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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 34/10–одлука УС,  54/11, 12/20 и 16/20-

аутентично тумачење), Изборна комисија општине 

Шид, на седници одржаној 04. марта 2020. године, 

донела је 

 

РОКОВНИК 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ  ШИД 

РАСПИСАНИХ ЗА 26.  АПРИЛА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Шид утврђени су: 

– Одлуком о расписивању избора за одборнике 

скупштина, градова и скупштина општина у 

Републици Србији („Службени гласник РС”, број : 

19/20), 

– Законом о локалним изборима( «Сл. гласник РС» 

број: 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11,12/20 и 16/20-

аутентично тумачење,) 

– Законом о избору народних посланика („Сл. 

гласник РС”, број: 35/00, 57/03–одлука УС, 72/03–

др. закон, 18/04, 85/05–др. закон, 101/05–др. закон, 

104/09–др. закон, 28/11–одлука УС, 36/11 и 12/20), 

– Законом о јединственом бирачком списку („Сл. 

гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11), 

– Упутством за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку („Сл. гласник РС”, број: 15/12 и 

88/18) 

– Упутством за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Шид, расписаних за 26. април 

2020. године, («Сл. лист општине Шид» број: 8/20). 

2. Одлуком о расписивању избора за одборнике 

скупштина, градова и скупштина општина у 

Републици Србији ступила је на снагу 04. марта  

2020. године и истом  су избори за одборнике 

Скупштине општине Шид, расписани за 26. април 

2020. године. 

Одлуком је одређено да рокови за вршење 

изборних радњи почињу да теку од  04. марта 2020. 

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, 

рокови су следећи: 

 

Редни 

број 
Радња Рок 

1. Обрасци 

1.1. 

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање 

на располагање јавности 

(члан 15. став 1. тачка 3.) и члан 23. став 1. Закона о локалним 

изборима–ЗоЛИ) 

у року од три дана од дана 

расписивања избора 

2. Органи за спровођење избора 

2.1. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за 

одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе 

у проширени састав органа за спровођење избора 

(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

приликом проглашења изборне 

листе 

2.2. Доношење решења о именовању овлашћених представника у року од 24 часа од часа пријема 
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Редни 

број 
Радња Рок 

подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије 

општине Шид. 

(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ) 

обавештења подносиоца изборне 

листе, а најкасније пет дана пре 

дана избора 

2.3. 

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора 

Републичкој изборној комисији
1
 

(члан  17. став 1. Упутства за спровођење избора за народне 

посланике) 

најкасније 12.04.2020 

у 24 часа 

2.4. 
Образовање сталног састава бирачких одбора 

(члан 16. став 5. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 

избора (15.04.2020 у 24 часа) 

2.5. 

Достављање обавештења о представницима подносиоца изборне 

листе у проширеном саставу бирачких одбора 

(члан 14. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)) 

најкасније пет дана пре дана 

избора (20.04.2020. у 24 часа). 

 

2.6. 

Доношење решења о именовању чланова проширеног састава 

бирачких одбора 

(члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 

обавештења подносиоца изборне 

листе, 21.04.2020. у 24 часа 

2.7. 

Замена члана бирачког одбора у проширеном саставу у случају 

његове спречености или одсутности 

(члан 16.  став 3. Упутства за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Шид) 

најкасније 24.04.2020 у 20 часова 

2.8. 

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу 

бирачког одбора у смислу члана 16. став 4. Упутства за спровођење 

избора за одборнике Скупштине општине Шид) 

 

најкасније 26.04.2020 

у 07,00 часова 

3. Изборна листа 

3.1. 
Подношење изборне листе 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 15 дана пре дана 

избора (до 10.04.2020. у 24 часа) 

3.2. 
Проглашење изборне листе 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 

изборне листе, ако испуњава 

услове 

3.3. 
Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе, односно 

најкасније 11 дана пре дана 

избора (до 14.04.2020. у 24 часа) 

3.4. 

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у «Службеном 

листу општине Шид» 

(члан26. став 3. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре дана 

избора (15.04.2020) у 24 часа 

3.5. 
Право увида у поднете изборне листе 

(члан26. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 

објављивања збирне изборне 

листе 

4. Бирачка места 

4.1. 
Одређивање и објављивање бирачких места 

(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП) 

најкасније 20дана пре дана 

избора (до 05.04.2020. у 24 часа) 

4.2. 
Разврставање бирача на бирачка места од стране 

општинске/градске управе  

до закључења бирачког списка, 

односно до 15 дана пре дана 

                                                      
1 
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Редни 

број 
Радња Рок 

(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку) 

избора 

4.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства 

државне управе и локалне самоуправе  

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку) 

од закључења бирачког списка, 

односно од 15 дана пре дана 

избора 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје општине Шид и 

обавештавање грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 

10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком 

списку) 

од наредног дана од дана 

расписивања избора (односно од 

05.03.2020.) 

5.2. 

Захтев Општинској управи Шид за доношење решења о упису у 

бирачки списак односно о промени у бирачком списку 

(члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког списка, 

односно15 дана пре дана избора 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по 

закључењу бирачког списка од стране Министарства државне 

управе и локалне самоуправе 

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) 

од закључења бирачког списка 

до 72 часа пре дана избора (од 

11. до 22.04.2020. у 24 часа) 

5.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од 

стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти  

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

од проглашења изборне листе  

5.5. 

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће 

бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у 

земљи/изабрано место гласања 

(члан 15. ЗОЈБС) 

најкасније пет дана пре дана 

закључења бирачког списка, 

односно 20 дана пре дана избора 

(до 04.04.2020.) 

5.6. 

Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању 

укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и 

локалне самоуправе 

(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

15 дана пре дана избора 

(10.04.2020. ) 

5.7. 

Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној 

комисији општине Шид. 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

у року од 24 часа од часа 

доношења решења (најкасније до 

11.04.2020. у 24 часа). 

5.8. 

Објављивање укупног броја бирача у «Службеном листу општине 

Шид»  

(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

5.9. 

Достављање Изборној комисији општине Шид оверених извода из 

бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова од доношења 

решења о закључењу бирачког 

списка 

5.10. 

Пријем у Изборној комисији општине Шид решења о променама у 

бирачком списку по закључењу бирачког списка  

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 48 часова пре дана одржавања 

избора 

5.11. 

Утврђивање и објављивање у «Службеном листу општине Шид» 

коначног броја бирача 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за пријем 

решења о променама у бирачком 

списку по закључењу бирачког 
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Редни 

број 
Радња Рок 

списка 

6. Посматрачи 

6.1. 

Подношење пријаве за праћење рада органа  

за спровођење избора –домаћи посматрачи 

(члан 57. став 1. Упутства Упутства за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Шид) 

најкасније пет дана пре дана 

избора односно до 20.04.2020. 

7. Спровођење избора 

7.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања 

избора 

(члан 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније пет дана пре дана 

избора 

7.2. 
Предаја изборног материјала бирачким одборима  

(члан 29. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 24 часа пре дана 

избора 

7.3. 
„Предизборна тишина”–забрана изборне пропаганде 

(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 48 часова пре дана избора до 

затварања бирачких места на дан 

избора 

7.4. 
Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. ЗоИНП) 
на дан избора од 7 до 20 часова 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1. 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање 

изборног материјала Изборној комисији комисији општине Шид 

(члан38. став 1. ЗоЛИ) 

У року од осам часова од 

затварања бирачких места 

8.2. 
Утврђивање резултата избора у Изборној комисији општине Шид 

(члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.3. 

Расподела одборничких мандата применом система највећег 

количника 

(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.4. 
Објављивање резултата избора у «Службеном листу општине Шид. 

(члан 44. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од затварања 

бирачких места 

8.5. 

Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за 

одборнике у изборни материјал у просторијама Изборне комисије 

општине Шид 

(члан 32. ЗоЛИ) 

у року од пет дана од дана 

избора 

9. Заштита изборног права 

9.1. 
Подношење приговора Изборној комисији општине Шид 

(члан 52. став 2.ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од дана кад је 

донета одлука, извршена радња 

или учињен пропуст 

9.2. 
Доношење и достављање решења по приговору  

(члан53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од пријема 

приговора 

9.3. 

Жалба Управном суду против решења Изборне комисије општине 

Шид по приговору  

(члан54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од достављања 

решења 

9.4. 

