Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година VIII

Број 12/2020

.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр.129/07, 34/10- УС,
54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20),
члана 100. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18–
аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу
уредаба које је Влада уз супотпис председника
Републике донела за време ванредног стања и које
је Народна скупштина потврдила („Службени
гласник РС“, број: 65/20), Изборна комисија
општине Шид, на седници одржаној 11. маја 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ
РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ШИД КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020.
ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у
поступку избора за одборнике Скупштине општине
Шид, који су расписани 4. марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21.
јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о
локалним изборима и другим прописима који се
примењују на изборе одборника у Скупштини
општине Шид и Упутством за спровођење избора
за одборнике за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Шид расписаних за 26. април
2020. године („Сл. лист општине Шид“ број: 8/20).
4. Изборна комисија општине Шид ће посебним
актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог
решења у складу са новим датумом одржавања
избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне
скупштине и председнику Скупштине општине
Шид.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Шид“.
Образложење

Шид
11. мај 2020. година
Председник Народне скупштине је дана 4. марта
2020. године донео одлуку којом је расписао
изборе за одборнике у Скупштини општине Шид за
26. април 2020. године („Службени гласник РС“,
број 19/20). У складу том одлуком
Изборна комисија општине Шид је спроводила
изборне радње прописане законом
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су
15. марта 2020. године донели заједно председник
Републике, председник Народне скупштине и
председник Владе, проглашено је ванредно стање
на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава
Републике Србије, уз супотпис председника
Републике, 16. марта 2020. године донела 2
Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба
је ступила на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, 16.
марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне
радње у спровођењу избора за народне
посланике,
посланике
Скупштине
Аутономне
покрајине
Војводине
и
одборнике скупштина општина и градова који су
расписани за 26. април 2020. године и да ће се
спровођење изборних радњи наставити по
престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине
Шид је, 16. марта 2020. године, донела Решење о
прекиду свих изборних радњи у спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Шид
расписаних за 26. април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени
гласник РС“, број: 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон
о важењу уредаба које је Влада уз супотпис
председника Републике донела за време ванредног
стања и које је Народна скупштина потврдила.
Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће
надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године
донети решења о настављању спровођења
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изборних радњи у поступку спровођења избора за
народне
посланике,
посланике
Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике
скупштина општина и градова. Истим чланом,
надлежне изборне комисије су задужене да утврде
нове рокове за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора у складу са временом наставка
спровођења изборних радњи.
Нови датум одржавања избора за одборнике
Скупштине општине Шид из тачке 2. диспозитива
овог решења утврђен је узимајући у обзир датум
прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и
време које је од тог дана преостало до дана у којем
су требало да буду одржани наведени избори, 26.
априла 2020. године.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине
Шид, као орган надлежан за спровођење поступка
избора за одборнике Скупштине општине Шид
донела је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети приговор Изборној
комисији општине Шид у року од 24 часа од часа
доношења Решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 013-14 /II-20-2

Шид, 11. маја 2020.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Филиповић
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, број: 129/07, 34/10-одлука УС,
54/11,12/20 и 68/20), тачке 1. Одлуке о
расписивању избора за одборнике скупштина
градова и скупштина општина у Републици Србији
(«Сл. гласник РС» број. 19/20 и 68/20) и тачке 1.
Решења о наставку спровођења изборних радњи у
поступку избора за одборнике Скупштине општине
Шид који су расписани 04. марта 2020. године,
(«Сл. лист општине Шид» број: 12/20), Изборна
комисија општине Шид, на седници одржаној дана
11. маја 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСКАЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И
ОСТАЛИМ ОБРАСЦИМА НА ИЗБОРИМА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ШИД РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се назив и изглед
образаца који се достављају уз изборну листу
поднету од стране овлашћених предлагача

понедељак 11. мај 2020.

