2020.
ГОДИНА XV

БРОЈ 10

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 19.05.2020. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”,бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II, 16/2020 и 68/2020 Аутентично тумачење)
Изборна комисија општине Деспотовац, на седници одржаној 19. маја 2020. године у
Деспотовцу, донела је
ОДЛУКУ
О НАЗИВУ, ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАЗАЦА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца за изборе за одборнике
Скупштине општине Деспотовац расписаних за 21. јун 2020. године.
Члан 2.
Обрасци који се подносе Изборној комисији прописани Одлуком („Службени гласник
општине Деспотовац” број 5/20 и 6/20-исправка) остају на снази у непромењеном облику за
изборе за одборнике Скупштине општине Деспотовац, расписане за 21. јун 2020. године.
Члан 3.
За изборе за одборнике Скупштине општине Деспотовац, расписане за 21. јун 2020.
године у обрасцима ЛИ-7/20, ЛИ-8/20, ЛИ-9/20 и ЛИ-10/20 прописаним Одлуком о називу,
изгледу и садржини образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине
Деспотовац, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник општине Деспотовац”
број 7/20) речи „26. април“ мењају се речима „21. јун“.
Остали обрасци прописани Одлуком о називу, изгледу и садржини образаца за
спровођење избора за одборнике Скупштине општине Деспотовац, расписаних за 26. април
2020. године („Службени гласник општине Деспотовац” број 7/20) остају на снази у
непромењеном облику.
Члан 4.
Обрасци ЛИ-7/20, ЛИ-8/20, ЛИ-9/20 и ЛИ-10/20 из члана 3 налазе се у прилогу ове
Одлуке и њен су саставни део.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Деспотовац“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број 013-3-43/2020-01, дана 19. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дамјан Крстовић, с.р.
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Деспотовац 19.05.2020. године

Образац ЛИ-7/20
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II, 16/2020-Аутентично
тумачење и 68/20) Изборна комисија општине Деспотовац, на седници одржаној ________
2020. године у Деспотовцу, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ
I

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборрнике Скупштине општине
Деспотовац, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

1. _____________________________________________________
(назив изборне листе)

Кандидати на Изборној листи су:
Ред.
број

Име и презиме

Година
рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1)

II

Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.
Број: ______________
У Деспотовцу, ____________ 2020. године
(дан и месец)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
______________________
М.П.

(потпис)

______________________
(име и презиме)
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Образац ЛИ-8/20

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. _______________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

_____________________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, истим редоследом
као на Збирној изборној листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА
ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ЛИСТЕ.

М. П.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 10
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Образац ЛИ-9/20

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац, расписаним
за 21. јун 2020. године, бирачки одбор на бирачком месту број ________ у општини
Деспотовац примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место
______________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка
(име и презиме бирача)

за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац под редним бројем
_____, утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и
тајност садржине гласачких листића.
У _______________________, ___________ 2020. године у ______________ часова.
(место)

(дан, месец)

(време)

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.
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Образац ЛИ-10/20

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
(адреса стана)

бирачког списка за подручје општине Деспотовац под редним бројем ______ за гласање на
изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац расписаним за 21. јун 2020.
године, на бирачком месту број ______, у __________________________________________
(место)

и да има изборно право.

У______________________, ___________________ 2020. године
(место)

(дан и месец)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________

_________________________________

(потпис)

________________________
(име и презиме)

(потпис)

_________________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Потврду попуњава бирачки одбор 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 бирача, сматраће се да бирач није гласао
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САДРЖАЈ
1.

Одлука о називу, изгледу и садржини образаца за Изборе за одборнике
Скупштине општине Деспотовац, расписаних за 21. јун 2020. године

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
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