
 

 

 

 

2020. 

       ГОДИНА  XV       БРОЈ  5       ДЕСПОТОВАЦ  04.03.2020. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 

На основу члана 15. став 1. тач. 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“', број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020-I и 12/2020-II) Изборна комисија општине 

Деспотовац, на седници одржаној 04. марта 2020. године у Деспотовцу, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
Члан 1 

Овом Одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који се подносе 

Изборној комисији у поступку избора за одборнике Скупштине општине Деспотовац, 

расписаних за 26. април 2020. године. 

 

Члан 2 

 Обрасци потребни за подношење изборних листа кандидата за одборнике 

Скупштине општине Деспотовац су: 

1) Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Деспотовац- Образац 

ЛИ-1/20; 

2) Овлашћење за подношење Изборне листе кандидата за одборника Скупштине 

општине Деспотовац- Образац ЛИ-2/20; 

3) Сагласност носиоца Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 

Деспотовац- Образац ЛИ-3/20; 

4) Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине Деспотовац- 

Образац ЛИ-4/20; 

5) Изјава бирача да подржава Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

општине Деспотовац- Образац ЛИ-5/20; 

6) Списак бирача који својим потписима подржавају Изборну листу кандидата за 

одборнике Скупштине општине Деспотовац- Образац ЛИ-6/20. 

 

Обрасци из става 1 овог члана налазе се прилогу ове Одлуке и њен су саставни део. 

 

Члан 3 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 

Деспотовац“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

Број 013-3-7/2020-01, дана 04. марта 2020. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Дамјан  Крстовић с.р.



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5 Деспотовац 04.03.2020. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5                                                                                             2 

 

Образац ЛИ – 1/20 

ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 
 

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

 

подноси Изборној комисији Општине Деспотовац изборну листу  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________,  

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

 
за избор одборника  Скупштине општине Деспотовац, на локалним изборима расписаним за 26. април 2020. године. 

Кандидати за одборнике су:  
 

Р.бр Име (име оца) и презиме кандидата Занимање ЈМБГ 
Пребивалиште и адреса 

становања 

Страначка 

припадност 

(за коалиције) 

1.      

2.      

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 
 

Број: _________________________ 

У  Деспотовцу,   

_______________________ 2020. година  

                (датум)                                                                                                                                                          Овлашћено лице,  
 

___________________________________ 

                                                                                                                                                                                                     (Име и презиме)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   (ЈМБГ)  

___________________________________ 

                                                                                                                                                                                                            (Потпис)  
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Напомена 1:Уз ову изборну листу доставља се: 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, 

2. Писана сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе, 

3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, 

4. Писана изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, 

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника,  

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника,  

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми, са изјавом сваког бирача, 

8. Оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана – ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих 

политичких странака или група грађана и 

9. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (чл. 21. Закона о финансирању политичких активности). 

 

Напомена 2:  

-  Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира, односно 11 кандидата;   

-  Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (ЦД) у истоветном тексту. 

-  Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси  коалиција регистрованих политичких странака. 
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Образац ЛИ-2/20 

 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

Овлашћује се _______________________________, _____________________________ 

                                         (име и презиме)                                             (занимање) 

 

__________________, ________________________________________, да у име 
              (ЈМБГ)                               (пребивалиште и адреса становања) 

 

 

___________________________________________________________________, 
                                  (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 избор одборника Скупштине општине Деспотовац, на локалним изборима расписаним 

за 26. април 2020. 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) 

 

 

НАПОМЕНА:  Овлашћење за подношење изборне листе важеће је и ако је дато на другом обрасцу или 

садржано у коалиционом споразуму, односно споразуму групе грађана. 
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Образац ЛИ-3/20 

 

 

САГЛАСНОСТ 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ 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 Скупштине општине Деспотовац,  на изборима расписаним за 26. 

април 2020. године, коју подноси 

 

  
_______________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

Број: _________________  

 

У ____________________, ___________________ 2020. године. 

                  (место)                   (датум) 
 

 
 

Бирач, 
 

___________________________________ 

    (Презиме и име) 

              
 

____________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 

 
____________________________________ 

(ЈМБГ) 

 
____________________________________ 

(потпис) 
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Образац ЛИ-4/20 

 

 

И З Ј А В А 

о прихватању кандидатуре за одборника 

 Скупштине општине Деспотовац 
 

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Деспотовац на Изборној листи 

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

коју на локалним изборима расписаним за 26. април 2020. године  подноси 

     
______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Број: ______________ 
 

У ____________________, _________________________. 

