СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXVI

Број 12

12.05.2020.

Годишња претплата
2100,00 динара

59
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-48/2020-I
Дана: 11.05.2020. године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 68/20), Општинска изборна комисија општине
Пландиште, на седници одржаној дана 11.05.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о обрасцима за поједине изборне радње у поступку
спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26.04.2020.
године
Члан 1.
У Одлуци о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора
расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26.04.2020. године („Сл. Лист
општине Пландиште“, бр. 5/2020) у називу Одлуке, речи, „26. април“ замењују се речима: „21. јун“.
Члан 2.
У обрасцима из члана 2. тач. 7), тач. 8), тач. 10) и тач. 11) речи: „26. април“ замењује се речима „21.
јун“.
Обрасци из члана 2. тач. 1) до 6) (обрасци за подношење изборне листе) и тач. 9), тач. 12) до тач.
14) остају на правној снази у непромењеном облику.
Обрасци из става 1. овог члана су у прилогу и саставни су део ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.

Стр -173-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 12

12.05.2020.

Образац СО – 7/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020),Општинска изборна комисија општине Пландиште, на
седници одржаној ___. _________ 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште под
називом (назив изборне листе) коју је за изборе расписане за 21.06.2020. године, поднела (назив подносиоца
изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/ група грађана).
Образложење
Општинска изборна комисија општине Пландиште је утврдила да је овлашћено лице (назив
подносиоца изборне листе), у складу са законом поднело благовремену и уредну Изборну листу са ____
кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште на изборима расписаним за 21.06.2020. 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 1. 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
____ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Пландиште је донела одлуку као
у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Број:
У Пландишту, __. _________ 20__. године

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина Општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:
Дана:
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.

Стр -174-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 12

12.05.2020.

Образац СО – 8/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на
седници одржаној ___. _________ 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште под
називом (назив изборне листе) коју је за изборе расписане за 21.06.2020. године, поднела (назив подносиоца
изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана).
Образложење
Општинска изборна комисија општине Пландиште је утврдила да је овлашћено лице (назив
подносиоца изборне листе), у складу са законом и Закључком Општинске изборне комисије о отклањању
недостатака изборне листе од __. ________ 2020. године, поднело благовремену и уредну Изборну листу са
__ кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште на изборима расписаним за 21.06.2020. 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 1. 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
____ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним, Општинска/Градска изборна комисија је донела одлуку као у
диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Број:____________
У __________, __. _________ 20__. године
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина Општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:
Дана:
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.

Стр -175-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 12

12.05.2020.

Образац СО – 10/2020
На основу члана 14. ст. 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/2020 и 68/2020), Општинска изборна
комисија Пландиште, на седници одржаној __. _______ 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Пландиште, под називом (назив изборне листе), испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Позива се подносилац Изборне листе из става 1. овог решења да, најкасније __. _______ 20__.
године, одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној __. ________ 20__. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине
Пландиште, на изборима расписаним за 21.06.2020. године и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3.
Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава услове да
одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Број:
У Пландишту, __. _________ 20__. године
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина Општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:
Дана:
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.

Стр -176-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 12

12.05.2020.

Образац СО – 11/2020
На основу члана 14. ст. 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 68/2020), Општинска изборна
комисија општине Пландиште, на седници одржаној __. _______ 20__. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине
општинеПландиште, под називом (назив изборне листе), не испуњава услове за одређивање
опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној __. ________ 20__. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине
Пландиште, на изборима расписаним за 21.06.2020. године и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3.
Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава услове да
одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Број:
У Пландишту, __. _________ 20__. године
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина Општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:
Дана:
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.

Стр -177-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 12

12.05.2020.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
59.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о обрасцима за поједине
изборне радње у поступку
спровођења избора расписане за
одборнике у Скупштину општине
Пландиште за 26.04.2020. године
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште

