Рача, 04.03.2020. године – број 5

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
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за подношење изборне листе
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Обрасци
Образац ЛИ-1 - изјава бирача о подржавању изборне листе
Образац ЛИ-2 – изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Рача
Образац ЛИ-3 – Овлашћење за подношење изборне листе
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На основу члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС, 54/11 и 12/2020) и сходно члану 34. став 2. Закона о избору народних посланика ("Службени
гласник РС", бр. 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 , 36/11 и 12/2020), Општинска изборна комисија општине Рача,
на седници одржаној 04.03.2020. године, донела је:
ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У РАЧИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања Општинске
изборне комисије Општине Рача (у даљем тексту: „Комисија“), као и друга питања од значаја за
рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у згради Скупштине општине Рача, ул. Карађорђева 48, Рача.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ.
Комисија у свом раду користи један печат.
Печат је пречника 32 мм.
Печат је округлог облика, у средини печата је грб Републике Србије, по спољном ободу
печата уписан је текст: "Република Србија". У другом унутрашњем кругу уписан је текст:
"Општина Рача". У трећем унутрашњем кругу уписан је текст: "Општинска изборна комисија".
У дну текста уписан је текст "Рача".
Текст печата је исписан ћириличким писмом.
Отисак печата Комисије депонован је у Одељењу трезора за привреду, буџет,
финансије, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода.
Члан 4.
У оквиру својих надлежности, Комисија остварује сарадњу са домаћим, страним и
међународним органима и организацијама, у складу са законом.
Члан 5.
Комисија може да организује стручна саветовања и друге облике стручног рада о питањима
из своје надлежности.
II САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ
Комисија
Члан 6.
Комисија ради и одлучује на седници у сталном и проширеном саставу. Комисију у
сталном саставу чине: председник Комисије, 6 чланова Комисије и њихови заменици (именовани
чланови).
Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опу- номоћени
представник подносилаца изборних листа кандидата за одборнике који су предложили најмање две
трећине кандидата од броја одборника који се бира (опуномоћени чланови). Опуномоћени члан
има заменика.
Комисија одлучује већином гласова свих чланова односно заменика у сталном,
односно проширеном саставу.
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Заменик члана Комисије има иста права и обавезе као и члан којег замењује и може да
присуствују седници Комисије којој присуствује и члан којег замењује, без права учешћа у
одлучивању, и без права на накнаду за присуствовање тој седници.
Изузетно Председник може одлучити да поред председника и секретара, седницама
присуствују и заменик председника и заменик секретара изборне комисије, ради
континуираног упознавања истих са током изборног поступка, како би несметано и без
одлагања могли да наставе са започетим пословима лица које замењују, у случају њихове
одсутности. За то присуство имају право на накнаду.
Председник комисије може из реда стручњака, који имају потребна знања и искуства у
спровођењу изборног процеса, да образује стручни тим, ради пружања стручне помоћи
Комисији у обављању појединих изборних радњи.
Председник Комисије поред стручног тима из става 1. овог члана, може да образује и
тим за административно-техничке послове који обављају одрежене послове приликом
спровођења изборног поступка.
Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на
накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Општинској изборној комисији, утврђује се посебном одлуком
председника Комисије, на основу критеријума присутности, степена и квалитета
ангажованости у изборном процесу.
Радници ангажовани у стручном и административно-техничком тиму имају право на
накнаду за ангажовање у спровођењу изборних радњи.
Висину накнаде за ангажовање у тимовима овог члана утврђује председник комисије
посебном одлуком.
Висину трошкова за опремање бирачког места, закупнине, накнаде за рад председника,
заменика председника, чланова, заменика чланова бирачког одбора, као и друге трошкове
утврђује Комисија посебном одлуком.
Секретар Комисије и заменик секретара Комисије
Члан 7.
Комисија има секретара и заменика секретара, који учествују у раду Комисије без права
одлучивања.
Радне групе
Члан 8.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и
других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да образује радне
групе из реда својих чланова.
У рад радних група могу да буду укључени представници општинских органа и организација,
ради пружања стручне помоћи.
Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.
Услови за рад Комисије
Члан 9.
Служба Општинске управе Општине Рача обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и њених радних група, у
складу са законом и одлуком о организацији и раду те службе.
О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар Комисије.
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III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 10.
•
•
•
•
•
•

Председник Комисије:
представља Комисију,
сазива седнице Комисије и председава седницама,
потписује акте Комисије,
одобрава службена путовања,
стара се о примени овог пословника, и
обавља друге послове утврђене законом и овим пословником.