кандидата за одборнике Скупштине општине Шид
на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, а
који се подносе Изборној комисији општине Шид,
као и остали обрасци који се примењују на истим
изборима.
Члан 2.
Уз Изборну листу
кандидата за одборнике
Скупштине општине Шид, Образац 0-1/2020
прилаже се следећа документација:
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;
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Документи из става 1. тач. 4), 5), 6) и 10) овог
члана достављају се у оригиналу или као оверена
фотокопија.
Споразум о образовању страначке коалиције или о
образовању групе грађана, ако изборну листу
подноси страначка коалиција или група грађана,
оверава Јавни бележник.
Потписи бирача који подржавају изборну листу на
Обрасцу 0–6/2020 оверавају се код Јавног
бележника или у Општинској управи општине
Шид.
Обрасци: 0-1/2020, 0-2/2020, 0-3/2020, 0-4/2020, 05/2020, 0-6/2020 и 0-19/2020 су саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
На изборима расписаним за 21. јун 2020. године,
примењиваће се и следећи обрасци који су такође
саставни део ове Одлуке: 0-7/2020, 0-8/2020, 09/2020, 0-10/2020, 0-11/2020, 0-12/2020, 0-13/2020,
0-14/2020, 0-15/2020, 0-16/2020, 0-17/2020, 018/2020 и 0-20/2020.
Члан 4.
Све изборне листе поднете на обрасцима
утврђеним Одлуком о обрасцима за подношење
изборних листа и осталим обрасцима на изборима
за одборнике
Скупштини општине Шид
расписаних за 26. април 2020. године, („Сл. лист
општине Шид“ 8/20), а које су проглашене до 16.
марта 2020. године, односно до доношења Решења
о прекиду свих изборних радњи у спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Шид
расписаних за 26. април 2020. године („Сл. лист
општине Шид“ број: 10/20), сматраће се важећим
на изборима који су у складу Одлуком о измени
Одлуке о расписивању избора за одборнике
скупштине градова и скупштина општина у
Републици Србије („Сл. гласник РС“ број: 69/20)
расписани за 21. јун 2020. године.
Све изјаве бирача да подржавају изборну листу
кандидата за одборнике Скупштине општине Шид
на Обрасцу 0-6/2020 утврђеном у складу са
Одлуком о обрасцима за подношење изборних
листа и осталим обрасцима на изборима за
одборнике Скупштини општине Шид расписаних
за 26. април 2020. године, а које су оверене на
прописан начин до доношења Решења о прекиду
свих изборних радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Шид расписаних
за 26. април 2020. године, сматраће се важећим у
наставку изборног поступка за изборе који су, у
складу са Одлуком о измени Одлуке о
расписивању избора за одборнике скупштине
градова и скупштина општина у Републици Србије
(„Сл. гласник РС“ број: 69/20) расписани за 21. јун
2020. године.
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Сви обрасци утврђени у складу са Одлуком о
обрасцима за подношење
изборних листа и
осталим обрасцима на изборима за одборнике
Скупштини општине шид расписаних за 26. април
2020. године („Сл. лист општине Шид“ број: 8/20)
и то: 0-1/2020, 0-2/2020, 0-3/2020, 0-4/2020, 05/2020, 0-6/2020 и 0-19/2020, а који су попуњени на
прописан начин до доношења Решења о прекиду
свих изборних радњи у спровођењу избора за
одборнике Скупштине општине Шид расписаних
за 26. април 2020. године („Сл. лист општине Шид“
број: 10/20), сматраће се важећим у наставку
изборног поступка за изборе који су у складу са
Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за
одборнике скупштине градова и скупштина
општина („Сл. гласник РС“ број: 69/20), расписани
за 21. јун 2020. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и
на
интернет
страници
општине
Шид
www.opstinasid.org
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 013-7/II-20-1

Дана: 11.05.2020. године
ШИД
ПРЕДСЕДНИК
Милан Филиповић
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Образац 0-1/2020

ИЗБОРНА ЛИСТА
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 21. јун 2020. године.
Кандидати за одборнике су:
Редни
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште и адреса
1
стана

Страначка припадност

2

1.
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

3

Лице које подноси изборну листу

______________________________
(потпис)

______________________________
(име и презиме)

1
2
3

Према подацима из уверења о пребивалишту.
Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција.

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.

Образац 0-1/2020
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.

Образац 0-2/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
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 21. јун 2020. године.

У __________________, ______________________
(место)
(датум)

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА:

_____________________________________
(име и презиме)

М. П.