Достављање свих потребних података и списа за одлучивање 

Управном суду од стране Изборне комисије општине Шид 

(члан54. став2. ЗоЛИ) 

одмах, а најкасније у року од 12 

часова 

9.5. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 

пријема жалбе са списима 
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Редни 

број 
Радња Рок 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

10.1. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на 

изборној листи, почев од првог кандидата са листе 

(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од десет дана од дана 

објављивања укупних резултата 

избора 

10.2. 
Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. ЗоЛИ) 
одмах по додели мандата 

11. Извештавање Скупштине општине/града 

11.1. 

Подношење извештаја Скупштини општине Шид о спроведеним 

изборима 

(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

4. Овај роковник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се   «Службеном листу општине Шид» и 

на интернет страници општине Шид 

www.opstinasid.org. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД 

Број 013-8/2020 

Дана: 04. марта 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Милан Филиповић 

 

 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 

54/1,  12/20 и 16/20-аутенично тумачење), Изборна 

комисија општине Шид, на седници одржаној дана  

04.  марта  2020. године, донела је 

 

УПУТСТВО 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД, 

РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим упутством ближе се уређује поступак 

спровођења избора за одборнике Скупштине 

општине Шид, расписаних за 26. април 2020. 

године. 

 

II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА 

 

Члан 2. 

Органи за спровођење избора су Изборна комисија 

општине Шид и бирачки одбори. 

Органи за спровођење избора раде у сталном и 

проширеном саставу. 

Члана органа за спровођење избора у проширеном 

саставу, који је одређен у складу са Законом о 

локалним изборима, именује Изборна комисија 

општине Шид (у даљем тексту: Комисија), на 

предлог подносиоца проглашене изборне листе 

кандидата за одборнике. 

За члана органа за спровођење избора у 

проширеном саставу може да буде предложено 

лице које има изборно право, а није кандидат за 

одборника, заступник подносиоца изборне листе 

или овлашћено лице за подношење изборне листе. 

 

Комисија 

 

Члан 3. 

Комисија обавља послове који су одређени 

Законом о локалним изборима и овим упутством. 

 

Проширени састав Комисије 

 

Члан 4. 

Право на члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу има сваки подносилац 

проглашене изборне листе кандидата за одборнике 

који је предложио најмање две трећине кандидата 

од укупног броја одборника који се бира. 

За члана и заменика члана Комисије у проширеном 

саставу може да буде одређено само оно лице које 

има изборно право на територији општине Шид. 

Предлог за именовање члана и заменика члана 

Комисије у проширеном саставу треба да садржи 

име и презиме лица, његов јединствени матични 

број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), 
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пребивалиште и адресу стана, број мобилног 

телефона за контакт и број текућег рачуна истог. 

 О предлогу из става 3. овог члана Комисија 

одлучује у року од 24 часа од часа његовог 

пријема. 

 

Бирачки одбори 

 

Члан 5. 

Бирачке одборе образује Републичка изборна 

комисија  у складу са Законом  о избору народних 

посланика  и  Упутством за спровођењем избора за 

народне посланике Народне Скупштине 

расписаних за 26. април 2020. године. 

Бирачки одбори обављају послове који су одређени 

Законом о избору народних посланика, Законом о 

локалним изборима, овим Упутством и Правилима 

о раду бирачких одбора које утврди Републичка 

изборна комисија. 

 

Стални састав бирачког одбора 

 

Члан 6. 

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, 

четири члана и њихови заменици. 

Решење о образовању бирачких одбора и 

именовању председника и чланова бирачких 

одбора у сталном саставу Републичка изборна 

комисија доноси најкасније 15. априла  2020. 

године у 24 часа. 

 

Члан 7. 

Председници бирачких одбора, заменици 

председника, чланови и заменици чланова 

бирачких одбора у сталном саставу именују се на 

предлог посланичких група у Народној Скупштини 

(у даљем тексту: предлагачи). 

Број места председника, заменика председника, 

чланова и заменика чланова у сталном саставу свих 

бирачких одбора на територији општине Шид  који 

припада свакој посланичкој групи у Народној 

Скупштини, мора да буде сразмеран њеној 

заступљености у Народној Скупштини на дан 

расписивања избора. 

 

Члан 8. 

Предлози за именовање председника, заменика 

председника, чланова и заменика чланова бирачких 

одбора сачињавају се у складу са  нумеричким 

приказом мерила за именовање чланова бирачких 

одбора за општину Шид које утврђује Републичка 

изборна комисија и благовремено доставља 

посланичким групама у Народној Скупштини. 

 

Члан 9.  

Ако нека посланичка група  благовремено не 

достави предлог за именовање члана бирачког 

одбора у сталном саставу, Републичка изборна 

комисија у стални састав бирачког одбора именује 

лице одговарајуће за вршење ове дужности. 

 

Проширени састав бирачког одбора 

 

Члан 10. 

Проширени састав бирачког одбора чине 

представници подносилаца изборних листа 

кандидата за одборнике, одређени у складу са 

Законом о локалним изборима. 

 

Члан 11. 

Сваки подносилац изборне листе може да 

предложи само једног члана и једног заменика 

члана у проширени састав бирачког одбора. 

 

Члан 12. 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора у 

проширеном саставу подносилац изборне листе 

сачињава за свако бирачко место посебно.  

 Предлог за именовање чланова бирачких одбора у 

проширеном саставу, за сваког члана и заменика 

члана бирачког одбора, треба да садржи име и 

презиме, име једног од родитеља, ЈМБГ и 

пребивалиште и адресу стана, контакт телефон и 

број текућег рачуна. 

 

Члан 13. 

Предлоге за именовање чланова бирачких одбора у 

проширеном саставу подносиоци изборних листа 

достављају Комисији најкасније до 20. априла 

2020. године у 24 часова. 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора у 

проширеном саставу подноси лице овлашћено за 

подношење изборне листе или лице које он за то 

овласти. 

Овлашћење за подношење предлога за чланове 

бирачких одбора у проширеном саставу не може се 

пренети на треће лице. 

 

Члан 14. 

Комисија именује чланове и заменике чланова 

бирачких одбора у проширеном саставу најкасније 

21. априла 2020. године у 24 часа. 
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Ако подносилац изборне листе не поднесе предлог 

члана неког бирачког одбора у проширеном 

саставу најкасније 20. априла 2020. године, 

бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без 

представника тог подносиоца изборне листе, у 

складу са законом. 

 

Провера изборног права за чланове бирачких 

одбора 

 

Члан 15. 

У бирачки одбор могу да се именују само лица која 

имају изборно право на територији општине Шид. 

Пре подношења предлога за именовање чланова и 

заменика чланова бирачких одбора у сталном 

односно проширеном саставу, овлашћени 

предлагач је дужан да од Општинске управе 

општине Шид (у даљем тексту Општинска управа), 

прибави доказ о изборном праву за свако 

предложено лице, тако што ће Општинска управа 

на писани збирни предлог за именовање чланова и 

заменика чланова бирачких одбора ставити печат 

којим потврђује да предложена лица имају изборно 

право.  

Ако неко предложено лице нема изборно право, 

Општинска управа о томе обавештава предлагача. 

 

Замена лица у бирачким одборима 

 

Члан 16. 

Замену чланова именованих у бирачке одборе у 

сталном саставу врши Републичка  изборна 

комисија на захтев овлашћеног предлагача. 

Члана или заменика члана бирачког одбора у 

сталном саставу могуће је заменити до 25. априла 

2020. године у 20 часова. 

Члана бирачког одбора у проширеном саставу у 

случају његове спречености или одсутности  

могуће је заменити најкасније до 24. априла 2020. 

године у 20 часова. 

Изузетно од става 3. овог члана, овлашћени 

предлагачи могу да Комисији предложе замену за 

лице које не може да буде у саставу бирачког 

одбора због законских ограничења најкасније 26. 

априла. 2020. године у 7 часова. 

 

Законска ограничења 

 

Члан 17. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два 

бирачка одбора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког 

одбора, Републичка изборна комисија и Комисија  

ће по службеној дужности водити рачуна о 

законским ограничењима из члана 29. став 4. и 

члана 30. став 2. Закона о избору народних 

посланика. 

Ако постоји однос из којег проистиче забрана 

приликом именовања или замене чланова бирачких 

одбора, лице које не може да буде у саставу 

бирачког одбора одређује се применом следећих 

мерила: 

 1) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између председника бирачког одбора и 

другог члана или заменика члана бирачког одбора, 

у састав бирачког одбора биће именовано лице које 

је предложено за председника бирачког одбора; 

 2) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између лица у сталном саставу бирачког 

одбора, у састав бирачког одбора биће именован 

представник оног предлагача чији је предлог за 

именовање раније поднет; 

 3) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између члана у сталном саставу и члана у 

проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не 

може да буде члан у проширеном саставу; 

 4) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између члана у сталном саставу и заменика 

члана у проширеном саставу, у саставу бирачког 

одбора не може да буде заменик члана у 

проширеном саставу; 

 5) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између заменика члана у сталном саставу и 

заменика члана у проширеном саставу, у саставу 

бирачког одбора не може да буде заменик члана у 

проширеном саставу; 

 6) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између заменика члана у сталном саставу и 

члана у проширеном саставу, у саставу бирачког 

одбора не може да буде члан у проширеном 

саставу; 

 7) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између члана и заменика члана у 

проширеном саставу, у саставу бирачког одбора не 

може да буде заменик члана у проширеном 

саставу; 

 8) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између два члана у проширеном саставу, у 

саставу бирачког одбора не може да буде члан у 

проширеном саставу који је касније предложен у 

проширени састав бирачког одбора;  
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 9) ако однос из којег проистиче забрана 

постоји између два заменика члана у проширеном 

саставу, у саставу бирачког одбора не може да буде 

заменик члана у проширеном саставу који је 

касније предложен у проширени састав бирачког 

одбора. 

Као тренутак предлагања чланова бирачког одбора 

у сталном и проширеном саставу узима се тренутак 

када је Републичка  изборна комисија, односно 

Комисија  примила предлог предлагача односно 

подносиоца изборне листе, за бирачко место на 

којем се појавио однос из којег проистиче забрана. 

 

III. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Подносилац изборне листе 

 

Члан 18. 

Подносилац изборне листе кандидата за одборнике 

може бити регистрована политичка странка, група 

грађана или коалиција регистрованих политичких 

странака (у даљем тексту: подносилац изборне 

листе). 

Подносилац изборне листе не може бити коалиција 

коју чине политичка странка и група грађана. 

Члан 19. 

 

Изборну листу кандидата за одборнике (у даљем 

тексту: изборна листа), у име политичке странке 

подноси заступник политичке странке, или лице 

које он за то овласти на Обрасцу 02-/2020. 

 

Члан 20. 

Коалицију регистрованих политичких странака (у 

даљем тексту: страначка коалиција), образују 

најмање две регистроване политичке странке 

писаним споразумом (у даљем тексту: коалициони 

споразум), који се оверава код Јавног бележника. 

Коалициони споразум обавезно садржи назив 

страначке коалиције, назив изборне листе и 

податке о лицу које је овлашћено за подношење 

изборне листе.  

Ако су коалиционим споразумом овлашћена два 

лица за подношење изборне листе, онда се 

обавезно наводи да ли овлашћена лица изборне 

радње морају предузимати заједно или то могу 

чинити одвојено. 

Коалиционим споразумом може да буде одређено 

да један од заступника политичких странака које 

чине страначку коалицију буде заступник 

страначке коалиције. 

Изборну листу у име страначке коалиције подноси 

лице које је за то овлашћено у коалиционом 

споразуму. 

Члан 21. 

 

Групу грађана образује најмање десет бирача 

писменим споразумом који се оверава код Јавног 

бележника.  

Споразум о образовању групе грађана обавезно 

садржи циљ образовања групе грађана, назив групе 

грађана, ако је одређен, назив изборне листе, 

податке о лицима која су је образовала (име и 

презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, 

наведени према подацима из личне карте) и 

податке о лицу које је овлашћено за подношење 

изборне листе.  

Изборну листу у име групе грађана подноси лице 

које је споразумом о образовању групе грађана 

овлашћено за подношење изборне листе. 

 

Члан 22. 

Лице које је овлашћено за подношење изборне 

листе, овлашћено је да у име подносиоца изборне 

листе врши и све друге радње у изборима, осим ако 

подносилац изборне листе друкчије не одреди. 

 

Рок за подношење изборних листа 

 

Члан 23. 

Изборна листа се подноси Изборној комисији 

општине Шид у згради општине Шид, Карађорђева 

бр. 2, најкасније 10. априла 2020. године у 24 часа, 

на Обрасцу 0-1/2020 у писаној и електронској 

форми (ЦД,  ДВД или УСБ). 

Садржина изборне листе у писаној форми и 

изборне листе у електронској форми мора бити 

истоветна. 

 

Садржина изборне листе 

 

Члан 24. 

Изборна листа садржи: 

1) Назив подносиоца изборне листе; 

2) Назив изборне листе који може да садржи и име 

и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен); 

3) Податке о свим кандидатима за одборнике 

(редни број на изборној листи, име и презиме, 

ЈМБГ, годину рођења, занимање, пребивалиште и 

адресу стана кандидата према уверењу о 

пребивалишту); 
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4) Име и презиме и потпис лица које подноси 

изборну листу; 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у 

изборној листи се за сваког кандидата за одборника 

мора навести пуни или скраћени назив политичке 

странке која га је предложила за одборника. 

Једно лице може бити кандидат за одборника само 

на једној изборној листи. 

Подносилац изборне листе одређује редослед 

кандидата на листи. 

На изборној листи мора бити 40% мање 

заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по 

редоследу на листи (првих пет места, других пет 

места и тако до краја листе), мора бити најмање по 

два кандидата-припадника оног пола које је мање 

заступљен на листи. 

Ако изборна листа не испуњава услове из 

претходног става овог члана, сматраће се да 

садржи недостатке за проглашење изборне листе, а 

предлагач листе биће позван да отклони недостатке 

листе. 

Ако предлагач листе не отклони недостатке у року 

од 48 часова, од дана достављања закључка 

Комисије, иста ће одбити проглашење изборне 

листе. 

Кад по доношењу Решења о проглашењу изборне 

листе кандидат буде правоснажном судском 

одлуком лишен пословне способности, изгуби 

држављанство Републике Србије, одустане од 

кандидатуре или ако наступи његова смрт, 

подносилац изборне листе губи право да предложи 

новог кандидата. 

Име и презиме кандидата за одборника који је 

припадник националне мањине навеоди се према 

српском правопису и ћириличним писмом, а уз то 

може да буде наведено и према правопису и на 

писму националне мањине којој припада.  

 

Назив подносиоца изборне листе 

 

Члан 25. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, она 

је дужна да у изборној листи свој назив као 

подносиоца изборне листе наведе према називу из 

акта о регистрацији политичке странке. 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, 

она је дужна да у изборној листи као назив 

подносиоца наведе назив страначке коалиције из 

споразума о образовању страначке коалиције, при 

чему назив подносиоца мора на почетку назива да 

има ознаку „Коалиција“. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив 

подносиоца мора на почетку назива да има ознаку 

„Група грађана“. 

Ако група грађана има назив, она је дужна да у 

изборној листи као назив подносиоца, после речи 

„Група грађана“, наведе свој назив из споразума о 

образовању групе грађана. 

Назив групе грађана не може да садржи реч 

„странка“ ни у једном падежу, нити назив 

регистроване политичке странке, укључујући и 

скраћени назив регистроване политичке странке. 

 

Назив изборне листе 

 

Члан 26. 

Ако изборну листу подноси политичка странка, 

назив изборне листе мора да садржи назив 

политичке странке из акта о регистрацији.  

Назив изборне листе може да садржи и име и 

презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз 

његову писану сагласност која се даје на Обрасцу 

0-3/2020. 

 

Члан 27. 

Ако изборну листу подноси страначка коалиција, 

назив изборне листе садржи назив утврђен 

споразумом о образовању те страначке коалиције. 

Назив коалиционе изборне листе може да садржи и 

имена највише два лица као носилаца изборне 

листе, уз њихову писану сагласност која се даје на 

Обрасцу 0-3/2020. 

 

Члан 28. 

Ако изборну листу подноси група грађана, назив 

изборне листе садржи назив утврђен споразумом о 

образовању те групе грађана. 

Назив изборне листе групе грађана може да садржи 

и име и презиме једног лица, као носиоца изборне 

листе, уз његову писану сагласност која се даје на 

Обрасцу 0-3/2020 

Назив изборне листе групе грађана не може да 

садржи реч „странка“ ни у једном падежу, нити 

назив регистроване политичке странке, укључујући 

и скраћени назив регистроване политичке странке. 

 

Документација која се доставља уз изборну 

листу 

 

Члан 29. 