Председник Комисије може да овласти секретара Комисије да потписује акте Комисије који
се односе на питања оперативног карактера.
Заменик председника Комисије
Члан 11.
Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије у случају његове
одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га
председник Комисије овласти.
Чланови Комисије
Члан 12.
Чланови Комисије имају право и обавезу:
• да редовно присуствују седницама Комисије,
• да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Комисије и
гласају о одређеним предлозима о којима се одлучује на седници,
• да обављају све дужности и задатке које одреди Комисија.
Секретар Комисије

•
•
•
•
•

Члан 13.
Секретар Комисије:
припрема седнице Комисије,
координира рад чланова и заменика чланова Комисије,
помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности,
води записник о току седнице,
стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у складу
са законом, овим пословником и налозима председника Комисије.
IV НАЧИН РАДА
Члан 14.
Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.
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Сазивање седнице Комисије
Члан 15.
Седницу Комисије сазива председник Комисије односно секретар по његовом
овлашћењу.
Седница Комисије се сазива по потреби, у што краћем року.
Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим путем, а може се сазвати и телефонским
путем или на други одговарајући начин, најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање
седнице.
У случају потребе, седнице могу да буду сазване и у року краћем од рока из става 3. овог
члана.
Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије.
Председник и чланови Комисије су дужни да на записнику дају свој број телефона, путем којег
ће у случају хитности бити обавештавани о заказаним седницама Комисије.
Отварање седнице и учешће на седници
Члан 16.
Седница може да буде одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова, односно
заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу.
Седницом председава председник Комисије односно у његовом одсуству, заменик председника
Комисије.
У случају када председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик
председника.
Отварајући седницу, председавајући констатује број присутних чланова Комисије.
У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар
Комисије и њихови заменици.
Ток седнице
Члан 17.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је
сачињен.
Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, односно заменик члана.
Уколико нема изнетих примедби на записник, председавајући ставља на гласање записник у
предложеном тексту.
О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнете у расправи.
Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући констатује да је записник усвојен
у предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама.
Члан 18.
Дневни ред седнице предлаже Председник Комисије, а утврђује га Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан Комисије
односно заменик члана.
О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе, редом
којим су предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за измену односно допуну предложеног дневног реда,
Комисија гласа о усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана Комисије односно заменика члана, Комисија може да
одлучи да се време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, ограничи на
пет минута.
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Члан 19.
На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда.
Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси Комисија, пре отварања расправе
Комисију са предлогом акта упознаје Председник комисије односно његов заменик.
Одржавање реда на седници
Члан 20.
Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима
чланова Комисије, пријављеним за учешће у расправи.
Председник може одлучити да одузме реч одређеним члановима комисије, ако њихово
излагање није у вези са предметном тачком дневног реда или ако се увредљиво односе према
председнику односно осталим члановима Комсије, као и њиховим заменицима.
Уколико дође до нарушавања реда на седници од стране члана Комсиије односно његовог
заменика, Председник ће му упутити опомену, а ако и даље настави са нарушавањем реда на
седници Комсиије, Председник ће предложити Комисији да се тај члан односно заменик удаље са
седнице. О том предлогу Комисија одлучује већином од присутног броја чланова Комсије са
правом гласа.
Уколико је члан удаљен са седнцие због нарушавања реда на седници, Комсиија није
дужна да обавести његовог заменика о тој чињеници, нити да прекида ток седнице. Комсија ће у
том случају одлучивати без члана који је удаљен.
Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.
Одлучивање
Члан 21.
Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује
расправу, након чега се прелази на одлучивање.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седницу присуствује већина њених
чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова свих чланова односно заменика у сталном, односно
проширеном саставу.
Право гласа имају само чланови Комисије, док заменици чланова имају право гласа само у
случају одсуства члана којег замењују.
Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући ставља на
гласање предлоге редом којим су изнети.
На гласање се ставља усвајање изнетог предлога.
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог
одбијен.
Одлучивање о предлозима аката које доноси Комисија
Члан 22.
Уколико су у току расправе изнети предлози за брисање односно измене акта, председавајући на
гласање прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се обавља према редоследу по ком су
