирачког одбора

Образац ЛИ-9

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
24.04.2016. године

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

_______________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са листе)

Напомена: Гласа се само за једну изборну листу, заокруживањем редног
броја испред назива изборне листе.
М.П.

Образац ЛИ-10

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је _______________________________________,
(име и презиме)

_________________________, са пребивалиштем у ____________________
(ЈМБГ)
(место)
________________________________________ уписан у извод из бирачког списка
(адреса стана)
за подручје Општине Деспотовац, на бирачком месту број _____________,

под редним бројем ____________________________, и да има изборно право.

У ________________________, ____________________
(место)

БИРАЧ
________________________
(потпис)
____________________________
(име и презиме)

(датум)

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА
__________________________
(потпис)
_______________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места враћа се
бирачком одбору.

Образац ЛИ- 11

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА
1. Изборна комисија општине Деспотовац предаје бирачком одбору за бирачко
место број ________ следећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу,
2) Решење о одређивању бирачког места,
3) Решење о именовању бирачког одбора,
4) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,
5) ___________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка,
(број)

6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
7) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за одборника,
8)_________образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,
(број)

9) Правила о раду бирачких одбора,
10) Државну заставу Републике Србије.
2. Општински орган управе предао је бирачком одбору:
1) Гласачку кутију,
2) ___ паравана за гласање,
3) Прибор за писање,
4) Прибор за печаћење,
5) Спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача,
6) UV лампу,
7) Коверте за одлагање гласачких листића,
8) Свеће,
9) Резервни спреј и UV лампи.
НАПОМЕНА: Резерве из подтачке 9) налазиће се у седишту општине.
3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 10)
тачке 1. овог записника.
4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници
подносилаца изборних листа:
1) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

2) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

3) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

4) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

7) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

5. Представници подносилаца изборних листа нису имали - имали су примедбе на
примопредају изборног материјала.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије, а
други код бирачког одбора.

У Деспотовцу, _________ 2016. године у _____ часова.
Председник бирачког одбора
_____________________
(потпис)
_____________________
(име и презиме)

За Изборну комисију
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
5._______________________________

За орган општинске управе
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

ЗАПИСНИК

Образац ЛИ -12

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
НА ДАН 24.04.2016. ГОДИНЕ

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____, ______________________________________
(назив бирачког места)
у општини Деспотовац, састао се на дан гласања 24.04.2016. године у ______ часова.
Присутни су:
1. _____________________________

2. _______________________________

(име и презиме председника одбора)

(име и презиме члана одбора)

3. _____________________________

4. _______________________________

(име и презиме члана одбора)

5. _____________________________
(име и презиме члана одбора)

(име и презиме члана одбора)

6. _____________________________
(име и презиме члана одбора)

2. Пре отварања бирачког места Бирачки одбор је проверио и утврдио:
-

да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола
политичких странака и другог пропагандног материјала;
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима, а сходно
Закону о избору народних посланика;
- да је од Изборне комисије Општине Деспотовац примљен потребан материјал за гласање на
бирачком месту, сагласно Записнику о предаји и пријему изборног материјала.
3. Бирачки одбор је у ______ часова отворио бирачко место.
4.
Бирачки
одбор
је
проверио
гласачку
кутију
у
присуству
бирача
_____________________________________, који је први дошао на бирачко место.
(име и презиме и редни број из списка)

Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист, који су потписали чланови Бирачког
одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству
првог бирача, после чега је почело гласање.
5. На бирачком месту гласало је __________ бирача уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и неписмена
лица).
6. Ван бирачког места гласало је _________ бирача.
7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се: (Навести догађаје који су
били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири опис, ако је потребан, дати
у посебном прилогу као саставни део овог записника):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и страни
посматрачи.
9. Бирачко мсто је затворено и гласање закључено у __________ часова.
10. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи
начин:
-

утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у изводу из
бирачког списка;
отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића;
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 омоте и запечаћени а на омотима уписано врста листића и број листића.
12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања су следећи:

-

да је ПРИМЉЕНО гласачких листића
___________,
да је НЕУПОТРЕБЉЕНО гласачких листића
___________,
да је према Изводу из бирачког списка, укупно УПИСАНО БИРАЧА ___________,
да је УКУПНО БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни

бројеви у Изводу из бирачког списка)
- да је БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ
КУТИЈИ ...................................................................................................
- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића
- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића
да су појединe изборне листе ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:
Ред.
Бр.