Уз изборну листу прилаже се следећа 

документација: 
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1) Овлашћење лица које је заступник политичке 

странке овластио да поднесе изборну листу, на 

Обрасцу 0-2/2020; 

2) Сагласност носиоца изборне листе (ако је 

одређен) да буде носилац изборне листе, на 

Обрасцу 0-3/2020; 

3) Изјава сваког кандидата за одборника да 

прихвата да буде кандидат за одборника, на 

Обрасцу  0-4/2020; 

4) Потврда о изборном праву, не старија од дана 

почетка изборних радњи, за сваког кандидата за 

одборника, на обрасцу надлежног органа; 

5) Потврда о пребивалишту, не старија од шест 

месеци, за сваког кандидата за одборника, на 

обрасцу надлежног органа; 

6) Уверење о држављанству, не старије од шест 

месеци, за сваког кандидата за одборника, на 

обрасцу надлежног органа; 

7) Списак бирача који подржавају изборну листу, 

израђен на Обрасцу 0-5/2020, који се доставља у 

писаном и електронском облику (ЦД, ДВД и УСБ), 

тако да списак у оба облика буде истоветан; 

8) Довољан број оверених изјава бирача који 

подржавају изборну листу на Обрасцу -  0-6/2020. 

Кандидате за одборнике могу предлагати 

регистроване политичке странке, коалиције 

регистрованих политичких странака, као и групе 

грађана чије изборне листе својим потписима 

подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког 

кандидата на изборној листи. 

Предлагач мора на изборној листи имати најмање 

једну трећину каднидата од укупног броја 

одборника који се бира. 

9) Оверен споразум о образовању страначке 

коалиције или о образовању групе грађана, ако 

изборну листу подноси страначка коалиција или 

група грађана; 

10) Потврда о изборном праву, не старија од шест 

месеци, за овлашћено лице за закључивање 

коалиционог споразума, ако изборну листу 

подноси коалиција политичких странака, као и за 

свако лице које образује групу грађана, на обрасцу 

надлежног органа, ако изборну листу подноси 

група грађана; 

11) Изјава о коришћењу средстава из јавних извора 

за покривање трошкова изборне кампање на 

посебном Обрасцу 0-19/2020;  

Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) овог 

члана достављају се у оригиналу или као оверена 

фотокопија. 

Потписи бирача који подржавају изборну листу на 

Обрасцу 0–6/2020 оверавају се код Јавног 

бележника. 

 

Члан 30. 

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, Статут 

политичке странке и Извод из регистра политичких 

странака оверене у складу са чланом 26. став 5. 

Закона о политичким странкама („Службени 

гласник РС“, број: 36/09 и 61/15-одлука УС) и 

друге доказе о политичком деловању на 

представљању и заступању интереса националне 

мањине и заштити и побољшању права припадника 

националне мањине. 

Страначка коалиција може да стекне положај 

коалиције политичких странака националних 

мањина ако свака од политичких странака које су 

образовале страначку коалицију испуњава услове 

да јој се утврди положај политичке странке 

националне мањине. 

О томе да ли подносилац изборне листе има 

положај политичке странке националне мањине 

или коалиције политичких странака националних 

мањина одлучује Комисија при проглашењу 

изборне листе, на  основу писаног предлога да јој 

се такав положај утврди и увида у Програм, Статут 

политичке странке, Извод из регистара политичких 

странака и друге доказе о политичком деловању на 

представљању и заступању интереса националне 

мањине у заштити и побољшању права припадника 

националне мањине. 

 

Члан 31. 

Политичка странка националне мањине  у смислу 

претходног члана, јесте она странка за коју је 

Комисија утврдила да јој је основни циљ 

представљање и заступање интереса националне 

мањине и заштита и побољшање права припадника 

националне мањине, у складу са међународно 

правним стандардима. 

О томе да ли подносилац изборне листе има 

положај политичке странке националне мањине 
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или коалиције политичких странака националних 

мањина, одлучује Комисија посебним решењем 

при проглашењу изборне листе. 

Комисија може затражити мишљење надлежног 

Националног савета националне мањине о томе да 

ли је подносилац изборне листе политичка странка 

националне мањине или коалиција полтичких 

странака националних мањина. 

Подносилац изборне листе може имати положај 

политичке странке националне мањине само ако 

према подацима последњег пописа становништва 

на територији општине Шид  на истој живе 

припадници националне мањине коју репрезентује. 

 

Члан 32. 

Приликом подношења изборне листе, подносилац 

изборне листе који намерава да за финансирање 

изборне кампање користи средства из јавних 

извора, Комисији предаје писану изјаву на  

прописаном Обрасцу 0-19/2020, да ће користити 

средства из јавних извора за покриће трошкова 

изборне кампање. 

Након проглашења изборне листе, Комисија изјаву 

подносиоца изборне листе уз решење о 

проглашењу изборне листе, без одлагања доставља 

Одељењу за финансије   Општинске управе. 

 

IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 

 

Члан 33. 

Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са 

личним именима свих кандидата и подацима о 

години рођења, занимању и пребивалишту сваког 

кандидата. 

Редослед изборних листа на збирној изборној 

листи утврђује се према редоследу којим су 

проглашене. 

Комисија утврђује и објављује збирну изборну 

листу кандидата за одборнике Скупштине општине 

Шид у „Службеном листу општине Шид“, 

најкасније 15. априла 2020. године у 24 часа. 

V. БИРАЧКА МЕСТА 

 

Надлежност за одређивање бирачких места 

 

Члан 34. 

Републичка изборна комисија  одређује и оглашава 

у „Службеном листу РС“ бирачка места на којима 

ће се гласати за избор одборника Скупштине 

општине Шид, на основу предлога Општинске 

управе најкасније 05. априла 2020. у 24 часа. 

Предлог из става 1. овог члана, Општинска управа 

доставља Републичкој изборној комисија  

најкасније 16. марта 2020. године. 

Разврставње бирача на бирачка места од стране 

Општинске управе врши се до закључења бирачког 

списка, односно до 15 дана пре дана избора, а 

разврставање бирача на бирачка места од стране 

Министарсва државне управе и локалне 

самоуправе од закључења бирачког списка, 

односно од 15 дана пре дана избора. 

 

Начин одређивања бирачких места 

 

Члан 35. 

Бирачка места одређују се с обзиром на број 

бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без 

тешкоћа траје од 7 до 20 часова. 

Бирачко место одређује се за гласање највише 

2.500, а најмање 100 бирача. 

Бирачко место може да обухвати део насељеног 

места, једно насељено место или више насељених 

места. 

За свако бирачко место одређује се: број бирачког 

места, назив бирачког места, адреса бирачког места 

и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком 

месту (улица, село, заселак, насеље и сл.). 

Члан 36. 

 

За бирачка места се, по правилу, одређују 

просторије у објектима у јавној својини, а само 

изузетно и просторије у објектима у приватној 

својини. 

 За бирачко место не може бити одређена 

просторија у верском објекту, објекту у 

власништву политичке странке, као ни у објекту у 

власништву кандидата за одборнике, или члана 

његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, води се 

рачуна да оно по могућности буде приступачно 

особама са инвалидитетом. 

 

Уређивање бирачких места 

 

Члан 37. 

Општинска управа, дужна је да благовремено 

обезбеди да простор који је одређен као бирачко 

место буде припремљен и отворен за гласање. 

Просторија за гласање мора да буде уређена на 

начин који омогућује несметано спровођење 

гласања. 
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На бирачком месту видно се истичу број и назив 

бирачког места, државна застава Републике 

Србије, збирна изборна листа кандидата за 

одборнике и извод из решења о одређивању 

бирачких места. 

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког 

места забрањено је истицање симбола подносилаца 

изборних листа (политичких странака, коалиција 

политичких странака, група грађана) и другог 

изборног пропагандног материјала. 

Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад 

бирачког одбора (посматрачима), одговарајуће 

место са кога могу да прате ток гласања и 

утврђивање резултате гласања. 

VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК 

 

Упис у јединствени бирачки списак 

 

Члан 38. 

У јединствени бирачки списак (у даљем тексту: 

бирачки списак), уписују се лица која испуне 

опште услове за стицање бирачког права, а након 

доношења одлуке о расписивању избора и 

малолетна лица која бирачко право стичу 

најкасније на дан избора. 

До закључења бирачког списка 10. априла  2020. 

године у 24 часа, бираче који нису уписани у 

бирачки списак уписује Општинска управа. 

Од закључења бирачког списка тј. од  11. априла 

2020. године, па до 22. априла 2020. године у 24 

часа, односно до 72 часа пре дана одржавања 

избора, бираче у бирачки списак уписује 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе. 

 

Промене у бирачком списку 

 

Члан 39. 