изнети предлози за брисање односно измену, при чему председавајући на гласање ставља прво
предлог за брисање, а потом предлог за измену.
Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога акта у
целини.
Подносиоци изборних листа су дужни да на прописаном ЛИ обрасцу доставе свој имејл,
као и број мобилног телефона путем којег Председник односно Секретар Комисије може да их
обавештава о правно-релевантним радњама у вези са изборним процесом.
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Акта Комисије се могу достављати путем напред поменутог имејла подносиоцима
изборних листа. Акта морају бити снабдевена електронским потписом Председника однсоно
заменика председника Комисије.
Одлучивање по приговорима
Члан 23.
Уколико је у току расправе изнет предлог за одбацивање приговора, председавајући ставља на
гласање прво тај предлог.
Уколико је изнето више различитих предлога за одбацивање приговора, о тим предлозима се
гласа редом којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде усвојен, о осталима се не гласа.
Члан 24.
У поступку по приговорима, о питањима која нису изричито уређена законом, Комисија
сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.
Приликом подношења Приговора на акта Комсиије, поред обавезних елемената
Приговора које прописује Закон, приговарач је дужан да у приговору наведе свој број
мобилног телефона и имејл адресу, како би му у оправданим случајевима и у случају
неуспешног достављања редовним путем, достављање могли бити извршено и на тај начин. У
том случају неуспешног покушаја доставе, акт ће се још објавити и на званичној интернет
презентацији Општине Рача и огласити на огласној табли ОУ општине Рача.
Записник
Члан 25.
О раду на седници Комисије сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на седници, и току седницеа нарочито: 1. о
присутним члановима и заменицима чланова Комисије; 2. о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи; 3. о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети,
као и о резултатима гласања.
Након усвајања, записник потписују председавајући седници и секретар Комисије, док се у
свесци записника након сваке одржане седнице потписују сви присутни чланови односно
заменици чланова Комсиије, као и записничар.
О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије.
У Комисији се води посебан деловодни протокол, сређује и чува документација
(архивска грађа Комисије) са којом се поступа у складу са прописима.
Изворници и преписи аката комисије
Члан 26.
Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Комисије, сачињен у про- писаном облику,
потписан од председавајућег седници и оверен печатом Комисије.
О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије.
Ради достављања странкама, писмене отправке аката потписују Председник Комисије,
односно његов заменик.
Рад Комисије је јаван.
IV ЈАВНОСТ РАДА
Члан 27.
Комисија обезбеђује јавност рада:
• објављивањем аката Комисије у општинском службеном гласнику, у складу са овим
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пословником,
омогућавањем приступа информацијама од јавног значаја којима располаже Комисија, у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
објављивањем аката и информација о раду Комисије на званичној интернет презентацији
Општине,
издавањем саопштења за јавност,
одржавањем конференција за медије и давањем изјава за медије, у складу са овим
пословником.
Посматрачи

Члан 30.
Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и удружењима
(посматрачи) Комисија може одобрити праћење рада Комисије током изборног поступка, само у
случају да су акредитовани од стране републичке изборне комисије у том погледу.
Испуњеност услова за праћење рада Комисије констатује председавајући на седници
Комисије.
Објављивање аката у општинском службеном гласнику
Члан 31.
Општи акти Комисије објављују се у општинском службеном гласнику.
Комисија може одлучити да се у општинском службеном гласнику објави и одређени
појединачни акт Комисије.
О објављивању аката стара се секретар Комисије.
Члан 32.
Уколико текст акта објављеног у општинском службеном гласнику није сагласан изворнику
акта, исправку даје секретар Комисије.
Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти начин као и акт који се исправља.
Члан 33.
Комисија може овластити секретара Комисије да утврди пречишћен текст општег акта
Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег акта може да буде садржано у акту
којим се мења општи акт, или у посебном закључку који доноси Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у општинском службеном гласнику.
Члан 34.
Комисија објављује информатор о свом раду.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је
секретар Комисије.
О захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на изборни
материјал одлучује Комисија.
Објављивање информација о раду Комисије на интернету
Члан 35.
Комисија на званичној општинској интернет презентацији објављује своје опште акте,
извештаје о резултатима избора и саопштења за јавност, као и друге информације и документа који
настају у раду или у вези са њеним радом Комисије, а од значаја су за информисање јавности. О ажурирању
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података о раду Комисије на званичној општинској интернет презентацији стара се секретар
Комисије.
V ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 39.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора обезбеђују се у општинском буџету.
Комисија подноси Скупштини општине извештај о утрошеним средствима за редован рад и
спровођење избора.
Налогодавац за исплату средстава из става 1. овог члана је председник Комисије односно
његов заменик.
VI

