“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020

Година : LIV

Број 09

11.05.2020. године

О Џ А Ц И
11. МАЈ 2020. ГОДИНЕ
САДРЖАЈ
Акта Привременог органа општине Оџаци

Рeдни
број
84.
85.

86.

Назив акта
Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за
одборнике Скупштине општине Оџаци који су расписани 4. марта 2020.
године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине општине Оџаци, расписане за 21. јун 2020. године
Одлука о измени Одлуке о облику и садржини образца изборне листе и
образаца докумената који се достављају уз изборну листу кандидата за изборе
одборника Скупштине општине Оџаци на изборима расписаним за 26. април
2020. године

Страна
262.
264.

269.

` |

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020

11.05.2020. године

84. На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника
Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила (
„Службени гласник РС“, број 65/20) Општинска изборна комисија општине Оџаци је на 8.
седници одржаној дана 11.05.2020. године донела
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА
2020. ГОДИНЕ
1.Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине
општине Оџаци, расписаних 4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог решења.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о избору народних посланика („Службени
гласник РС“, бр. 35/2000, 57/03-одлука УСРС, 72/03-др.закон, 75/03 –испр.др.закон, 18/04,
101/05-др.закон, 85/05-др.закон, 28/11-одлука УС, 36/11, 104/09-др.закон, 12/20 и 68/20),
Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,
12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), Законом о јединственом бирачком списку
(„Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11) и Одлуком о координираном спровођењу свих
избора расписаних за, расписаних за 26. април 2020. године.
4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке
3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
Образложење
Председник Народне скупштине је 4. марта 2020. године донео Одлуку о расписивању
избора за одборнике скупштине градова и скупштине општине у Републици Србији, којом је
расписао изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС“ број 19/20). У складу са том одлуком, Општинска изборна комисија
је спроводила изборне радње прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), коју су
15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине
и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис
председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног
стања („Службени гласник РС“, број 31/20). Уредба је ступила на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020.године.
Чланом 5. наведене Уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све
изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне
262

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020

11.05.2020. године

покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за
26.април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку
ванредног стања.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је, 16. марта 2020. године, донела
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Оџаци расписане за 26.април 2020. године („Службени лист општине Оџаци“, број
5/20) док важи Одлука о проглашењу ванредног стања.
Народна скупштина је, 6.маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 65/20).
Истог дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис
председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина
потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја
2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку
спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине
Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне
комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Председник Народне скупштине је 10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о
расписивању избора за одборнике скупштине градова и скупштине општине у Републици
Србији („Службени гласник РС“, број 68/20), која је истог дана ступила на снагу,
објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије“. Овом одлуком, као датум
одржавања изброа за одборнике одређен је 21. јун 2020. године
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Оџаци, као орган надлежан за
спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Оџаци, донела је решење као
у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској
изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења решења.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 013-1-28/2020
Дана:11.05.2020.године
ОЏАЦИ

председник Општинске изборне комисије
дипл.правник Данијела Лазор с.р.
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85. На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011 и 12/2020), а сходно члану 34. став 1.
тачка 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 одлука УС, 72/03 - др. закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон,
104/09 - др. закон, 28/11-одлука УС, 36/11 и 12/20), Изборна комисија општине Оџаци, је на 1.
седници одржаној 04.03. 2020. године, донела:
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНЕ ЗА 26. АПРИЛ 2020.
ГОДИНЕ
1.Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Оџаци утврђени су :
- Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и Скупштина општине у
Републици Србији („Службени гласник Републике Србије", број 19/2020),
- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129-07, 34/2010, 54/2011 и
12/2020),
- Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука
УС, 72/03 - др. закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 др. закон, 28/11-одлука УС, 36/11 и 12/20),
- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11),
- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник
РС", број 15/2012 и 88/18).
2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Оџаци донета је и
објављена 04.03.2020. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Оџаци расписани за 26.04. 2020.
године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку даном ступања
на снагу ове Одлуке.
3.Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
Радња
број

Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци
1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и 04. 03. 2020.
члан 1. Одлуке о расписивању избора за одборнике
Скупштине општине Оџаци)
1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о 04. 03. 2020.
расписивању избора)
1.3. Обавештавање грађана о свим активностима изборног све време у поступку избора
поступка и догађајима значајним за изборе (члан 27. Закона осим за време предизборног
о локалним изборима)
ћутања
1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје општине Оџаци најкасније 05. 03. 2020.
и израда и достављање обавештења бирачима да могу (дан после расписивања
захтевати ажурирање података у бирачком списку (чл. 14- избора)
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1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
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16. Закона о јединственом бирачком списку)
Захтев за доношење решења на којима се заснивају
промене у бирачком списку (члан 14. став 1. ЗоЈБС)
Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача
који подржавају изборну листу и стављање на располагање
учесницима у изборима (члан 23. ст.1. Закона о локалним
изборима - ЗОЛИ)
Прописивање образаца и организовање техничких
припрема за спровођење избора (члан 15. ст.1.т.5. ЗОЛИ)
Одређивање, објављивање и достављање Министарству за
државне управе и локалну самоуправу, бирачких места
(члан 15. ст.1.т.2. ЗОЛИ)
Утврђивање нумеричких мерила за стални састав бирачких
одбора

до закључења бирачког
списка
најкасније 07. 03. 2020. у 24
часа (у року од три дана од
дана расписивања избора)
најкасније 07. 03. 2020. у 24
часа
најкасније 06. 04. 2020. у 24
часа
најкасније 25. 03. 2020.

2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања
Подношење изборне листе (члан 19. ст.1. ЗОЛИ)
Најкасније 11. 04. 2020. у
24 часа (15 дана пре дана
избора)
Повлачење изборне листе (члан 21.ст.1. ЗОЛИ)
најкасније до утврђивања
збирне изборне листе
Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан у року од 24 часа од часа
24.ст.1. ЗОЛИ)
пријема
предлога
подносиоца изборне листе
(уколико испуњава услове)
Доношење решења о испуњености услова за одређивање даном проглашења изборне
представника у проширени састав органа за спровођење листе
избора (члан 14.ст.6. ЗОЛИ)
Достављање решења о проглашењу изборне листе без одлагања
подносиоцу (члан 24. ст.2.ЗОЛИ)
Достављање решења о испуњености услова за одређивање у року од 24 часа од
представника у проширени састав органа за спровођење доношења решења
избора (члан 14. ст.7.ЗОЛИ)
Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких најкасније 14. 04. 2020. у 24
одбора Изборној комисији
часа
Именовање сталног састава бирачких одбора
најкасније 15. 04. 2020. у 24
часа
Одређивање
опуномоћених
представника
у
ИК најкасније 20.04. 2020 у 24
подносилаца изборне листе
часа
Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ)
24
часа
од
пријема
обавештења о лицима која
улазе у проширени састав
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у најкасније 15. 04. 2020.
„Службеном листу општине Оџаци" (члан 26.ст.1. и 3. најкасније 10 дана пре
ЗОЛИ)
одржавања избора
Право увида у поднете изборне листе и документацију 48
часова
од
дана
(члан 26. ст.4 ЗОЛИ)
објављивања
збирне
изборне листе
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2.13. Достављање предлога за именовање чланова проширеног
састава бирачких одбора
2.14. Доношење решења о именовању чланова проширеног
састава бирачких одбора (члан 39. ст. 2 и 3. ЗОИНП и члан
16. став 3. ЗОЛИ)

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

3.1.