Промене у бирачком списку (брисање из бирачког 

списка или измена, допуна или исправка неке 

чињенице о бирачу) врши Општинска управа до 

закључења бирачког списка 10. априла  2020. 

године у 24 часа. 

Након закључења бирачког списка, тј. од 11. 

априла 2020. године, промене у бирачком списку 

врши Mинистарство државне управе и локалне 

самоуправе. 

 

Закључење бирачког списка 

 

Члан 40. 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе 10. априла 2020. године решењем 

закључује бирачки списак и у решењу утврђује 

укупан број бирача у општини Шид и на сваком 

бирачком месту на којем се спроводи гласање. 

Укупан број бирача обухвата бираче уписане у 

бирачки списак према бирачким местима 

утврђеним решењем Републичке изборне комисије.  

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе доставља Комисији решење о 

закључењу бирачког списка у року од 24 часа од 

закључења бирачког списка, а најкасније 11. 

априла 2020. године у 24 часа. 

 

Објављивање укупног броја бирача 

 

Члан 41. 

Пошто прими решење о закључењу бирачког 

списка, Комисија одмах објављује у „Службеном 

листу општине Шид“ укупан број бирача. 

 

Достављање извода из бирачког списка 

 

Члан 42. 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе припрема и оверава штампане изводе 

из бирачког списка разврстане по бирачким 

местима и доставља их Комисији најкасније 12. 

априла 2020. године у 24 часа. 

 

Достављање решења о накнадним променама у 

бирачком списку 

 

Члан 43. 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе доставља Комисији сва решења на 

којима се заснивају промене у бирачком списку и 

која обавезно садрже ознаку бирачког места на 

којем бирач гласа, а која је донела од закључења 

бирачког списка, тј. од 10. до 22. априла 2020. 

године у 24 часa. 

Ако се решењем из става 1. овог члана мења 

бирачко место на којем бирач гласа, то решење 

обавезно мора да садржи ознаку и бирачког места 

са којег се бирач брише и ознаку и бирачко место 

на које се бирач уписује. 

 

Утврђивање и објављивање коначног броја 

бирача 

 

Члан 44. 
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Комисија, одмах пошто добије измене у изводима 

из бирачког списка, утврђује и објављује у 

„Службеном листу општине Шид“ коначан број 

бирача у општини Шид и на сваком бирачком 

месту. 

 

VII. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 

ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 

Члан 45. 

Обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора за одборнике, са бројем и 

адресом бирачког места на коме бирач гласа и 

бројем под којим је уписан у извод из бирачког 

списка,  доставља Општинска управа. 

Достава обавештења из става 1. овог члана врши се 

најкасније пет дана пре дана одржавања избора, тј. 

до 20. априла 2020. године. 

 

VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

 

Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора за 

одборнике обезбеђује Комисија у сарадњи са 

Општинском управом која сваком бирачком 

одбору, благовремено доставља: 

1) гласачку кутију; 

2) један пластични џак  за одлагање изборног 

материјала; 

3) прибор за печаћење гласачких кутија и другог 

изборног материјала (јемственик и печатни восак); 

4) коверте за одлагање гласачких листића; 

5) свеће; 

 

Општинска управа дужна је да благовремено 

обезбеде простор за безбедно чување изборног 

материјала и да се старају о томе да просторија 

која је одређена за бирачко место буде уређена на 

начин који је прописан Законом и овим Упутством 

и да буде отворена за гласање. 

 

Члан 47. 

Комисија сваком бирачком одбору доставља 

следећи изборни материјал: 

1) збирну изборну листу кандидата за одборнике; 

2) решење о именовању чланова бирачког одбора у 

проширеном саставу; 

3) извод из бирачког списка за гласање на 

бирачком месту ; 

4) потребан број гласачких листића који одговара 

броју бирача који су уписани у извод из тач. 3 ) 

овог члана (Образац 0-8/2020); 

5) контролни лист за проверу исправности гласачке 

кутије Образац 0-9/2020);  

6) образац записника о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштине општине 

Шид (у даљем тексту: записник о раду бирачког 

одбора), у шест примерака  (Образац 0-11/2020); 

7) обрасце потврда о изборном праву за гласање 

ван бирачког места ) Образац 0-10/2020); 

8) образац евиденције о присуству на бирачком 

месту чланова и заменика чланова бирачког одбора 

у проширеном саставу (Образац 0-17/2020). 

 

Предаја изборног материјала 

 

Члан 48. 

Комисија изборни материјал, заједно с 

материјалом који је обезбедила Општинска управа 

(гласачке кутије, прибор за печаћење гласачких 

кутија и другог изборног материјала-јемственик и 

печатни восак, коверте за одлагање гласачких 

листића),  прибор предаје бирачким одборима, у 

згради општине Шид, најкасније 24. априла 2020. 

године у 24 часа. О обављеној примопредаји 

изборног материјала сачињава се записник на 

Обрасцу  0-12/2020 прописаном од стране 

Комисије. 

 

IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 

ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 

Предаја изборног материјала 

 

Члан 49. 

Пошто утврди резултате гласања на бирачком 

месту, бирачки одбор без одлагања предаје 

Комисији у згради општине следећи изборни 

материјал: 

1) први примерак записника о раду бирачког 

одбора; 

2) извод из бирачког списка по којем се гласало на 

бирачком месту; 

3) запечаћен коверат у којем је контролни лист за 

проверу исправности гласачке кутије; 
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5) запечаћен коверат у којем су неупотребљени 

гласачки листићи; 

6) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки 

листићи; 

7) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки 

листићи; 

8) запечаћен коверат у којем су потписане потврде 

о изборном праву за гласање ван бирачког места, 

9) попуњене обрасце евиденција о присуству на 

бирачком месту чланова и заменика чланова 

бирачког одбора у проширеном саставу. 

О примопредаји из става 1. овог члана саставља се 

записник на Обрасцу 0-13/2020 прописаном од 

стране  Комисије. 

 

X.  СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Гласачки листићи 

 

Члан 50. 

Број гласачких листића који се штампају мора да 

буде једнак броју бирача који су уписани у 

бирачки списак. 

Комисија решењем утврђује број гласачких 

листића који се штампа, као и број резервних 

гласачких листића, који не може да буде већи од 

0.3% укупног броја бирача. 

Комисија прописује текст, облик и изглед 

гласачких листића. 

 

Употреба језика и писама 

 

Члан 51. 

Текст гласачког листића, збирне изборне листе и 

записника о раду бирачког одбора за спровођење 

избора штампа се на српском језику, ћириличном и 

латиничном писму, језицима и писму словачке и 

русинске националне мањине, а за насељена места 

Батровци, Сто и Љуба и на хрватском јеику и 

писму. 

 

Припрема за штампање гласачких листића 

 

Члан 52. 

Након доношења одлуке о тексту и изгледу 

гласачких листића, Комисија сачињава узорак 

гласачког листића који оверава председник 

Комисије својим потписом и печатом Комисије. 

На основу овереног узорка гласачког листића, 

штампарија израђује графичке плоче.  

Процес штампања започиње стављањем графичких 

плоча у машине за штампање, у присуству 

овлашћених представника Комисије и 

представника подносилаца изборних листа.  

 Први одштампани гласачки листић који испуњава 

оптималне графичке стандарде, председник 

Комисије упоређује са овереним узорком гласачког 

листића.  

Пошто утврди да је одштампани примерак 

гласачког листића подударан са овереним узорком, 

председник Комисије својим потписом одобрава 

штампање гласачких листића у утврђеном броју 

примерака.  

О уништавању компјутерске припреме и 

графичких плоча саставља се записник. 

 

Надзор над штампањем и примопредајом 

гласачких листића 

 

Члан 53. 

Штампање гласачких листића надзире Комисија. 

Представници подносилаца изборних листа имају 

право да присуствују штампању, бројању и 

паковању гласачких листића и достављању 

гласачких листића Комисији и бирачким одборима. 

 

Гласачка кутија 

 

Члан 54. 

За гласање на изборима за одборнике користи се 

гласачка кутија израђена према Упутству о облику 

и димензијама гласачке кутије („Службени гласник 

РС“, број 42/00). 

 

Спреј за обележавање прста бирача 

 

Члан 55. 

Обележавање прста бирача као знак да је бирач 

гласао врши се спрејом од специјалног 

нерастворљивог УВ мастила, видљивог под 

посебном светлошћу УВ лампе. 

 

XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

 

Члан 56. 

По завршетку гласања, приликом примопредаје 

изборног материјала између бирачких одбора и 

Комисије  врши се  провера логичко-рачунске 

контроле података у записницима о раду бирачких 

одбора. 
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Комисија, на основу записника о раду бирачких 

одбора обавља статистичку обраду података о 

резултатима избора. 