              (место)                             (датум) 

КАНДИДАТ: 

 
_________________________________________ 

(име и презиме) 

 
_________________________________________ 

(занимање) 

 
_________________________________________ 

(ЈМБГ) 

 
_________________________________________ 

(пребивалиште и адреса стана) 

 
_________________________________________ 

(својеручни  потпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА 1: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребном броју примерака 
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Образац  ЛИ-5/20 
 

И З Ј А В А 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 

Подржавам изборну листу 

 
__________________________________________________________________________________________________________  

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

 кандидата за одборнике Скупштине општине Деспотовац, коју подноси  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: назив регистроване политичке странке -- коалиције -  групе грађана) 

 

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

26. април 2020. године. 

Бирач, 
 

__________________________________________ 
    (Презиме и име) 

              
___________________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 

 
____________________________________________ 

(ЈМБГ) 

 
___________________________________________ 

(потпис) 
 

Потврђује се да је _____________________________________________, рођен/а ______________________, 

     (име и презиме)                                                         (датум рођења) 

из ____________________________________________________________________________,  
                                                                         (пребивалиште и адреса становања) 
 

у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао/ла ову  исправу.------------------------ 
 

Идентитет подносиоца исправе /бирача утврђен је увидом у ___________________________ 
 

______________________________________________________________________________. 
                                              (назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац) 

 

Накнада за оверу наплаћена је у износу од 50,00 динара.---------------------------------------------- 
              
              ОВЕРИТЕЉ 
 

    _________________________________________________ 
                              (име и презиме) 

 

Број________________________                                _____________________________________________________ 
                             (место и адреса) 
 

       (потпис)                                                               (печат) 
 

У ________________, _______________ 2020. године у __________________ часова. 
     (датум)                                                          (време) 

НАПОМЕНА 1: Изјава се оверава код јавног бележника.  

НАПОМЕНА 2: Клаузула о овери може се отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством 

писања или штамбиљем. 

НАПОМЕНА 3: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребном броју примерака.  
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Образац-ЛИ 6/20 

 

С П И С А К 

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА 

ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

коју за изборе одборника Скупштине општине Деспотовац, расписаним за 26. април 2020. 

године, подноси  

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

 

подржавају бирачи: 
 

Редни 

број 
Презиме и име бирача ЈМБГ Назив органа који је извршио оверу 

1.    

(навести све бираче који подржавају предлог кандидата, по азбучном реду презимена, према одредницама из ове табеле) 

 

 

У _______________, _____________ 2020. године. 
  (место)   (датум) 

 

Лице које подноси предлог кандидата 
1
 

___________________________________  
       (име и презиме) 

  

___________________________________  
        (потпис) 

 

 

 
НАПОМЕНА 1: Обавезно се прво наводи презиме па име бирача. Списак се обавезно доставља у писменом и 

у електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак треба да буде 

израђен у програму Ехсеl. у табели објављеној на интернет страници општине Деспотовац www.despotovac.rs. 

 

НАПОМЕНА 2: У колони "Назив органа који је извршио оверу” наводи се лично име јавног бележника, 

односно назив општине/града на чијој територији се налази основни суд, судска јединица или пријемна 

канцеларија основог суда који је извршио оверу. 

                                                 
1 Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, односно лице 

одређено за заступање групе грађана, или лице овлашћено за подношење предлога кандидата 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5 Деспотовац 04.03.2020. године 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 5                                                                                           9 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1.  

Одлука којом се прописује назив, изглед и садржина образаца који се подносе 

Изборној комисији у поступку избора за одборнике Скупштине општине 

Деспотовац, расписаних за 26. април 2020. године 

1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Оснивач: 

 

Скупштина општине Деспотовац 

 

Уредник: 

 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 

Издаје и штампа: 

 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 

Тел/факс: 

 

(035) 611-006 

 

Email: 

 

sodespotovac@ptt.rs 

 

Web: 

 

www.despotovac.rs 

 

2020 

------------------------ 

Д е с п о т о в а ц 
 

 

mailto:sodespotovac@ptt.rs
http://www.despotovac.rs/

