
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број  17 09.06.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 
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 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016- одлука УС, 24/2018, 
41/2018, 41/2018 - др. закон и 87/2018, 23/2019) и члана 63. став 1. тачка 17. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници 
одржаној дана 04.06.2020. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

У Решењу о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“ бр. 1/2018, 19/2018, 3/2019 и 13/2019), мења се члан I и гласи: 

 
„ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште у следећем саставу: 
 
1. Јован Репац, председник општине Пландиште, председник Савета, 
2. Бојан Бисерчић, начелник Полицијске станице Пландиште, заменик председника 

Савета, 
3. Др Небојша Дрљевић, в.д. директор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште, члан, 
4. Сава Дивљаков, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, члан, 
5. Раде Митровски, секретар Општинске организације Црвеног крста Пландиште, члан, 
6. Золтан Ковач, секретар Скупштине општине Пландиште, члан, 
7. Борислав Родић, запослен у Општинској управи општине Пландиште, члан и 
8. Страхиња Брекић, запослен у Општинској управи општине Пландиште, члан.“ 

 
II 

 
 Ово „Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 344-68/2020-III 
Дана: 04.06.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                  Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и члана 63. и 149. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште 
на седници одржаној дана  09.06.2020. године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ О НАПЛАТИ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство“ Пландиште о наплати економске цене програма васпитања и образовања, само за 
дане присутности детета, за период од укидања ванредног стања до 31. августа 2020. године. 

 
 
II 
 

 Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 60-3/2020-III 
Дана: 09.06.2020. године   
П л а н д и ш т е 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
Скупштина општине 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број:013-84/2020-I 
Дана: 04.06.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
 

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 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска 
изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној дана 04.06.2020. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за 
одборнике у Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који ће се користити за 
вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора расписаних за одборнике у 
Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године. 

 
 

Члан 2. 
 

За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове Одлуке, користиће се следећи обрасци: 
 

1) Образац СО-15/2020 - Решење о утврђивању збирне изборне листе; 

 

2) Образац СО-16/2020 – Гласачки листић за избор одборника скупштине општине 

Пландиште; 

 
3) Образац СО-17/2020 – Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

 

4) Образац СО-18/2020 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места; 

 

5) Образац СО-19/2020 – Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања 

између ОИК-а и бирачког одбора; 

 

6) Образац СО-20/2020 - Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 

утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Пландиште 

расписаним за 21.06.2020. године; 
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7) Образац СО-21/2020 - Записник о примопредаји изборног материјала после гласања 

између бирачког одбора и ОИК-а;  

 

8) Образац СО-22/2020 - Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању 

резултата избора за одборнике Скупштине општине Пландиште одржаних 21.06.2020. 

године 

 

9) Образац СО-23/2020 – Пријава домаћих/страних посматрача за праћење рада органа за 

спровођење избора за одборнике скупштине општине Пландиште, расписаних за 

21.06.2020. године 

 

10)  Образац СО-24/2020 – Списак лица пријављених за домаће/стране посматраче рада 

органа за спровођење избора за одборнике скупштине општине Пландиште, расписаних 

за 21.06.2020. године. 

 

Члан 3. 
 

Обрасци из члана 2. ове Одлуке су саставни део ове Одлуке. 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р. 
 



Стр  -253-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 17             09.06.2020. 

 
82 

Образац СО – 15/2020 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија 
општине Пландиште, на седници одржаној __. ___. 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ   

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште, на 
изборима расписаним за 21.06.2020. године, и то: 

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

Кандидати на изборној листи су: 
1) _______________________, 

(име и презиме) 
 _____________, 
(година рођења) 

__________________,  
(занимање)  

_____________________________________________,  
(место пребивалишта) 

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

У ____________, _______________ 
 (место) (датум) 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
Скупштина Општине 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 
Дана:  
Пландиште 

    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                         Игор Ђорђевски, дипл.правник 

                                                                                                       М.П.  
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Образац СО – 16/2020 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ  

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

 

21.06.2020. ГОДИНЕ 

 

 
1. _________________________________________________________________________________________________________ 

 (назив изборне листе) 

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

(на исти начин унети редне бројеве и 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 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

М. П. 
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Образац СО – 17/2020 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште, расписаним за 21.06.2020. године, бирачки 

одбор на 

 бирачком месту број ____, __________________________________________________________________________ 
 (назив бирачког места) 

примио је кутију за гласање. 

Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место 

 ________________________________________________________________, уписаног у извод из бирачког 
 (име и презиме бирача) 

списка под редним бројем ____, 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 БИРАЧКИ ОДБОР 
 НА БИРАЧКО МЕСТО 
 
 _______________________ __________________________________ 
 (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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85         Образац СО – 18/2020 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

Потврђује се да је __________________________________________________, _________________________ 
  (име и презиме)   (ЈМБГ) 

са пребивалиштем у __________________________________________________________________________ 
  (место) 

_____________________________________________________________________________, уписан у извод из  
  (адреса стана) 

бирачког списка на бирачком месту број _____, под редним бројем ________, за гласање на  

изборима за одборнике у Скупштину општине Пландиште, расписаним за 21.06.2020. године 

и да има изборно право. 

  

У______________________, ___________________ 
 (место)   (датум) 

 БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 
 ________________________ ________________________ 
 (потпис)  (потпис) 

 
 ________________________ ________________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава 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 
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Образац СО – 19/2020 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА  
ИЗМЕЂУ ОИК-а И БИРАЧКОГ ОДБОРА  

1. Општинска изборна комисија општине Пландиште, предаје бирачком одбору, на бирачком месту 
број ______ на територији општине Пландиште, следећи изборни материјал: 

 
 

1) оверен Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
2) образац Записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања на бирачком месту (шест приперака), 
3) Решење о утврђивању Збирне изборне листе (по један примерак на језицима нац.мањина 

који су у службеној употреби), 
4) _______ гласачких листића, 
5) Контролни  лист за проверу исправности  гласачке кутије, 
6) _______ образаца Потврде о бирачком праву за бираче који су спречени да гласају на 

бирачком месту, 
7) Листу присутности за чланове и заменике чланова бирачког одбора у проширеном саставу 

за изборе за одборнике Скупштине општине Пландиште 
8) Контролни формулар за логичко–рачунску контролу исправности резултата избора 

 

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтач. 1) до 7) тачке 1.  

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) 
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7) _____________________________________________________ - _________________________________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса  стана представника) 

8) ____________________________________________________ - ___________________________________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса  стана представника) 

9) ___________________________________________________ - ___________________________________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса  стана представника) 

4. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 

изборног материјала. 

Примедбе су: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

5. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, а 
један код бирачког одбора. 

У _____________________, ________________________ у _________ часова. 
 (место) (датум) 

 Председник бирачког одбора За Општинску комисију 

 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 
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Образац СО – 20/2020 
З А П И С Н И К 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 
21.06.2020. ГОДИНЕ 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, ______________________________________________________ 
 (назив бирачког места) 

у општини Пландиште састао се на дан ________________2020. године, у __________ часова. 
                                                                                                                                  (датум) 
 

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора: 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио: 

2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких 
странака и другог изборног пропагандног материјала, 

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и да је обезбеђена тајност гласања, 

2.3а да је од Општинске изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за 
спровођење гласања на бирачком месту. 

ИЛИ 2.3б: да је од изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да недостаје: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

__________, о чему је бирачки одбор одмах обавестио Општинску изборну комисију1. 

3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова. 

4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први дошао 
 на бирачко место _________________________________________, уписаног у извод из бирачког 
 (име и презиме првог бирача) 

 списка под редним бројем ____. Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су 

потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је 

одмах запечаћена у присуству првог бирача, након чега је почело гласање. 

5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ______ бирача. 
 (број) 

6. Ван бирачког места гласало је ______ бирача. 
                                                                            (број) 

                                                     
1
 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића, или нису на броју сви примерци записника о раду бирачког 

одбора, бирачки одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 
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7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду. 

ИЛИ 7б: За време гласања десило се:  
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида гласања2. Шири опис, уколико је потребан, дати у 

посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

8а На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи. 

ИЛИ 8б: На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи 
начин: 

10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића, 

10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у изводу из 
бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку; 

10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 

10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких 
листића; 

10.5. 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 коверте које су потом запечаћене. 

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања за избор одборника 

Скупштине општине Пландиште следећи: 

12.1. да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку, 

укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ………………………………………………….........................…………………___________; 
 (број) 

12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића …………………………..........................……………………….___________; 
 (број) 

12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ……………...........................………………………..___________; 
 (број) 

 

                                                     
2
 Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је трајао прекид.  
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12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

 списка и списку накнадних промена у бирачком списку) ……………….............................………………….___________; 
 (број) 

12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ …............................……___________; 
 (број) 

12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………...........................……………...___________; 
 (број) 

12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………................................…………………___________; 
 (број) 

12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА: 

Редни 
број 

Назив изборне листе 
Број гласова који је 

добила 
изборна листа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту. 

ИЛИ 13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови бирачког 

одбора: ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(Примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави Општинској 

изборној комисији, за шта су одређени председник и следећи чланови бирачког одбора: 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак овог 

записника је уручен представницима подносилаца четири изборне листе које су освојиле највећи број гласова на 

бирачком месту, и то: 

15.1. ___________________________________________________________________________________________ 
 (име и презиме-редни број изборне листе-потпис представника) 

15.2. ___________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме-редни број изборне листе-потпис представника) 
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15.3. ___________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме-редни број изборне листе-потпис представника) 

15.4. ___________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме-редни број изборне листе-потпис представника) 

16. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 2020. године у __________ часова. 
                   (дан и месец) 

БИРАЧКИ ОДБОР: 

1. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис председника бирачког одбора) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2.) 
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Образац СО – 21/2020 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ 
ОДБОРА И ОИК-а 

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини Пландиште, предаје Општинској изборној 
комисији општине Пландиште следећи изборни материјал: 

 

1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању 
резултата гласања за избор одборника у Скупштину општине Пландиште, 

2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту, 

3) запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

4) запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, 
 

5) запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи, 
 

6) запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи, 
 

7) запечаћени коверат у који су стављене потврде о изборном праву за бираче који су гласали 
ван бирачког места. 

 
8) Листу присутности за чланове и заменике чланова бирачког одбора у проширеном саставу за 

изборе за одборнике Скупштине општине Пландиште. 
 

 
2. Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у подтач. 1) до 8) тачке 1. овог 

записника, изузев изборног материјала из подтач. __________________________. 
 

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) 
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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) 

8) ____________________________________________________________ - ________________________________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса  стана представника) 

9) ___________________________________________________________ - _________________________________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса  стана представника) 

4. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 
изборног материјала. 

 
Примедбе су: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

5. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Општинске изборне 
комисије, а други код бирачког одбора. 

 
У ______________________, ___________________ у _________ часова. 
 (место) (датум) 

 За Бирачки одбор За ОИК 

 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 

          

 

            Присутни чланови бирачког одбора:  

 1. _______________________  

   

 2. _______________________  
   



Стр  -265-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 17             09.06.2020. 

 
89 

Образац СО-22/2020 
 

З А П И С Н И К  

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ  
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

1. Седница Општинске изборне комисије почела је у ______ часова, _________________ 

2020. године, у Малој сали Скупштине општине у Пландишту, Улица Војводе Путника бр. 

38. 

 
2. Седници Комисије присуствују: 

 
1. 
2. 
3. 
4.... 
 
 
Седници Комисије поред чланова, присуствује секретар ОИК-а, ________________. 

                 
3. Комисија је утврдила да је: 

 
- од укупно 23 бирачка одбора, образована за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Пландиште, примила изборни материјал од ____ бирачка одбора 

- од укупно ____ бирачких одбора у иностранству примила изборни материјал од ____ 

бирачких одбора 

- од укупно ____ бирачких одбора у заводима за извршење заводских санкција 

примила изборни материјал од ____ бирачких одбора 

 
4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним 

изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 

 
1) Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Комисија је поништила 

гласање на укупно _____ бирачких места, и то:  

1. бирачко место број _____  

 
и одредила да на овим бирачким местима гласање понови _______2020. 

године. 
 
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

 
- да је укупан број бирача уписаних у Бирачки списак: ________ ; 

 
- да је укупан број бирача који су гласали на Бирачким местима: ________;  

 
- да је укупан број бирача који су гласали ван Бирачког места: ________; 
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- да је укупан број примљених гласачких листића: ________; 

 
- да је укупан број неважећих гласачких листића: ________; 

 
- да је укупан број важећих гласачких листића: ________; 

 
- да су Изборне листе добиле следећи број гласова: 

 
 

Редни 
број 

Назив изборне листе 
Број гласова који је 

добила 
изборна листа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата 

избора. 

 
Примедбе су: 
 

 

 

 
7. Закључено је да се Извештај о резултатима избора саопшти одмах а најкасније шест 

часова од достављања извештаја са Бирачких места. 

8. Општинска изборна комисија је завршила рад___________2020. године у ______часова. 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

Секретар Општинске изборне комисије  Председник Општинске изборне комисије 
   
 

(М.П.) 
 

(потпис - име и презиме) (потпис - име и презиме) 
   

 

 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

   
1)     

 (потпис - име и презиме)  
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Образац СО–23/2020 
 

П Р И Ј А В А 
ДОМАЋИХ / СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 
РАСПИСАНИХ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ  

 
 
 
Удружење _________________________________________________________________________________ 
 (назив ) 

___________________________________________________________________________________________ 
(седиште и адреса ) 

___________________________________________________________________________________________ 
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 

 
подноси пријаву за праћење рада:  
 
 

1. Општинске изборне комисије  

2. Бирачких одбора    

 
У ___________________, _____________ 
     (место) (датум) 

  
 
 
 
 Заступник  Удружења 
 _______________________________ 
  (потпис)   
 
 ________________________________ 
 (име и презиме) 

 
 
НАПОМЕНА: 

1) Домаћи посматрачи уз пријаву се прилажу извод из Регистра удружења код Агенције за 
привредне регистре, као и списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа за 
спровођење избора за одборнике скупштине општине Пландиште. 

2) Међународне и стране организације или удружења уз пријаву достављају и списак лица 
пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за одборнике скупштине 
општине Пландиште, као и списак  преводилаца.  
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Образац СО - 24/2020 

С П И С А К 
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ/СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ  

РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   

РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

Удружење _____________________________________________________________________________________ 
(назив удружења) 

пријављује следећа лица за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике скупштине општине 
Пландиште, расписаних за 21. јун 2020. године: 

Ред
. број 

Име и презиме 
Број личне карте/пасоша 

и орган који је издао личну 
карту/пасош 

Подручје праћења3 

1.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

У ________________, ___________________ 
       (место)          (датум) 

 Заступник Удружења  

 _______________________ 
 (потпис) 

  _______________________ 
 (име и презиме) 

 
 

                                                     
3 За лица која се пријављују за праћење рада Општинске изборне комисије, уписати: ОИК. 

За лица која се пријављују за праћење рада бирачких одбора, уписати број и назив бирачког места на којем би посматрач 
пратио рад бирачког одбора. 

. 
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Образац СО – 15/2020 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија 
општине Пландиште, на седници одржаној 08.06.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ   

 

 Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине 
Пландиште, на изборима расписаним за 21.06.2020. године, и то: 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 
 

 1) ЈОВАН РЕПАЦ  1988  МАСТЕР ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 2) ЕНДРЕ САБО  1979  МАСТЕР ИНЖЕЊЕР  МЕНАЏМЕНТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 
 (место пребивалишта) 
  

 3) ГОРАН ДОНЕВСКИ  1978  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 4) АДРИАНА МИКША  1981  ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 5) НАДЕЖДА МИЛАНОВИЋ  1959  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 6) ДУШАН ЋУРЧИЋ  1971  СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МИЛЕТИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 
  

 7) АНЂЕЛКО МИШЕЉИЋ  1957  ПОШТАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 
  



Стр  -270-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 17             09.06.2020. 

 
 
 

 8) ГОРАН МИКУЛИЋ  1965  ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 9) АНА МАРИЈА ПИНТЕР  1982  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ  

 (место пребивалишта) 
  

 10) БИЉАНА МАКСИМОВСКИ  1981  ЛАБОРАНТСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ХАЈДУЧИЦА 

 (место пребивалишта) 
  

 11) ДЕЈАН БОРИСАВЉЕВИЋ  1989  МАСТЕР  ИНЖЕЊЕР ИНДУСТРИЈСКОГ 
ИНЖЕЊЕРСТВА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 12) ВЛАДАН МЛАДЕНОВИЋ  1971  ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 13) ЖЕЉКО ЈАКОВОВИЋ  1970  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 
  

 14) МАНУЕЛА КОРЊА  1970  ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 15) ОЛИНА РОДИЋ  1966  ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 16) СТРАХИЊА БРЕКИЋ  1990  ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 17) МИЛКА БУЋИНАЦ  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 

 18) ЉУБОМИР РАКИЋ  1989  СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ 
ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 КУПИНИК 

 (место пребивалишта) 
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 19) ЕЛА НАЂ  1999  ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 
  

 

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 
 

 1) МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ  1980  ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР 
МЕНАЏМЕНТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 2) САВА САВКОВ  1961  ДИПЛОМИРАНИ ВЕТЕРИНАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 3) ТАЊА ПЕТРОВИЋ  1988  МАТУРАНТ ГИМНАЗИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 4) ВЛАДАНА ИЛИЈЕВСКИ  2000  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 5) МИХАЈ МИКША  1962  ДИПЛ. ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 
  

 6) АНДРЕА ЧИКАРА  1991  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 7) МИЛОРАД СТОИЛКОВСКИ  1966  ИНЖЕЊЕР ПРЕХРАМБЕНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 8) БРАНКА МИЈАИЛОВИЋ  1979  СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР 
ПРЕХРАМБЕНЕ И ХЕМИЈСКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ДУЖИНЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 9) ДУШАН ЈОКСОВИЋ  1955  ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
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 10) НЕВЕНА РАЈТЕР  1992  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 11) ДАНИЈЕЛ СТОИЉКОВИЋ  1975  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 12) СЛАЂАНА МИЈАИЛОВИЋ  1985  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ДУЖИНЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 13) ДУШАН ДОНЕВСКИ  1954  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 14) ВЕСНА ЦЕСНАК  1967  ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 15) СЛАВИЦА БАКИЋ  1981  ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 
  

 16) БИЉАНА НИКШИЋ  1985  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 КУПИНИК 

 (место пребивалишта) 
  

 17) МИОДРАГ РИСТИЋ  1961  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 
  

 18) ДЕЈАН ТОМИЋ  1977  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 19) НИКОЛА ВУЧКОВИЋ  1948  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

 
3. ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 
 

 1) ДАНИЛО ЛУКИЋ  1976  ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 
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 (место пребивалишта) 
  

 2) ДРАГАНА ЛУКИЋ 
ЦВЕТАНОВИЋ 

 1977  ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 3) СТРАХИЊА БАТИНИЋ  1999  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 4) МИЛАН СТОИЛКОВСКИ  1988  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 5) ВЕРА САЛАПУРА  1963  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 6) РАДОВАН КОРУГА  1987  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 7) ЛАЗАР ТРАЈКОВСКИ  1963  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 
  

 8) ДАЛИБОР ТРЕНКОВСКИ  1976  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 9) ЛАУРА МАМУЗИЋ  1997  ЕКОЛОГ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 10) ГАБРИЈЕЛА ТОШЕВСКИ  1977  НЕГОВАТЕЉИЦА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 
  

 

 11) СТЕФАН КЕРКЕЗ  1994  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МИЛЕТИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 
  

 12) МИЛАН РОНЧЕВИЋ  1992  КОМПИЈУТЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРКОВИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 
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 13) ПАЉО ВАРГА  1963  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ХАЈДУЧИЦА 

 (место пребивалишта) 
  

 14) ДРАГАНА РАДОШЕВИЋ  1986  ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 15) МАРИЈА ТОТ-ЧЕКЕ  1962  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 
  

 16) ДОРИНЕЛ МИКША  1985  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 17) ЈОЖЕФ ХУСКА  1993  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 
  

 18) НАТАША МИТОВ  1971  ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 19) САЊА РАМОВИЋ  1992  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

 
4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

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

 Кандидати на изборној листи су: 
 

 1) МИЛЕНКО ГЕРМАНАЦ  1959  МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 2) СВЕТЛАНА ПЕШЕВСКИ  1972  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 3) АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ  1973  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 
  

 4) ЗОРИЦА ГЕРМАНАЦ  1989  НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
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 5) ПРЕДРАГ ОПАЧИЋ  1980  ВОЗАЧ - ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 6) САВО КОЗИЋ  1951  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 7) ЉУБОМИР СТОЈИЋ  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 8) САЊА АНГЕЛОВ ЋАЛИЋ  1977  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 9) МИОДРАГ ВАРИЋАК  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 
  

 10) МАРИЈАНА ПОПАДИЋ  1988  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 
  

 

 11) ГОРИЦА ЂОРЂЕВИЋ  1960  ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
  

 12) ДУШКО ГВОЗДЕНОВ  1976  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 
  

 13) МИРА ЈАВОРИНА  1948  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 
 
 

 

У Пландишту ,  08.06.2020. 

 (место)  (датум) 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
Скупштина Општине 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 013-97/2020-I             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дана: 08.06.2020. године     Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р. 
Пландиште                                                                            М.П.  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Пландиште 
Скупштина општине 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 013-101/2020-I 
Дана: 09.06.2020. године  
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
На основу члана 15. став 1. тачка 8. и члана 28. став 3. и 4. Закона о локалним изборима („Сл. 

Гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) 
и члана 9. став 1. тачка 16. Пословника о раду Изборне комисије општине Пландиште бр. 013-15/2020-I од 
04.03.2020. године, Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 09.06.2020. 
године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о броју и изгледу гласачког листића и контролног листа за гласање на изборима за одборнике 

Скупштине општине Пландиште расписаним за 21.06.2020. године 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се број и изглед гласачког листића и контролног листа за гласање на 
изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште расписаним за 21.06.2020. године. 

 
Члан 2. 

 
За избор одборника у Скупштину општине Пландиште утврђује се 9024 гласачких листића. 
Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких 

листића и износи 27 листића.  
 

Члан 3. 
 

Гласачки листић штампаће се на хартији А3 формата, беле боје, са грбом општине Пландиште. 
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штапмаће се у складу са Обрасцем СО-

17/2020,  на папиру светло сиве боје. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р. 
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одбора  
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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 
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