 

XII ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 57. 

Заинтересована домаћа регистрована удружења, , 

чији се циљеви остварују у области избора, којa 

желе да прате рад органа за спровођење избора за 

одборнике  Скупштине општине Шид (Комисије  и 

бирачких одбора), подносе пријаву Комисији до 

20. априла 2020.године, на Обрасцу  0-15/2020 који 

је у прилогу овог Упуства. 

Уз пријаву за праћење рада органа за спровођење 

избора прилаже се извод из Регистра удружења и 

списак лица која се пријављују за посматраче рада 

органа на спровођењу избора за одборнике 

Скупштине општине Шид на Обрасцу 0-16/2020 

који саставни део  овог Упуства. 

Удружење може за посматрача да пријави само 

пунолетног држављанина Републике Србије. 

Удружење не може за посматрача да пријави 

кандидата за одборника или члана органа и тела 

ангажованих на спровођењу избора за одборнике. 

За праћење рада Комисије, удружење може да 

пријави највише једног посматрача. 

За праћење рада појединог бирачког одбора, 

удружење може да пријави највише једног 

посматрача, с тим да један посматрач може да буде 

пријављен за праћење рада више бирачких одбора. 

Испуњеност услова за праћење рада органа на 

спровођењу избора за одборнике констатује 

председавајући на седници Комисије, на основу 

извештаја секретара Комисије. 

 

Акредитације 

 

Члан 58. 

По констатацији о испуњености услова за праћење 

рада органа на спровођењу избора, Комисија 

подносиоцу пријаве издаје одговарајућу 

акредитацију на Обрасцу  

0-20/2020. 

Трошкове праћења рада органа за спровођење 

избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи 

прате изборе. 

 

Положај посматрача 

 

Члан 59. 

Посматрачи су дужни да акредитације носе на 

видном месту. 

Органи за спровођење избора и радна тела дужни 

су да посматрачима омогуће несметано праћење 

сваке радње. 

 

Члан 60. 

Посматрачи рада Комисије у седишту комисије 

дужни су да се крећу у оквиру овлашћења која су 

добили. 

Посматрачи рада бирачког одбора дужни су да 

поступају по правилима о одржавању реда на 

бирачком месту. 

Бирачки одбор може да удаљи посматрача с 

бирачког места ако се посматрач не придржава 

правила о одржавању реда на бирачком месту, ако 

на бирачком месту користи мобилни телефон или 

друга средства веза и комуникација, а посебно ако 

се на било који начин меша у рад бирачког одбора. 

Бирачки одбор је дужан да о удаљењу посматрача 

и разлозима за удаљење одмах обавести Комисију. 

Комисија може да посматрачу одузме акредитацију 

ако се посматрач не понаша у оквиру својих 

овлашћења. 

 

XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 61. 

Средства за спровођење избора према 

финансијском плану укупних трошкова коју је 

утврдила Комисија, могу се користити за: 

1) набавку, штампање и превођење изборног 

материјала; 

2) накнаде за рад чланова  Комисије у сталном и 

проширеном саставу; 

3) накнаде за рад чланова бирачких одбора у 

проширеном саставу ако нису испаћене из 

средстава других нивоа власти; 

4) накнаде за рад Општинске управе на обављању 

послова утврђених овим Упутством, као и за 

запослене у Општинској управи који обављају 

техничке и стручне послове; 

5) набавку канцеларијског и осталог потрошног 

материјала; 

6) превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге. 

7) као и за друге сврхе потребне за законито и 

правилно спровођење избора. 

 

Налогодавци за располагање средствима су 

председник  и секретара Комисије. 
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XIV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 

Члан 62. 

Поједине радње при спровођењу избора за 

одборнике Скупштине општине Шид вршиће се 

према обрасцима које утврђује  Комисија и који су 

саставни део овог Упутства. 

 

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 63. 

На све што није предвиђено овим Упутством, 

примењиваће се одредбе Закона о локалним 

изборима, Зкона о избору народних посланика, 

Закона о јединственом бирачком списку, Упутства, 

Одлуке  и друга акта Републичке изборне 

комисије, као и остали прописи којима се регулише 

спровођење избора за одборнике Скупштине 

општине Шид. 

 

Члан 64. 

Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид  и 

на интернет страни општине Шид: 

www.opstinsid.org 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 013-9 /2020 

Дана: 04. марта 2020 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Милан Филиповић 
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Образац 0-1/2020 

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 
 

подноси Изборној комисији  општине Шид  

Изборну листу _____________________________________________________________________________________ 

 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Шид расписане за  26. април 2020. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 

Редни 

број 
Име и презиме ЈМБГ Занимање 

Пребивалиште и адреса 

стана2 
Страначка припадност3 

1.      

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

 

 

 

 Лице које подноси изборну листу
4
 

 ______________________________ 

 (потпис) 

 ______________________________ 

 (име и презиме) 

                                                      
2
 Према подацима из уверења о пребивалишту. 

3
 Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција. 

4
 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. 
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Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД , ДВД или УСБ), а уз њу се обавезно достављају и: 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу    0-2/20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу  0- 3/20, 

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу 0-4/20, 

4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД , ДВД или УСБ), сложен по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу 0-5/20, са изјавом сваког бирача чији 

је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу 0-6/20. Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет 

страници www.opstinаsid.org, 

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана, 

9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана. 

 

НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе),  мора бити 

најмање  по два кандидата-припадника оног пола који је мање заступљен на листи.   

 

НАПОМЕНА 2: 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 и извод из регистра политичких странака оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о 

политичким странкама („Службени гласник РС“, број: 36/09 и 61/15-одлука УС) 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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Образац 0-2/2020 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

__________________________ 

Овлашћује се  ____________________________________________  

 (име и презиме) 

     

____________________________________________ 

 (занимање) 

 

_____________________________________________ 

 (ЈМБГ) 

 

_____________________________________________ 

 (пребивалиште и адреса стана) 

да, у име   

 

__________________________________________________________________, 

назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке-коалиције-групе грађана 

 која подноси изборну листу, 

 

поднесе Изборној комисији општине Шид  Изборну листу 

 

____________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине  Шид расписане за 26. април 2020. године. 

 

 

У __________________, ______________________ 

              (место)                              (датум) 

 

  

 

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА: 

 

 

 

_____________________________________ М. П. _____________________________________  

  (име и презиме)                           (потпис) 

 

НАПОМЕНА: 

- Давалац овлашћења је лице које је статутом политичке странке односно коалиционим споразумом или споразумом о 

образовању групе грађана овлашћено да их заступа; 

- Уколико је коалиционим споразумом или споразумом о образовању групе грађана овлашћено лице за предају изборне 

листе овај попуњен образац  није потребно прилагати.  
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Образац 0-3/2020 

 
С А Г Л А С Н О С Т 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

 

 

 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Шид  

расписане за 26. април  2020. године, подноси 

 

________________________________________________________________________________. 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана) 

 

 

 

 

У ___________________, _____________ 

 (место) (датум) 

 

 

 

 

 Носилац изборне листе 

 

 _______________________________ 

  (потпис) 

 

  ________________________________ 

 (име и презиме)  

 

 ________________________________ 

 (ЈМБГ) 

 

 ________________________________ 

 (пребивалиште и адреса стана) 
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Образац 0-4/2020 

 

И З Ј А В А 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА 

 

 

 

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине  Шид 

расписане за 26. април  2020. године, подноси 

________________________________________________________________________________. 

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 

 

 

 

 

У ______________________, ________________ 
 (место)  (датум) 

 

 

 

 КАНДИДАТ  

 

 ____________________________ 

 (потпис)  

 

 ____________________________ 

 (име и презиме)  

 

 ____________________________ 

 (занимање)  

 

  ____________________________ 

 (ЈМБГ )  

 

 _______________________________ 

 (пребивалиште и адреса стана) 
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Образац 0-5/2020 

С П И С А К 

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Изборну листу __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Шид, расписане за 26. априла 2020. године 

поднела 

 

________________________________________________________________________, 

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана) 

 

подржавају бирачи, и то: 

 

Редни 

број 
Презиме и име 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 листу
5
 

 

 _______________________  

 (потпис) 

 

  _______________________ 

 (име и презиме) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику (ЦД, ДВД или УСБ), 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.opstinasid.org. 

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. 

 

 

                                                      
5
 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. 
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Образац 0-6/2020 
И З Ј А В А 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
 

 
 

 

(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе) 
 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Шид  расписане за 26. април 2020. 