_____________________________________
(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.

Образац 0-3/2020

САГЛАСНОСТ
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 21. јун 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)

Образац 0-4/2020

ИЗЈАВА
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 21. јун 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)

Образац 0-5/2020

СПИСАК
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 21. јун
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 листу1
_______________________
(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.

1

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

Образац 0-6/2020

ИЗЈАВА
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 21. јун
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

Образац 0-7/2020

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10–одлука УС, 54/1, 12/20 и 68/20),
Изборна комисија општине Шид на седници одржаној __. _______ 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине
општине Шид, на изборима расписаним за 21. јун 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)

Образац 0-8/2020

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД
21. ЈУН 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.

Образац 0-9/2020

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
За гласање на изборима за одборнике Скупштинe општине Шид, који су расписани за 21. јун
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 ____________________________, 21. јуна 2020.године, у ______часова.
(место )

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

БИРАЧКИ ОДБОР

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

1._________________________________
(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.

Образац 0-10/20

ПОТВРДА
О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД
21. ЈУН 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 21. јун
2020. године, на бирачком месту бр. _______,
под редним бројем ________, и да има изборно право.

у______________________, 21. јун 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.

Образац 0-11 /2020

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, _____________________________________________
(назив бирачког места)

у општини Шид, састао се на дан 21. ЈУНА 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.
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 гласања 1. 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:
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
промена у бирачком списку)

списка исписку накнадних

……………………………………………………………………………___________;
(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. ______________________________________________________________________________
(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)

Образац 0-12/2020

ЗАПИСНИК
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 21. јуна 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) врећу за одлагање 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.

По обављеној примопредаји бирачки одбор је у присуству Изборне комисије општине Шид
примљњни изборни материјал ставио у врећу за одлагање изборног материјала која је
запечаћена сигурносном затворницом са серијским бројем__________________.

5.

Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца
изборних листа:
1) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

2) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

3) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

4) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6) ___________________________________ - ________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6.

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)

7.

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 одбора

за Изборну комисију општине Шид

_____________________
(потпис)

_______________________
(потпис)

_____________________
(име и презиме)

_______________________
(име и презиме)

Присутни чланови/заменици чланова
бирачког одбора:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
5._______________________________
6._______________________________

Образац 0-13 /2020

ЗАПИСНИК
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)
2)
3)

Први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштинe општине Шид,
Извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,
сигурносну затворницу која је коришћена за печаћење вреће са изборним материјалом
приликом примопредаје између Комисије и бирачког одбора пре гласања

У одвојеним запечаћеним ковертама:
4)
5)

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
_____________ неупотребљених гласачких листића,

6)

_____________ неважећих гласачких листића,

7)

_____________ важећих гласачких листића,

8)

_____________ потврда о изборном праву за бираче који за гласали ван бирачког места
(број).

(број)
(број)
(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.

Након контроле утврђених резултата гласања на бирачком месту и примљеног изборног
материјала од бирачког одбора Комисија у присуству чланова бирачког одбора који су исти
предали, наведен у тачки од 2) до 8) ставља у врећу за одлагање изборног материјала коју
печати новом сигурносном затворницом број________________.

4.

Бирачки одбор предао је Општинској управи општине Шид:
1) Гласачка кутија,
2) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјал (јемственик и печатни
восак;
3) коверте за одлагање гласачких листића;
4) свеће,
5) врећу за за одлагање изборног материјала;
6) попуњен образац о евиденцији о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у
проширеном саставу на бирачком месту.

5.

Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца
изборних листа:
1) ___________________________________ - __________________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

2) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

3) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

4) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6) ___________________________________ - ______________________________

(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)

6.

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)

7.

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)

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)

Образац 0-14/2020

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД ОДРЖАНИХ
21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

1.Седница Комисије почела је у

часова,

2020.

у седишту Изобрне комисије општине

године
(датум)
Шид, ул. Карађорђева бр. 2.
2.Седници Комисије присуствују:
1)

2)
(име и презиме председника Комисије)

(име и презиме члана Комисије)

3)___________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

4)________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

5)__________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

6)________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

7)__________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

8)________________________________________________________
(име и презиме члана Комисије)

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
(назив општине)

(ред. број)

2. број

у општини
(ред. број)

Шид
(назив општине)

(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)
и одредила да се, на овим бирачким местима, гласање понови

2020. године.)
(датум)

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

1

2

Број гласова
које је добила
изборна листа
3

Број мандата
које је добила изборна
листа
4

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:

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

(потпис - име и презиме)

Председник Изборне комисије
(М.П.)