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 41.
Право предлагања измена и допуна Пословника имају сваки члан и заменик члана Комисије.
Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у писменом облику и у форми у којој
је овај Пословник сачињен, са образложењем.
Предлог из става 2. овог члана председник Комисије ставља на дневни ред седнице Комисије
у што краћем року.
VII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим пословником, могу да буду уређена
посебном одлуком или закључком Комисије, у складу са Законом и овим Пословником.
Аутентично тумачење овог Пословника даје Комисија.
Члан 43.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Општинске изборне комисије
општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 4/2016).
Члан 44.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Рача истог дана.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-12/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.

Број 5, страна 10

Службени гласник општине Рача

04.03.2020. године

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13:10 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 1 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗЈАВА ПОДРШКЕ
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 1 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 1 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-13/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13.12 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 2 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗБОРНА ЛИСТА
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 2 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 2 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-14/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13:14 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 3 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 3 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 3 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-15/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13:16 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 4 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗЈАВА O
ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 4 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 4 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-16/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13:18 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 5 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 5 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 5 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-17/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на
својој седници дана 04.03.2020. године у 13:20 часова, донела:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 6 ОБРАСЦА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – СПИСАК БИРАЧА
КОЈИ СУ ДАЛИ ИЗЈАВЕ ПОДРШКЕ
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 6 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача,
расписане за 26.04.2020. године.
2. Одлука ступа на снагу тренутком доношења.
3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном глснику
Општине Рача.
4.

ЛИ 6 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:013-18/2020-I-04
Дана: 04.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Немања Лугавац, с.р.
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Oбразац ЛИ-1
На основу члана 19. став 2. тачка 7 и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично
тумачење)

ИЗЈАВА БИРАЧА
о подржавању изборне листе
из

,

(име и презиме)
ЈМБГ

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

на изборима за одборнике Скупштине општине Рача, расписаним за 26.04.2020. године.
У Рачи, дана

2020. године
Име и презиме бирача
________________________
(потпис)

Ова изјава је пуноважна након овере потписа у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа.

................................................................................................................................................
Образац за оверу потписа
ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ
(име и презиме)
(ЈМБГ)
(место становања, улица и бр.)
Својеручно потписао ову исправу.
Идентитет именованог утврђен је на основу личне карте/пасоша бр.

издате/ог од стране
Накнада за оверу потписа у износу од 50 динара je наплаћена.
НАЗИВ ОРГАНА ОВЕРЕ
Ов. Бр. ___________/2020
Дана: _____________2020.године
У Рачи
Службено лице за оверу
______________________________
Име и презиме
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Образац ЛИ -2
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА OДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
____________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странкa, коалиција, група грађана)
Подноси Општинској изборној комисији – ИЗБОРНУ ЛИСТУ
______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за __. _____ 2020. године
Кандидати за одборнике су:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште
Политичка
и адреса становања странка1

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
У _________________, ______________________
(место)
(датум)
Уз ову изборну листу доставља се:

1

________________________________
(име и презиме )
__________________________________
(потпис)

У овој колони се наводи пун или скраћени назив политичке странке која је кандидата предложила за
одборника

Број 5, страна 15

1.
2.
3.
4.
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8.

9.
10.
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Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, не старија од 6 месеци;
Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;
Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од 6 месеци;
Писмена сагласност носиоца листе (потпис носиоца не мора бити оверена).
Овлашћење лица које подноси изборну листу у име политичке странке.
ОВО ОВЛАШЋЕЊЕ ТРЕБА ДА ИМА САМО ОНАЈ КО ПОДНОСИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ КОЈА САМОСТАЛНО ИЗЛАЗИ НА ИЗБОРЕ, ДОК ЗА КОАЛИЦИЈЕ
И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИМЕ ОНОГА КО ЋЕ ПОДНЕТИ ЛИСТУ МОРА СЕ НАВЕСТИ У
СПОРАЗУМУ О ЊИХОВОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЗАТО ТА ЛИЦА НЕ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ
ПОСЕБНО ОВЛАШЋЕЊЕ.
Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
Најмање 200 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу – ЛИ 1 образац;
Списак бирача који су подржали изборну листу, у писаној и електронској форми (excel), сложен
по азбучном реду презимена бирача у табели објављеној на интернет страници www.raca.rs.
Напред наведени спискови морају бити идентични, док списак у писаном облику мора бити
потписан од стране овлашћеног лица за подношење изборне листе. Изјаве морају бити
поређане у складу са достављеним списком бирача односно према азбучном реду
презимена бирача.
Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу
поднела страначка коалиција или група грађана.
Овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум
потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих
споразума.

НАПОМЕНА 1. На изборној листи мора да буде најмање 9 кандидата за одборнике.

НАПОМЕНА 2: На изборној листи међу свака пет кандидата по редоследу на изборној листи мора да
буде по два кандидата који су припадници пола који је мање заступљен на изборној листи.
НАПОМЕНА 3: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке
или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења
изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај
политичке странке националне мањине односно коалиције политичких странака националних
мањина, у складу са чланом 40. став 6. Закона о локалним изборима, као и да достави програм и
статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама
(„Службени гласник РС”, број 36/09, 61/2015) и друге доказе о политичком деловању на
представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права
припадника националне мањине.
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Oбразац ЛИ-3

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Овлашћује се _______________________________, _________________________________
(име и презиме)
(занимање)

(ЈМБГ)

______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
Да у
име___________________________________________________________________________________
(назив политичке странке)

Подносе Општинској изборној комисији, Изборну листу
______________________________________________________________________________
__
(назив изборне листе)

за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за 26.04. 2020. године.

У Рачи, _________________ 2020.године
(датум)

Овлашћено лице
____________________________
(Име и презиме заступника политичке странке,

_____________________________
(потпис)
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Oбразац ЛИ - 4

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ РАЧА

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Рача
на Изборној листи ______________________________________________________,
(назив изборне листе)
коју подноси
_____________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке, коалицијe, групe грађана)

за изборе расписане за 26.04.2020. године.

У Рачи, ________________
(датум)

Кандидат,
_______________________________,
(име и презиме)

________________________________
(занимање)

(ЈМБГ)

______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
____________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: Потпис не мора бити оверен.
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Oбразац ЛИ - 5

С А Г Л А С Н О С Т
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
САГЛАСАН САМ да будем носилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборнике
Скупштине општине Рача
______________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

коју подноси
_____________________________________________________________________________________.
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, групa грађана)

за изборе расписане за 26.04.2020. године.
__________________________
(датум)

Носилац листе
_______________________________
(име и презиме)

(ЈМБГ)

______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
____________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: Потпис је валидан ако је на обрасцу отиснут факсимил лица које је носилац
изборне листе. Потпис није потребно оверавати.
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Образац ЛИ - 6
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Изборну листу ______________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за 26.04.2020. године,
поднела
,
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана)

подржавају бирачи, и то:
Редни
број

Име и презиме

ЈМБГ

Пребивалиште и адреса стана

1.

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

У ________________, ____________________
(место)

(датум)

Лице које подноси изборну листу1
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

1.

Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију,
односно лице одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за подношење изборне листе.

НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику (ЦД или ДВД),
тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак у електронском облику треба да буде
израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници www.raca.rs.
НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају изборну листу.
Све оверене изјаве морају да буду сложене по азбучном реду презимена бирача.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