године, Изборној комисији општине Шид подноси 

 
 

 

(назив подносиоца изборне листе) 

  

                                                         БИРАЧ 

                                        _____________________________________ 

                                                                       (потпис) 

                                      ______________________________________ 

                                                                 (презиме и име) 

             

                       (ЈМБГ) 

                                      ______________________________________ 
                                           (пребивалиште и адреса становања) 

 

Потврђује се да је ____________________________________, рођен/а _________________, 

                                (име и презиме)                               (датум рођења) 

из _________________________________, 

(место и адреса становања) 

у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао/ла ову исправу.  

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у ______________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

                            (назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)  

Накнада за оверу наплаћена је у износу од  50,00 динара.  

ОВЕРИТЕЉ    

 

      _______________________________ 

               (име и презиме) 

 

Број __________________.                                            ____________________________________ 

                 (место и адреса) 

 

                                                                                            ___________________________________ 

(потпис)                           (печат) 

 

У __________________, _________ 2020. у _________ часова. 

               (место)               (датум)                     (време) 
 
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена 
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака 
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Образац 0-7/2020 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11 и 12/20), 

Изборна комисија општине Шид  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 Шид, на изборима 

расписаним за 26. април 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) 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  

Дана: _____2020.  

Шид 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 ______________________ 

 М.П. (потпис) 

 

 ______________________ 

 (име и презиме)   
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Образац 0-8/2020 

 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ  

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД  

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. _______________________________________________________________________ 

 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

    ____________________________________________ 

(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 0-9/2020 

 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 

 

За гласање на изборима за одборнике Скупштинe општине Шид, који су расписани за 26. април 2020. године, 

бирачки одбор на бирачком месту број __________________________________  
                       (број и назив бирачког места) 

у општини Шид  примио је кутију за гласање.                                                  

                                                                                     

 

Провером је у присуству бирача који је приви дошао на бирачко место 

_____________________________________ 
(име и презиме бирача) 

уписаног у извод из бирачког списка за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине  Шид под редним бројем 

____ утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких 

листића. 

 

 

у ____________________________, 26. априла 2020.године, у  ______часова.             
                           (место )                                                                             

 

 

 

 

 

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО                                                                 БИРАЧКИ ОДБОР 

      НА БИРАЧКО МЕСТО 

 

_______________________                                                       __________________________________ 

            (потпис)                                                                     (име и презиме и потпис председника/заменика председника) 

 

_______________________                                               1._________________________________ 

       (име и презиме)                                                                       (име и презиме и потпис члана/заменика члана) 

 

                                                                                             2._________________________________ 
                                                                                                          (име и презиме и потпис члана/заменика члана) 
 

3._________________________________ 
     (име и презиме и потпис члана/заменика члана) 

 

4._________________________________ 
                                                                                                         (име и презиме и потпис члана/заменика члана) 
 

5._________________________________ 
                                                                                                         (име и презиме и потпис члана/заменика члана) 
 

  

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни  чланови или заменици 

чланова бирачког одбора. 
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Образац 0-10/20  

 
П О Т В Р Д А 

О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД 

 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

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

 

са пребивалиштем у________________________________________ 
                                                                  (место) 

_______________________________________________________ уписан у извод из бирачког списка 
                                                 (адреса стана) 

 

за општину Шид, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Шид расписане за 26. април 2020. године, на 

бирачком месту бр. _______, 
  
 

под редним бројем ________, и да има изборно право. 

 

 

у______________________, 26. априла 2020.године. 
                (место)                                   

 

 

        БИРАЧ                                                                     ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

__________________                                                      ________________________ 
         (потпис)                                                                                                              (потпис) 

 

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

 

 

                   ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

                      КОЈИ ОДЛАЗЕ  КОД БИРАЧА/ ПОВЕРЕНИЦИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

1. ______________________ 
(име и презиме) 

 

_________________________ 
(потпис) 

 

2. ______________________ 
   (име и презиме) 

 

_________________________ 
(потпис) 

 

3. ______________________ 
  (име и презиме) 

 

_________________________ 
(потпис) 

 
 

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 0-10 /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 ШИД  

26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

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

у општини Шид, састао се на дан  26 АПРИЛА .2020. године, у _____ часова.  
                                                                                  (дан и месец) 

1.1.  Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одобра: 

   

(име и презиме председника/зам. председника бирачког одбора)  (име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора) 

(име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора)  (име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора) 

(име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора)  (име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора) 

(име и презиме члана/зам. члана бирачког одбора)  (име и презиме члана/зам. члана 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 Изборне комисије општине Шид примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за 

спровођење гласања на бирачком месту. 

2.3б: да је од Изборне комисије општине Шид примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да недостаје: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију општине Шид.  

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 списка за гласање на  
         (име и презиме првог бирача) 

изборима за одборнике Скупштине општине Шид, 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, уписаних у  
                                                                                                    (број) 
извод из бирачког списка под редним бројевима ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, од чега: 

________ слепих лица,  

________ лица са другим видовима инвалидитета; 

________ неписмених лица. 
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6. Ван бирачког места гласало је ______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под редним бројевима  
   (број) 
___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. од чега: 

 

_______ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога; 

_______ лица са инвалидитетом; 

_______ немоћних старих лица. 

 
7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду. 

7б: За време гласања десило се:  

(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида гласања6. 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. 

8б: На бирачком месту били су присутни домаћи посматрачи следећих организација: 
__________________________________________________________________________________ 
               (навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

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; 
(обавезно заокружите одговарајућу опцију) 

 

10.4 утврдио је број употребљених гласачких листића пребројавањем свих гласачких листића који су се налазили у 

гласачкој кутији. 

 

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

10.6.  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 ______ у општини Шид за избор одборника 

Скупштине општине Шид резултати гласања  следећи: 
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12.1. да је према изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку укупно 

УПИСАНИХ БИРАЧА …………………………………………………………………___________;  
                                                                                                                                                                                                  (број) 
12.2.  да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког  списка исписку накнадних  

промена у бирачком списку)  ……………………………………………………………………………___________;  
                                                                                                                                                                                                 (број) 
12.3. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића …………………………………………………  .___________; 
                                                                                                                                                                                                 (број) 

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

12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ ………___________; 
(број употребљених гласачких листића)                                                                                                                                   (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 изборна листа 

добила 

1.   

 (Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)  

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

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 Изборној комисији 

општине Шид, 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 и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.2. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.3. ______________________________________________________________________________ 
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(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.4. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

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 заменика председника бирачког одбора) 

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

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

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

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

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

(Навести све чланове бирачког одбора као под 2) 
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Образац 0-12/2020    

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНE ОПШТИНЕШИД ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕШИД  И БИРАЧКОГ 

ОДБОРА  

 

1. Изборна комисија општине Шид бирачком одбору за бирачко место број ________ у општини Шид предаје 

изборни материјал за избор одборника Скупштинe општине Шид који ће се одржати 26. априла 2020. године 

и то: 

 

1) Збирну изборну листу кандидата за одборнике,   

2) Решење Изборне комисије општине Шид о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу, 

3) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту, 

4) ___________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка, 
          (број) 

5) Један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

6) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању резултата гласања за 

избор одборника,  

7) _________образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,     
            (број)       

8) образац о евиденцији о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу 

на бирачком месту, 

9) _____________ 

10) ______________ 

 

 

2. Општинска управа општине Шид предала  је бирачком одбору: 

 

1) Гласачку кутију; 

2) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (јемственик и печатни восак); 

3) коверте за одлагање гласачких листића: 

4) свеће; 

5) један пластични џак за одлагање изборног материјала. 

 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 10) тачке 1. овог записника и 

подтачкама 1) дo 5) тачке 2. овог записника, изузев изборног материјала из подтачки _________________. 

 

4. 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) 
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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) 

 

 

5. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ примедбе на 

примопредају изборног материјала. 

 

Примедбе су: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

     (шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника) 

 

6. Записник је сачињен у једном примерку, а фотокопија која је оверена потписом председника/заменика 

председника Изборне комисије општине Шид и печатом исте, доставља се бирачком одбору. 

 

 

у  Шиду __________ у______часова. 

                                     (датум) 

 

Председник/заменик председника бирачког 
           за Изборну комисију општине Шид 
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одбора 

 

_____________________ 

(потпис) 

 

_____________________ 

(име и презиме) 

 

 

_______________________ 

(потпис) 

 

_______________________ 

(име и презиме) 

Присутни чланови/заменици чланова бирачког 

одбора: 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 
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Образац 0-13 /2020 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД (ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД) 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место бр._____ у општини Шид предаје Изборној комисији општине Шид 

следећи изборни материјал: 

 

1) Први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштинe општине Шид, 

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

 

У одвојеним запечаћеним ковертама: 

 

3) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

4)  _____________ неупотребљених гласачких листића, 
     (број) 

5) _____________ неважећих гласачких листића, 
  (број) 

6) _____________ важећих гласачких листића, 
      (број) 

7) _____________ потврда о изборном праву за бираче који за гласали ван бирачког места 

  (број). 

 

2. Изборна комисија општине Шид је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 7) тачке 1. овог 

записника, изузев изборног материјала из подтачке ______. 

 

3. Бирачки одбор предао је Управи градске општине Шид: 

 

6) Гласачка кутија, 

7) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјал (јемственик и печатни восак; 

8) коверте за одлагање гласачких листића; 

9) свеће, 

10) један пластични џак за одлагање изборног материјала; 

11) попуњен образац о евиденцији о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном 

саставу на бирачком месту. 

 

4. 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) ___________________________________ - ______________________________ 
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         (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) 

 

 

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

изборног материјала. 

  Примедбе су: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

     (шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника) 

 

6. Записник је сачињен у једном примерку, а фотокопија која је оверена потписом председника/заменика 

председника Изборне комисије општине Шид и печатом исте, доставља се бирачком одбору. 

 

У__________________, ___________________у_______часова. 

           (место)                                    (датум)     
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Председник/заменик председника бирачког 

одбора 

_____________________ 

(потпис) 

_____________________ 

(име и презиме) 

 

 

 

     за Изборну комисију општине Шид 

_______________________ 

(потпис) 

_______________________ 

(име и презиме) 

 

Присутни чланови/заменици чланова бирачког 

одбора: 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

 

       

 

  

НАПОМЕНА: Записник потписују најмање два члана бирачког одбора који су предали изборну документацију (члан 38. 

став 2. ЗОЛИ) 
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Образац 0-14/2020  
 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД 

ОДРЖАНИХ 

26. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
 

 

1. Седница Комисије почела је у  часова,              2020. године   у седишту Изобрне комисије општине  

                  (датум)  

 Шид, ул. Карађорђева бр. 2. 

 

    

2. Седници Комисије присуствују:  

      

1)   2)  

 (име и презиме председника Комисије)   (име и презиме члана Комисије) 

 

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2) 

 

3. Комисија је утврдила да је: 

од укупно 39 бриачких одбора у општини Шид примила изборни материја од 39 бирачких одбора; 

    

      

      

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и Закона о избору народних посланика и није 
поништила гласање ни на једном бирачком месту. 

      

 

(4/1. Због битних повреда одредаба наведених Закона, Комисија је поништила 

       гласање на укупно  _________ бирачких места, и то: 

  (број)  

     

 1. број   у општини              Шид 2. број  у општини       Шид 

  (ред. број)  (назив општине)  (ред. број)  (назив општине) 

     

 (навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) 

    

 и одредила да се, на овим бирачким местима, гласање понови  2020. године.) 

  (датум)  
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5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

      

 - да је за изборе предато укупно гласачких листића:     

      

 - да је остало неупотребљено гласачких листића:     

      

 - да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:     

      

 - да је, према изводима из бирачких спискова     

   на изборима гласало бирача:     

      

  - што износи:   %  

       

 - да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама:     

      

 - да је било неважећих гласачких листића:     

      

 - да је било важећих гласачких листића:     

      

 - да је према записницима о раду бирачких одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања 
ван бирачког места, гласало бирача  

    

      

 - да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:  

 

 

Ред. Бр. Назив изборне листе 

Број гласова  

које је добила  
изборна листа 

Број мандата  

које је добила изборна 
листа 

% од бирача који 

су гласали 

1 2 3 4 5 

1.     

2. (Навести све изборне листе, као под 1)    

                             (навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића) 

 

6. Чланови Изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 

 (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника). 

 Примедбе су:  
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7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу општине Шид. 

  

      

8. Изборна комисија општине Шид је завршила рад  2020. године у   часова. 

  (датум)  

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД 

Секретар Изборне комисије  Председник Изборне комисије 

   

 

(М.П.) 

 

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

   

 

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

   

1)     

 (потпис - име и презиме)  

 

 

 

  

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Изборне комисије као под 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Број 8                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                            среда 04. март2020. 

 

41 

 

Образац 0-15/2020 

 
П Р И Ј А В А 

ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД 

 РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

Удружење _______________________________________________________________ 
(назив удружења) 

_________________________________________________________________________ 
(седиште и адреса удружења) 

_________________________________________________________________________ 
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 

подноси пријаву за праћење рада: 

 1. Изборне комисије општине Шид 

 
2. Бирачких одбора 

 
 

   

 

У ___________________, _____________ 
     (место) (датум) 

 Заступник Удружења 

 _______________________________ 
  (потпис)   

 

 ________________________________ 

 

 
 

НАПОМЕНА 1: Уз пријаву се прилаже извод из Регистра удружења код Агенције за привредне регистре и списак лица 

(највише два) пријављених за домаће посматраче рада органа за спровођење избора за одборнике, у писменој и 

електронској форми, на Обрасцу 0-15/2020 

НАПОМЕНА 2: Пријава се може поднети до 20. априла.2020. године 
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Образац 0-16/2020 

 

С П И С А К 

ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА 

ОРГАНА ЗА СПРОВЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНE  

ОПШТИНЕ ШИД, РАСПИСАНИХ ЗА  

26. АРПИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

Удружење _______________________________________________________________ 

(назив удружења) 

пријављује следећа лица за праћење рада органа  за спровођење избора за одборнике у Скупштини општине Шид, 

расписаних за 26. април 2020. године: 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Број личне карте и орган који је 

издао личну карту 
Контакт 

1.    

2.    

 

У ________________, ___________________ 
       (место)          (датум) 

 Заступник удружења
 
 

 _______________________ 
 (потпис) 

  _______________________ 

 (име и презиме) 
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Образац 0-17/2020  

 

 

ОПШТИНА ШИД 

 

БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ _________, _____________________________________ 

                                                                                                 (назив и адреса бирачког места) 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Извештајем обухватити све чланове бирачког одбора у проширеном саставу  

именованог на предлог подносилаца изборних листа за одборнике у Скупштини општине Шид, а основу 

Решења о именовању укључујући и евентуалне измене ових Решења  

 

ИЗВЕШТАЈ 

О ПРИСУТНОСТИ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ НА ДАН ГЛАСАЊА 

ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ  ШИД РАСПИСАНИХ  

ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

 На дан гласања на  спровођењу избора расписаних за 26. април 2020. године, на бирачком месту број 

_____, у општини Шид били су присутни следећи чланови бирачког одобра у проширеном саставу: 

 
 

 

ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИМЕНОВАН НА ПРЕДЛОГ ПОДНОСИЛАЦА 

ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ШИД 

 

 

1. _______________________________,  ____________________________ 
                                      (члан )                                                                                                      (потпис) 

  

       _______________________________, _____________________________ 
                                (заменик члана )                                                                                          (потпис) 

 

2. _______________________________, _____________________________ 
                                       (члан )                                                                                                     (потпис) 

 

    _______________________________, _____________________________ 
                                 (заменик члана )                                                                                          (потпис) 

 

 

3. _______________________________, _____________________________ 
                                        (члан)                                                                                                      (потпис) 

 

 

 

       _______________________________, ______________________________ 
                                (заменик члана )                                                                                             (потпис) 

 

 

4. _______________________________, _______________________________ 
                                       (члан )                                                                                                         (потпис) 

 

 

_______________________________, _______________________________ 
                                  (заменик члана)                                                                                             (потпис) 
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5. _______________________________, _______________________________ 
                                          (члан)                                                                                                      (потпис) 

  

 

_______________________________, _______________________________ 
                                   (заменик члана)                                                                                           (потпис) 

 

 

 

6. _______________________________,  _______________________________ 
                                         (члан )                                                                                                        (потпис) 

 

 

_______________________________, _______________________________ 
                                  (заменик члана)                                                                                                  (потпис) 

 

 

7. _______________________________, _______________________________ 
                                         (члан )                                                                                                            (потпис) 

 

 

_______________________________,  _______________________________ 
                                    (заменик члана)                                                                                                 (потпис) 

                               

 

 

 

26. април 2020. године 

 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

___________________________________ 
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