најкасније 17. 04. 2017. у 24
часа
у року од 24 часа од часа
пријема
предлога
подносиоца изборне листе,
а најкасније 15. 04. 2020. у
24 часа
(10 дана пре одржавања
избора)
Достављање решења о именовању чланова бирачких 48 часова по доношењу
одбора подносиоцима изборних листа
Замена члана бирачког одбора
најкасније 24. 04. 2020. у 20
часова
Доношење решења о закључењу бирачког списка и 10. 04. 2020. године
утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС)
Достављање решења о закључењу бирачког списка 11. 04. 2020. године
Изборној комисији општине Оџаци (члан 17. став 2. (у року од 24 сата од
ЗОЈБС)
закључења
бирачког
списка)
Објављивање у „Службеном листу општине Оџаци" одмах по добијању решења
укупног броја бирача (члан 18. ЗОЈБС)
о
закључењу
бирачког
списка
Пријем оверених и штампаних извода из дела бирачког (најкасније 48 сати од
списка (члан 19. став 1. ЗОЈБС)
закључења
бирачког
списка)
Доношење решења на којима се заснивају промене у од закључења бирачког
бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан 20. списка до 23. 04. 2020. у 24
став 1. ЗОЈБС)
часа
Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају до 23. 04. 2020. у 24 часа
промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка (48 сати пре дана избора)
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)
Утврђивање и објављивање у „Службеном листу општине одмах по истеку рока за
Оџаци" коначног броја бирача у општини Оџаци (члан 20. пријем решења на којима се
став 2. ЗОЈБС)
заснивају
промене
у
бирачком
списку
по
закључењу бирачког списка
3. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење
избора

4. Спровођење избора
4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену
одржавања избора (члан 54. став 1. ЗОИНП)
4.2. Припрема изборног материјала

17. 04. 2020.

најкасније 20. 04. 2020. у 24
часа
најкасније 22. 04. 2020. у 24
часа
4.3. Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. најкасније 23. 04. 2020. у 24
став 2. ЗОИНП)
часа (најкасније 48 сати пре
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одржавања избора)
4.4. „Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде (члан од 23. 04. 2020. у 24 часа до
5. став 3. ЗОИНП)
затварања бирачких места
26.04. 2020 у 20 часова
4.5. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1.
26. 04. 2020., од 7 до 20
ЗОИНП)
часова

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5. Утврђивање и објављивање резултата избора
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
одмах по утврђивању
достављање изборног материјала Изборној комисији (члан резултата гласања, а
38. ст.1 ЗОЛИ)
најкасније 27. 04. 2020. у 04
часа
Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан најкасније у року од шест
39. ст.2 ЗОЛИ)
часова
од
достављања
извештаја
са
бирачких
места
Утврђивање укупног броја бирача уписаних у бирачки у року од 24 часа од
списак, броја бирача који су гласали на бирачким местима, затварања бирачких места
броја бирача који су гласали ван бирачког места, укупног
броја примљених гласачких листића, укупног броја
неважећих гласачких листића, укупног броја важећих
гласачких листића и броја гласова датих за сваку изборну
листу (члан 39. ст. 1 ЗОЛИ)
Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној у року од 24 часа од
листи и расподела одборничких мандата (члан 41. ст.1 и 4. затварања бирачких места
ЗОЛИ)
Објављивање резултата избора у „Службеном листу у року од 24 часа од
општине Оџаци" (члан 44. ЗОЛИ)
затварања бирачких места
Расписивање поновних избора од стране ИК у случају да одмах по доношењу одлуке
ИК или Управни суд пониште изборе због неправилности о поништавању
у спровођењу избора (члан 50. ст.4. ЗОЛИ)
Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд 03.05. 2020., односно у року
пониште изборе због неправилности у спровођењу избора од седам дана од дана
(члан 50. ст.1. и 3. ЗОЛИ)
утврђивања неправилности
у изборном поступку
Утврђивање коначних резултата избора
по завршетку поновљеног
гласања

6. Заштита изборног права
6.1. Подношење приговора Изборној комисији од стране бирача,
кандидата или предлагача, због неправилности у поступку
кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања
резултата избора (члан 52. ЗОЛИ)
6.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 53.
ЗОЛИ)
6.3. Жалба Управном суду против решења изборне комисије по
приговору (члан 54. ст. 1. ЗОЛИ)
6.4. Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54.
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став 2. ЗОЛИ)
6.5. Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗОЛИ)

пријема жалбе
у року од 48 часова од
пријема жалбе

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
7.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу у року од десет дана од
на изборној листи, почев од првог кандидата са листе(члан дана објављивања укупних
43. ЗОЛИ)
резултата избора
7.2. Издавање уверења о избору за одборника Скупштине одмах по додели мандата
општине Оџаци (члан 45. ЗОЛИ)
8. Извештавање Скупштине
8.1. Подношење извештаја Скупштини
општине Оџаци о
спроведеним изборима и достављање података о спровођењу
и резултатима избора министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за
послове статистике (члан 15. став 1. тачка 10. и 11. ЗОЛИ)
8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56.
ст.3. ув.ст.1. ЗОЛИ)

непосредно по завршетку
избора

на
конститутивној
седници која се сазива у
року од 15 дана од дана
објављивања
резултата
избора

Овај роковник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Оџаци" и на званичној интернет презентацији општине Оџаци.

Изборна комисија општине Оџаци
Број: 013-1-3/ 2020
Дана: 04. 03. 2020. године
ОЏАЦИ
Председник
дипл.правник Данијела Лазор с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УСРС , 54/11 и 12/2020), a сходно члану 34.
став 1. тачка 5. и став 3. Закона о избору народних посланика ( "Службени гласник РС" број
35/00, 57/03 одлука УС, 72/03- др закон, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др.
закон, 28/11-одлука УС и 36/11), Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина
градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, брпј 19/20 и
68/20)у складу са Решењем о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора
одборника Скупштине општине Оџаци који су расписани 4. марта 2020. године („Службени
лист општине Оџаци“ 9/2020) Општинска изборна комисија општине Оџаци, на седници
одржаној 11. маја 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБРАЗЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И
ОБРАЗАЦА ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ НА
ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
У наслову и члану 1. Одлуке о облику и садржина образца изборне листе и образаца
докумената који се достављају уз изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине
општине Оџаци на изборима расписаним за 26. април 2020. године ( „Службени лист општине
Оџаци“ 3/2020) уместо речи „26. април 2020.године“ уписују се речи „21. јун 2020.године“.
У обрасцу изборне листе, СО-01/2020 и обрасцима докумената, овлашћење за
подношење изборне листе СО-02/2020, сагласност носиоца изборне листе кандидата СО03/2020, изјава о прихватању кандидатуре за одборника СО-05/2020, изјава бирача да
подржава изборну листу СО-07/2020 и споразуму о образовању групе грађана СО-09/2020,
који се достављају уз изборну листу, уместо речи „26. април 2020.године“ уписују се речи „21.
јун 2020.године“.
Обрасци докумената који се достабљају уз изборну листо, потврда о изборном праву
СО-04/2020, потврда о пребивалишту СО-06/2020 и списак бирача који својим потписом
подржавају изборну листу СО-08/2020, остају непромењени.
Члан 2.
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине
Оџаци"
Ову Одлуку, образац Изборне листе и обрасце докумената који се достављају уз изборну
листу, који су саставни део ове Одлуке, објавити на званичној интернет презентацији
општине Оџаци (www.odzaci.info) ради доступности грађанима.
Број : 013-1-30/2020-II
Дана: 11. маја 2020.
ОЏАЦИ
Председник Комисије,
Данијела Лазор с.р.

269

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020

270

11.05.2020. године

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020
КАНДИДАТА

11.05.2020. године

ИЗБОРНА ЛИСТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОЏАЦИ

КОЈУ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОДНОСИ :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(уписти назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка-страначка коалиција-група грађана)
П О Д

Н А З И В ОМ

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(уписати назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, НА ИЗБОРИМА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 21. ЈУНА 2020.
ГОДИНЕ
КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:
Редни
број

Име и Презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште и адреса становања

01
02
03

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)
Подносилац (оци) изборне листе :
________________________________________________ . _______________________________ _____________________________
(име и презиме)
(ЈМБГ)
(потпис)

Страначка
припадност( само ак
изборну листу подно
страначка коалициј
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_________________________________ _____________________________________ ______________________________________
( адреса за пријем писмена)
(контакт телефон)
( електронска пошта-E/mail)

УПУТСТВО КОМИСИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
- На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола на изборној листи (11 кандидата). Међу сваких пет кандидата по редоследу
на листи ( првих пет места, других пет места, и тако до краја листе), мора бити најмање по два кандидат припадник оног пола који је
мање застуљен на изборној листи,
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника (27) који се бира, односно 9
кандидата.
- Подаци о кандидату за одборника морају бити идентични са подацима из изјаве којом се прихвата кандидатура за одборника из
образца СО-05/2020.
- Подаци о пребивалишту и адреси становања се наводе према подацима из уверења о пребивалишту;
- Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција регистрованих политичких странака;
- Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака или
лице које он овласти.
- Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски засупници политичких странака које су образовале страначку
коалицију, уписани у Регистар политичких странака или лице које они заједно овласте.
- Изборну листу у име страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена лица, с тим што се у споразуму о образовању
страначкe коалиције мора навести да ли овлашћена лица могу предузимати радње заједно или појединачно.
-Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана или лице које он овласти.
- Изборна листа се предаје у два примерка. Један примерак остаје изборној комисији а други се и враћа подносиоцу.
-Пријем Изборне листе врши се у седишту ОИК у Оџацима, Кнез Михаилова 24. Подносилац Изборне листе је дужан да о намери
подношења изборне листе обавести председника ОИК телефонским путем ради договора о времену подношења изборне листе,
- О пријему избиорне листе и прилога уз изборну листу сачињава се записник који потписују подносилац изборне листе и председник
ОИК или још један члан ОИК кога за то овласти председник ОИК или најмање два овлашћена члана ОИК.
УПУТСТВО КОМИСИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Изборна листа се подноси Општинској изборној комисији у писаној и електронској форми у Word.doc на ЦД или ДВД.
Уз Изборну листу се обавезно достављају :
1.
Овлашћење лица да поднесе изборну листу кандидата за одборнике (образац СО-02/2020),
2.
Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе (образац СО-03/2020),
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3.
Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци(образац СО-04/2020),
4.
Писмена изјава сваког кандидата за одборника о прихватању кандидатуре за одборника (образац СО-05/2020),
5.
Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци (образац СО-6/2020),
6.
Уверење о држављанству, за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци,
7.
Списак бирача који подржавају изборну листу (образац СО-8/2020), који се сачињава на основу оверених потписа бирача на
обрасцу за оверу потпис бирача који подржавају изборну листу (образац СО-07/2020) у писаној и електронској форми (ЦД или ДВД) у
програму Excel .
Уз списак бирача доставља се најмање по 30 оверених потписа бирача који својим потписом подржавају изборну листу,
сложених по редоследу из списка бирача који подржавају изборну листу.
8.
Коалициони споразум или споразум о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси коалиција регистрованих
политичких странака, односно група грађана, у оргиналу или овереној фотокопији.
9.
Уз споразум о образовању групе грађана доставља се потврда о изборном праву и потврда о пребивалишту за сва лица која
образују групу грађана, не старију од шест месеци.
При подношењу изборне листе подносилац изборне листе може :
1. дати писану изјаву, коју сам саставља, да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (члан 21.
Закона о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС" број 43/2011,123/2014 и 88/2019);
2. ставити писани предлог, који сам саставља, да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне
мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са законом.
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СО-02/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Овлашћује се :
________________________________________________________________________,
(име и презиме)
(ЈМБГ)
______________________, __________________________________________________,
(пребивалиште и адреса станaовања)
да, у име :
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(назив подноосиоца изборне листе : политичке странке-страначке коалиције- групе грађана)
поднесе Општинској изборној комисији Изборну листу :
___________________________________________________________________________
(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборникa Скупштине општине Оџаци,на изборима
РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ.
Број: _____________________
У ____________________, __________________
(место )
(датум)
ДАВАЛАЦ

ОВЛАШЋЕЊА

_______________________________________ МП ________________________________
(име и презиме)
(потпис)
УПУТСТВО:
Овлашћење дају:
- законски заступник политичке странке, или лице које он овласти,
- за страначку коалицију, овлашћење се даје коалиционим споразумом, стим да могу бити овлашћена
највише два лица за подношење изборне листе и предузимање других изборних радњи у име
подносиоца изборне листе, заједно или појединачно
- лице које је споразумом о образовању групе грађана одређено да заступа групу грађана;

` |

“Сл ужбени лист општине Оџаци” 9/2020

11.05.2020. године
СО-03/2020

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Сагласан/а сам да будем носилац Изборне листе
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе )
коју за избор одборникa Скупштине општине Оџаци, расписане за
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
подноси:
______________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе : регистроване политичке странке, коалиције, групе
грађана)
У ____________________, __________________
(место )
(датум)

НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
_________________________________________
(име и презиме)
________________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
_________________________________________
(потпис)
УПУТСТВО :
Сагласност се може дати и на обрасцу који сачини политичка странка, коалиција политичких
странака, или група грађана, уз навођење података о носиоцу изборне листе из овог обрасца.
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СО-05/2020

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Изјављујем да прихватам кандидатуру за одборника Скупштине oпштине Оџаци на изборној
листи :
___________________________________________________________________________

(назив изборне листе)
коју, за избор одборника Скупштине општине Оџаци, расписане за
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ,
подноси :

(назив подносиоца изборне листе (политичка странка- страначка коалиција- групе грађана)
КАНДИДАТ ЗА ОДБОРНИКА
________________________________________________
(име и презиме )
________________________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________________________
(пребивалиштe и адреса становања)
__________________________________________________________
(занимање)
________________________________________________
(страначка припадност)
____________________________________________
(потпис)
У ____________________, __________________
(место )
(датум)
УПУТСТВО:
Подаци о кандидату за одборника, из ове изјаве, уносе се у изборну листу
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СО-07/2020

ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИК E
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Изјављујем да, потписивањем ове изјаве, подржавам Изборну листу,
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(назив изборне листе)
коју за избор одборникa Скупштине општине Оџаци, на изборима расписаним за
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
подноси :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе (политичке странке-страначке коалиције-групе
грађана)
БИРАЧ
______________________________
(потпис)
___________________________________________
(име и презиме )
________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
Потврђује се да је _____________________________________________у присуству
(име и презиме)
овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу.
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе ______________________
_________________________________________________________________________
(навести врсту и број исправе)
Ов. Бр. _______________________
У ____________________, __________________, __________________
(место)
(датум)
(часова)

М.П

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ,
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(седиште)
___________________________
(потпис)
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УПУТСТВО:
- Потпис бирача мора бити оверен код јавног бележника или у општинској управи у складу
са Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС,
72/03 - др. закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон, 85/05 - др. закон, 104/09 - др. закон,
28/11-одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/2020).
- Подносилац изборне листе сам умножава овај образац у потребном броју примерака.

СО-09/202
СПОРАЗУМ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРУПЕ ГРАЂАНА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Ми, доле потписани грађани, овим Споразумом образујемо Групу грађана ради учешћа на
изборима за одборнике у Скупштину општине Оџаци, РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020.
ГОДИНЕ.
Спораз умно одређујемо
-да назив Групе грађана гласи : „Група грађана ____________________
__________________________________________________________ _______
-да назив изборне листе гласи: ____________________________________
_________________________________________________________________
-да носилац изборне листе буде:
______________________________ ____________________________________
( име и презиме)
(ЈМБГ)
________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
За подношење изборне листе и заст упање Групе грађана овлашћујемо :
_____________________________________________________________ _
(име и презиме)
(ЈМБГ)
_________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
У ____________________
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Дана,_________________
СПОРАЗУМ ЗАКЉУЧУЈУ
1._________________________ _______________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
2.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса ст ановања)
_____________________________________________
(потпис)
3.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
4.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
5.________________________________________________________
(име и презиме,Ј МБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
6.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
___________________________________ __________
(потпис)
7.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
8.______________________________________________ __________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
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_____________________________________________
(потпис)
9.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)
10.________________________________________________________
(име и презиме,ЈМБГ,пребивалиште и адреса становања)
_____________________________________________
(потпис)

УПУТСТВО ЗА ЗАКЉУ ЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА :
Споразум о образовању групе грађана могу закључити најмање ДЕСЕТ грађанa који имају
изборно право и пребивалиште на подручју општине Оџаци.
У називу се прво наводе речи "Грпа грађана" без коришћења речи "странка" или "партија".
Потписи грађана се оверају у скаду са законом којим се регулише овера потписа.
Уз споразум се прилажу потврда о изборном праву и потврда о пребивалишту за сваког ко
закључује споразума и сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, ако је
носилац изборне листе одређен.
Ако споразум закључује више од 10 грађана низ се наставља истим подацима.

____________________________________________________________
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 09/2020 11.05.2020.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК :
МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396:
ШТАМПА:ИЗДАВАЧ.
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