___________,
___________,
___________,
___________.

Назив изборне листе

Број гласова

13. Чланови Бирачког одбори НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе: (прилог са примедбама
чини саставни део овог Записника).
14. Први примерак овог Записника, са изборним материјалом, одмах доставити Изборној комисији
општине Деспотовац, а за то су одређени председник и чланови Бирачког одбора и то:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Други примерак Записника Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак је
уручен представницима подносилаца изборних листи које су освојиле највећи број гласова на бирачком
месту и то:
1)___________________________________________________________________________
(име и презиме – редни број изборне листе – потпис представника)
2)___________________________________________________________________________
(име и презиме – редни број изборне листе – потпис представника)
3)___________________________________________________________________________
(име и презиме – редни број изборне листе – потпис представника)
4)___________________________________________________________________________
(име и презиме – редни број изборне листе – потпис представника)

16. Бирачки одбор је завршио рад _______ 2016. године, у _________ часова.

БИРАЧКИ ОДБОР:

1. _____________________________

2. _______________________________

(име и презиме председника одбора)

(име и презиме члана одбора)

3. _____________________________

4. _______________________________

(име и презиме члана одбора)

5. _____________________________
(име и презиме члана одбора)

(име и презиме члана одбора)

6. _____________________________
(име и презиме члана одбора)

Образац ЛИ- 13

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ
ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ

1. Бирачки одбор за бирачко место бр._____у општини Деспотовац
Изборној комисији Општине Деспотовац, следећи изборни материјал:

предаје

1) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине,
2) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком
месту,
3) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
4) _____________ неупотребљених гласачких листића,
(број)

5) _____________ неважећих гласачких листића,
(број)

6) _____________ важећих гласачких листића,
(број)

7) _____________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места.
(број)

2. Изборна комисија Општине Деспотовац је примила изборни материјал
назначен у подтачкама 1) до 7) тачке 1. овог записника.
3. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници
подносилаца изборних листа:
1) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

2) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

3) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

4) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

7)___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

4. Представници подносилаца изборних листа нису имали - имали су примедбе
на примопредају изборног материјала.
Примедбе су:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

5. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије а
други код бирачког одбора.
У Деспотовцу, _______ 2016. године у ________ часова.

Председник бирачког одбора
_____________________
(потпис)
_____________________
(име и презиме)
Присутни чланови бирачког одбора
1.____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________

За Изборну комисију
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

Образац ЛИ-14

ПОТВРДА
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ СА ПРАТЕЋОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Потврђује се да је Изборна комисија општине Деспотовац дана
______________ 2016. године, у _____________ сати, од овлашћеног лица
_________________________из______________________бр.лк.__________
ПС________________________, примила изборну листу кандидата са
документацијом у прилогу, за избор одборника Скупштине општине
Деспотовац, на локалним изборима расписаним за _____________ 2016.
године, коју је поднео предлагач:

___________________________________________________________________________
(Назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка-страначка коалиција група грађана)

Број: ____________
У _____________________
(место)

За изборну Комисију
_________________________
М.П.
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САДРЖАЈ
1.

Одлука о изгледу и садржини образаца за локалне изборе расписане за 24. април
2016. године, који се предају Изборној комисији уз изборну листу
кандидата

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2

1

25

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2

Деспотовац 07.03.2016. године

Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац
Уредник:
Гордана Јаблановић, дипл.правник
Секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа – Стручна служба органа Општине,
ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4
Тел/факс:
(035) 611-006
Email:
sodespotovac@ptt.rs
Web:
www.despotovac.rs

2016
------------------------

Деспотовац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 2

26