(потпис - име и презиме)

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1)
(потпис - име и презиме)

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

% од бирача који
су гласали
5

Образац 0-15/2020

ПРИЈАВА
ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 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

Образац 0-16/2020

СПИСАК
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА
ОРГАНА ЗА СПРОВЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНE
ОПШТИНЕ ШИД, РАСПИСАНИХ ЗА
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Удружење _______________________________________________________________
(назив удружења)

пријављује следећа лица за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике у
Скупштини општине Шид, расписаних за 21. јун 2020. године:
Ред.
број

Број личне карте и орган
који је издао личну
карту

Име и презиме

Контакт

1.
2.

У ________________, ___________________
(место)

(датум)

Заступник удружења
_______________________
(потпис)

_______________________
(име и презиме)

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 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

На дан гласања на спровођењу избора расписаних за 21. јун 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)

5. _______________________________, _______________________________
(члан)

(потпис)

_______________________________, _______________________________
(заменик члана)

(потпис)

6. _______________________________, _______________________________
(члан )

(потпис)

_______________________________, _______________________________
(заменик члана)

(потпис)

7. _______________________________, _______________________________
(члан )

(потпис)

_______________________________, _______________________________
(заменик члана)

(потпис)

21. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА
_________________________________

Образац 0-18/2020

УВЕРЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ШИД

Утврђује се да је _____________________________, ________________________
(име и презиме)

(занимање)

рођен-а____________, из ______________________________________________
(датум)

(пребивалиште и адреса стана)

изабран-а за одборника Скупштинe општине Шид, са Изборне листе
_____________________________________________________________________
(назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен)
на изборима одржаним 26. априла 2020. године.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД

Број 013 - ___/II-20
Дана, _________2020. године
Шид

М.П.

Председник,
________________
(име и презиме)

________________
(потпис)

Образац 0-19/2020

На основу члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности („Сл.
гласник РС“ број: 43/11, 123/14 и 88/19),
_____________________________________________________________________________________
(име и презиме овлашћеног лица подносиоца изборне листе)
_____________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке, коалиције, групе грађана)
подноси се следећа

ИЗЈАВА
На изборима за одборнике Скупштинe општине Шид заказаним за 21. јун 2020. године
_______________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке, коалиције, групе грађана)

ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање,
_______________________________________________________________________________________
(број посебног рачуна подносиоца изборне листе - политичке странке, коалиције, групе грађана)

код пословне банке ______________________________________________________________
(назив банке)

сагласно члану 24. Закона о финансирању политичких активности.

У _____________________, дана __________________
(место)

(датум)

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу:

_______________________________________
(име и презиме)

_______________________________________
(потпис)

Образац 0-20/2020
Изборна комисија општине Шид, на основу члана 58. Упутства за спровођење
избора за oдборнике Скупштине општине Шид, расписаних за 21. јун 2020. године, („Сл.
лист општине Шид“, број: 8/20) издаје
АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

______________________________________________________________________________
(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(број личне карте и орган који је издао личну карту за домаће посматраче)
______________________________________________________________________________
(ЈМБГ)
______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
да, у име _____________________________________________________________________,
(назив регистрованог удружења)
______________________________________________________________________________
(седиште и адреса удружења)
______________________________________________________________________________
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште)
може да прати рад органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Шид,
расписаних за 21. јун 2020. године:
1. Изборне комисије општине Шид
2. Бирачких одбора

У Шиду, _______________________________
(датум)

ПРЕДСЕДНИК
Милан Филиповић

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 11. мај 2020.

САДРЖАЈ
Број
акта

Назив

Страна
акта

ОПШТИНА ШИД
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ШИД
РЕШЕЊЕ:
РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ..................................................................................................................................................................1
ОДЛУКА:
ОДЛУКУ О УСКАЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА И ОСТАЛИМ ОБРАСЦИМА НА ИЗБОРИМА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ШИД РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ ........................................................................................2

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 11. мај 2020.

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 11. мај 2020.

Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs

