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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXIV

Житиште

Излази по потреби

11.5.2020.

Број 16.
страна 1.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007), члана
61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, број 22/2018 пречишћен
текст и 5/2019), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“, број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште,
Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана 11.05.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК

Усвајају се измене Плана јавних набавки општине Житиште за 2020. годину – измена број 3.
Измену број 3 објавити на порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења.
Измену Плана објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Броj IV-06- 24/2020-1
Дана: 11.05.2020.
Житиште
Председник општине,
Председник Општинског већа,
Митар Вучуревић с.р.
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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 68/2020,), члана 100. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 , 95/18 – аутентично тумачење и /2020) 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
65/2020) Изборна комисија Општине Житиште је на седници одржаној 11. маја 2020. године,
донела
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА
2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине
Општине Житиште 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 Житиште и Роковником .
4. Изборна комисија 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 Житиште .
6. Ово решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“
Образложење
Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је
расписао изборе за одборнике у Скупштини Општине Житиште за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком изборна комисија Општине Житиште
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 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 Житиште је, 16. марта 2020. године,
донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине
Општине Житиште, расписаних за 26. април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 65/2020) .
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 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
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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 Житиште 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 Житиште , као орган надлежан за
спровођење поступка избора за одборнике Скупштине Општине Житиште донела је решење како је
наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној
комисији Општине Житиште року од 24 часа од часа доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СО Житиште
Изборна комисија Општине Житиште
Број: I-13-1/2020-37
У Житишту дана 11. маја 2020. Године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Председница Изборне комисије Општине Житиште
Светлана Јарић с.р
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010Одлика УС и 54/2011 и 12/2020, 68/2020) и члана 24. и 29. Закона о јединственом бирачком списку
(''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11) Изборна комисија Oпштине Житиште на својој седници
одржаној дана 11. 5.2020. године, утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ИЗБОРНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА
21.јун 2020.
Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Житиште
одређени су:
1.Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србије, (''Службени гласник РС'' број 19/2020)
2.Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србије, (''Службени гласник РС'' број 68/2020)
3.Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011
,12/2020 и 68/2020)
3.Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', број 35/00, 57/03-Одлука УС,72/03фр.закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04,85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 104/09-др.закон, 28/11-Одлика УС
и 36/11 , 12/2020 и 68/2020),
4Закон о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11)
5.Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број
15/12 и 88/18)
Одлука о о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србије, (''Службени гласник РС'' број 68/2020) ступила је на снагу дана 10.
5.2020.године
Рокови су следећи:
Ред. број
1.

Изборне радње
2.

Рокови
3.

I Расписивање избора и почетак изборних радњи
1. Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)

10.маја.2020 год.избори су расписани
за 21.јун 2020. године

2. Почетак тока рокова за предузимање
изборних радњи (тачка 2. Одлуке)

од 10. маја 2020. године

3. Прописивање садржине и облика изборног
материјала: - утврђивање образаца и правила за
спровођење изборних радњи (члан 15. став 1.
тачка 5. и члан 23. став 1. Закона
о локалним изборима)

у року од три дана од дана расписивања избора

II Обавештавање грађана о изборним програмима
Подносилаца изборних листа и о кандидатима
4. Обавештење грађана о изборним програмима
и активностима подносилаца изборних листа
и кандидатима са изборних листа

све време у поступку избора
осим за време предизборног
ћутања-забране изборне
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пропаганде

5. Предизборно ћутање – забрана изборне
пропаганде (члан 5. став 3 ЗОИНП)

од 18.06.2020.године у
24 часова па до затварања б.
места 21.јуна 2020. године у 20 часова

III Јединствени бирачки списак
6. Излагање бирачког списка за подручје општине и
обавештавање грађана о томе
(члан 14. Закона о јединственом бирачком спискуЗОЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о
Јединственом бирачком списку)

од наредног дана од дана расписивања избора

7. Захтев општинској управи за доношење решења о
Упису у бирачки списак односно о промени у
Бирачком списку (члан 14. став 1. ЗОЈБС)

до закључења бирачког списка односно 15 дана
пре дана избора

IV Бирачка места и бирачки одбори
8. Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у ''Службеном листу општине
Житиште (члан 15. став 1. тачка 2. Закона о
локалним изборима и члан 34. став 1
тачка 7. ЗОЈБС)

најкасније 20 дана пре дана избора

9.Одређивање бирачких одбора и
именовање њихових чланова у сталном
саставу (члан 15. став 1. тачка 3. и члан 16.
став 5. Закона о локалним изборима)

најкасније 10. 6.2020. године у 24,00 часа

V Органи за спровођење избора у проширеном саставу
10. Утврђивање решењем који подносилац
изборне листе испуњава услове за одређивање
својих представника у проширени састав:
-Изборне комисије општине Житиште
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)
-бирачког одбора (члан 16. став 3. Закона о
локалним изборима)
11. Достављање решења о испуњавању,
односно неиспуњавању услова за одређивање
представника у проширени састав изборних
органа:
-Изборне комисије Општине Житиште
(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)

даном проглашења изборне листе

у року од 24 часа од часа доношења
решења

-бирачког одбора (члан 16. став 3. Закона о
локалним изборима)

у року од 48 часа од часа доношења решења

12.Одређивање представника подносилаца
изборних листа у проширени састав:
-Изборне комисије Општине Житиште
(члан 14. став 9. и 10. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која улазе
у проширени састав, а најкасније
пет дана пре избора
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-бирачког одбора(члан 39. став 2. и 3. ЗОЈБС)

у року од 24 часа од часа пријема
обавештења о лицима која улазе у
проширени са, а најкасније
пет дана пре избора
VI Изборна листа

13. Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)

до 5. 6.2020.године у 24,00 часа

14. Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)
најкасније до 14.04.2020.год.

до дана утврђивања збирне
изборне листе-односно

15. Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније у року од 24 часа од
часа пријема, уколико испуњава
услове

16. Утврђивање збирне изборне листе и
објављивање збирне изборне листе у
''Службеном листу општине Житиште''
(члан 26. став 1. и 3. Закона о локалним изборима)

најкасније до 10. 6.2020. године у
24,00 часа

17. Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне листе

VII Спровођење избора
18. Достављање обавештења бирачима о дану
и времену одржавања избора (члана 54. став 1.
ЗОИНП)

најкасније пет дана пре дана одржавања избора

19. Предаја изборног материјала бирачким
одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним
изборима)

до 19. 5.2020. године у 24,00 часа

20. Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗОИНП)

од 7,00-20,00 часова
дана 21.06.2020. године

21. Увид у изборни материјал, после избора
(члан 32. Закона о локалним изборима)

до 26. 6.2020. године

VIII Утврђивање и објављивање резултата избора
22. Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту и предаја изборног материјала
Изборној комисији општине Житиште о
спроведеном гласању на бирачком месту
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније до 22.6.2020. године
до 04,00 часова

23. Утврђивање резултата избора у Изборној
Комисији општине Житиште
(члан 39. Закона о локалним изборима)

по добијању резултата
од бирачких одбора, а најкасније
до 22.6.2020. године до
20,00 часова

24. Објављивање резултата избора у
''Службеном листу општине Житиште''
(члан 44. Закона о локалним изборима)

до 22.6.2020. године до
20,00 часова
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IX Заштита изборног права
25. Подношење приговора Изборној комисији
Општине Житиште због повреде изборног права
(члан 52. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од дана када
је донета одлука, односно
извршена радња или учињен попуст

26. Доношење и достављање решења по
Приговору Изборној комисији општине Житиште
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

27. Жалба против решења Изборне комисије
општине Житиште (члан 54. став 1. Закона о
локалним изборима)

у року од 24 часа од часа
достављања решења

28. Достављање потребних података и списа
За одлучивање надлежном Управном суду
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)

одмах а најкасније у року од 12 часова.

29. Доношење одлуке по жалби у надлежном
Управном суду (члан 54. став 4. Закона о
локалним изборима)

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

X Потврђивање мандата новоизабраних одборника
30.Додељивање мандата одборницима и
издавање уверења о избору за одборника
(члан 43. Закона о локалним изборима)

у року од 10 дана од дана
објављивања укупних резултата
избора, према редоследу одборника
на изборној листи

XI Подношење извештаја
31.Подношење извештаја Скупштини о
спроведеним изборима (члан 15. став 1.
тачка 10. Закона о локалним изборима)

одмах после утврђивања резултата
избора и додељивања мандата

32.Потврђивање мандата новоизабраних
На конститутивној седници
одборника (члан 56. Закона о локалним
Скупштине општине Житиште
изборима)
XII Објављивање роковника
33.Овај роковник објавити у ''Службеном листу општине Житиште'' и на званичној презенцији Општине
Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Изборна комисија општине Житиште
Број: I-013-1/2020-38
У Житишту, 11. 5.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Светлана Јарић с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07,34/10 – одлука УС ,54/11 , 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште, на
седници дана 11.05.2020.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА
26.4.2020.ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о прописивању образаца за спровођење избора за одборнике у Скупштину
општине Житиште, који ће се одржати дана 26. 4. 2020.године '' Службеном листу општине
Житиште'' број 10/2020 у члану 1 ставу 1.Одлуке речи '’26.04.''замењују се речима'’21.јун''
Обрасци за спровођење избора '' Образац СОЖ БРОЈ 1/ 2020 ,Образац СОЖ БРОЈ 2/ 2020
,Образац СОЖ БРОЈ 3/ 2020 ,Образац СОЖ БРОЈ 4/ 2020,Образац СОЖ БРОЈ 5 2020 , Образац
СОЖ О/ 2020 Образац СОЖ ИЈС-2020 и Exel табела Образац СОЖ БРОЈ 7/2020 '' не мењају се.
Код образаца '' Образац СОЖ ИЛ/ 2020 , Образац СОЖ БРОЈ 7/ 2020 речи '’26.04.' односно
,,26.4.'' или ''26.април'' замењују се речима'’21.јун'' или '’21.06'' или ''21.6.''.
Код обрасца СОЖ ИЛ/2020 у делу „доставља се“ у тачки 7. после речи „нотара“ додаје се
„односно код органа Општинске управе Житиште“.
Код образаца Образац ''СОЖ ОПП/ 2020 у делу НАПОМЕНА после речи ''бележника''
додају се речи ''или радника Општинске управе Житиште''
Код образаца ''СОЖ/П/2020'' у тачки 7. после речи ''нотара'' додају се речи'' или Општинске
управе Житиште''.
Код Обрасца '' СОЖ БРОЈ 6/ 2020'' речи '’26.април'' замењују се речима'’21.јун''иза речи
''УОП-I'' мења се и гласи речи ''Накнада за оверу се наплаћује у износу од 50,00 динара на основу
члана 2. Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор
одборника(''Сл.гласник РС'' бр. 12/2016 и 70/2020) године.
Јавни бележник Радмила Станковић, Житиште Цара Душана 17
Овлашћени радник Општинске управе Житиште ....................................................
Дана :
Време:
ПОТПИС ......................................................М.П.
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена код Нотара - јавног бележника или овлашћеног
радника Општинске управе Житиште.
НАПОМЕНА 2: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребан број
примерака.
НАПОМЕНА 3: Образац ове изјаве се по потреби може преузети и у електронској форми са
званичне интернет презентације општине Житиште http://www.zitiste.org - банер ''Локални избори
2020''.''
Члан 2.
У члану 2.Одлуке Обрасци за спровођење избора и то: '' СОЖ БРОЈ 8/ 2020,СОЖ БРОЈ 9/
2020, СОЖ БРОЈ 12а/ 2020, СОЖ БРОЈ 13/ 2020, СОЖ БРОЈ 15/ 2020, СОЖ БРОЈ 16/ 2020, СОЖ
БРОЈ 18/ 2020, СОЖ БРОЈ 19/ 2020, СОЖ БРОЈ 20/ 2020, СОЖ БРОЈ 21/ 2020, СОЖ БРОЈ 22/ 2020,
СОЖ БРОЈ 23/ 2020 и СОЖ БРОЈ 24/ 2020 речи '’26.04.' или ''26.4.'' или ''26.април'' замењују се
речима'’21.јун'' или '’21.06'' или ''21.6.''.
Образац иза спровођење избора и то: ''СОЖ БРОЈ 8, СОЖ БРОЈ 10/ 2020, СОЖ БРОЈ 11/ 2020
,СОЖ БРОЈ 12/ 2020, СОЖ БРОЈ 14/ 2020, СОЖ БРОЈ 17/ 2020, СОЖ БРОЈ 25/ 2020, СОЖ БРОЈ 26
2020, СОЖ БРОЈ 27/ 2020, СОЖ БРОЈ 28/ 2020 и СОЖ БРОЈ 29/ 2020 не мењају се.
Члан 3.
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Ову Oдлуку ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ и на сваничној интернет страници
Општине Житиште банер ,,Локални избори 2020.“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број: I-013- 1/2020-40
Дана: 11. 5.2020.
Житиште
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Председник Изборне комисије општине Житиште
Светлана Јарић, дипломирани правник с.р.
Образац СОЖ ИЛ/2020
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
21. 6. 2020. ГОДИНЕ.
назив подносиоца
изборне листе:
регистрована политичка
странка- коалиција
регистовних
политичких странакагрупа грађана

подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу

(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) за избор
одборника у Скупштину општине Житиште
Кандидати за одборнике су:
Ред.
број
1
2
3
4
5
6

Име и презиме

Датум
рођења

Занимање

Пребивалиште

Страначка
припадност

Број 16.

11.5.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна 13

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Број: _________________________________
У ____________________________________________ ,
(место)
(датум)
Овлашћено лице,
(име и презиме)
______________________________________
(потпис)
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Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми , а уз изборну листу доставља се:
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе у којој је назначено име и презиме,

датум рођења,занимање и јединствени матични број кандидата,
2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру,
3. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата (не старије од 6 месеци од дана издавања потврде),
4. Писмена сагласност носиоца листе,
5. Овлашћење лица која подносе изборну листу,
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата-оригинал (не старије од 6 месециод дана издавања

уверења),
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у

складу са законом, код јавног бележника – нотара, односно код органа Општинске управе
Житиште, сложен по азбучном реду презимена.
8 .Ако Изборну листу предлаже коалиција странака уз Изборну листу се обавезно подноси и писмени
коалициони споразум.
9. Ако Изборну листу предлаже група грађана прилаже се Споразум о конституисању групе грађана
оверен од стране надлежног Јавног бележника, у складу са Законом

НАПОМЕНА:
1. 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 кандидата од укупног
броја одборника који се бира.
Законом је предвиђено да у јединицама локалне самоуправе које имају мање од 20.000
бирача, изборне листе утврђене су и када их својим потписом подржи најмање 200 бирача.
У случају да је предлагач Кандидата за одборнике коалиција регистрованих политичких
странака, страначка припадност обавезно се уноси код коалиционих листа.
2. На Изборној листи мора да буде најмање 11 кандидата за одборнике Скупштине општине.
3. На Изборној листи мора да буде најмање 40% кандидата за одборнике Скупштине
општине– припадника оног пола који је мање заступљен на листи – и то међу сваких пет
кандидата по редоследу на листи (првих пет места и тако до краја листе) мора бити најмање
по два кандидата – припадника оног пола који је мање заступљен на листи.
4. Изборна листа се предаје и у електронској форми у формату WORD times new roman 12. на
адресу sekretarsoz@gmail.com
ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције
политичких странака националних мањина и о томе одлучује изборна комисија посебним решењем
при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити достављен
при подношењу изборне листе. Изборна комисија може затражити мишљење надлежног
националног савета националне мањине о томе да ли је подносилац изборне листе политичка
странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина.
Подносилац изборне листе може имати положај политичке странке националне мањине, , само ако
према подацима последњег пописа становништва на територији јединице локалне самоуправе живе
припадници националне мањине коју репрезентује.
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Образац СОЖ БРОЈ 6/2020
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Подржавам Изборну листу
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе - ако је одређен)
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Житиште,
расписане за 21. јун 2020. године, Изборној комисији општине Житиште подноси
_____________________________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке - коалиције - регистрованих политичке странкa - групе грађана)

Бирач,

(потпис)
(име и презиме)

______________________________________
(ЈМБГ)
______________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ .......................................................................................................... ............
РОЂЕН........................, СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ............................................УЛ..................................
БРОЈ.............................................. У ПРИСУСТВУ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ
ПРИПРАВНИКА,
ОДНОСНО
ОВЛАШЋЕНОГ РАДНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ (ПОДВУЋИ) СВОЈЕРУЧНО ПОТПИСАО ОВУ
ИСПРАВУ.
ИДЕНТИТЕТ ПОДНОСИОЦА ИСПРАВЕ УТВРЂЕН ЈЕ УВИДОМ У ЛИЧНУ КАРТУ БР................... ИЗДАТУ ДАНА
......................................... ОД СТРАНЕ ПС...................................
УОП-I:……………………………..
Накнада за оверу се наплаћује у износу од 50,00 динара на основу члана 2. Правилника о накнади за оверу потписа
бирача који подржи изборну листу за избор одборника(''Сл.гласник РС'' бр. 12/2016 и 70/2020) године.

Јавни бележник Радмила Станковић, Житиште Цара Душана 17
Овлашћени радник Општинске управе Житиште ....................................................
Дана :
Време:
ПОТПИС ......................................................М.П.
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена код Нотара - јавног бележника или овлашћеног радника Општинске
управе Житиште.
НАПОМЕНА 2: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребан број примерака.
НАПОМЕНА 3: Образац ове изјаве се по потреби може преузети и у електронској форми са званичне интернет
презентације општине Житиште http://www.zitiste.org - банер ''Локални избори 2020''.
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Образац СОЖ БРОЈ 7/2020
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ПОДРЖАВАЈУ
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
Изборну листу _____________________________________________________________ ,
( назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен)

коју је за изборе за одборнике у Скупштину општине Житиште расписаних за 21.06.2020. године
поднела_____________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

подржавају бирачи, и то:

Редни
број

Име и презиме

ЈМБГ

Назив органа који је извршио оверу

(Навести све бираче, који подржавају Изборну листу, а према одредницама из ове табеле).

У __________________, ______________

(место)

(датум)
М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________________________________
(име и презиме лица овлашћеног статутом политичке странке,
коалиционим споразумом односно споразумом групе грађана)
____________________________________________________________
(потпис)

Напомена: Навести све бираче који подржавају изборну листу кандидата по азбучном редоследу презимена,
према одредницама ове табеле. Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику (на CD-у у
exel фајлу), а подаци у њима морају бити идентични.
Exel фајл садржи четири колоне: Редни број, Име и презиме бирача, ЈМБГ, Назив органа који је извршио
оверу. ЦЕЛОКУПНА ДАТОТЕКА МОРА БИТИ ФОРМАТИРАНА КАО ТЕКСТ - ЋИРИЛИЧНО
ПИСМО.
Уз списак се достављају, сређене по азбучном реду презимена бирача који подржавају изборну листу, дате
на прописаном обрасцу, чији су потписи на изјави оверени код Нотара - Јавног бележника. Списак сачињава
и потписује овлашћено лице подносиоца Изборне листе.
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Образац ОПП/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ЛИЦА ОДРЕЂЕНА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА
Овлашћује се __________________________________________________________________
(име и презиме)
______________________________________________________________________________
(адреса)
број личне карте_____________________________, ЈМБГ:________________________________
да за _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака или група грађана)
може прикупљати потписе бирача за изборну листу кандидата за избор одборника у Скупштини општине
Житиште.
Датум________2020. год.у________________
М.П.
ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА

_____________________________
(име и презиме)
_____________________________
(потпис)
НАПОМЕНА:Овај Образац служи за приказ овлашћеном лицу за оверу потписа Нотара -Јавног бележника
или радника Општинске управе Житиште,приликом групног –организованог доласка бирача који
подржавају одређену Изборну листу. За исту сврхе се може користити и документ издат на обрасцу
политичке партије и странке са датим траженим подацима.
***

Образац СОЖ/П/2020

П О Т В Р Д А
Потврђује се да је ______________________________________овлашћено лице, у име
________________________________________________________________________________
(регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака, група грађана)
предао Изборној комисији општине Житиште
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1. Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Житиште
број:_____________________, _______________(у писаној и електронској форми) са
следећим прилозима:
1. Овлашћење лица који/а подноси/е изборну листу;
2. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе;
3. Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике
4. Потврда о изборном праву сваког кандидата за одборнике Скупштине;
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника Скупштине;
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника Скупштине;
7. Списак бирача који подржавају изборну листу у писаној и електронској форми са изјавом

сваког бирача чији је потпис оверен код јавног бележника-нотара или Општинске управе
Житиште сложен по азбучном реду;
8. Споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или образовању

групе грађана ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких странака
или група грађана;
9. Споразум о констутуисању групе грађана ....................................................................... и

10.
Изјава подносиоца Изборне листе о коришћењу средстава из јавних извора - буџет
општине Житиште за покриће трошкова изборне кампање.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број :

/2020

У Житишту, Дана_________2020. године у _______часова.
Председник Изборне комисије општине Житиште
__________________________________
(име и презиме)
М.П.

__________________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 8/2020

На основу члана 26. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр
129/2007,34/2010 -одлука УС ,54/2011,12/2020 и 68/2020) и члана 47. став 1. Закона о избору
народнихпосланика ''Службени гласник РС'' број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон,
75/2003-испр.др.закона, 18/2004, 101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС , 36/2011
,12/2020 и 68/2020), Изборна Комисија општине Житиште, на седници 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
21. јун 2020.године
Утврђује се Збирна изборна листа за изборе за одборнике у Скупштини општине Житиште,
и то:
1.
__________________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)
Кандидати:
1) ___________________, _________________, _______________,__________________
(име и презиме)
(датум рођења)
(занимање)
(пребивалиште)
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и
кандидате као под 1.)
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 9/2020

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
21. Јун 2020. ГОДИНЕ

__________________________________________________________________________________
( назив изборне листе )
_________________________________________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)
(На исти начин унети редне бројеве и називе свих изборних листа и првих кандидата са изборних
листа, 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 СОЖ БРОЈ 12а/2020
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Изборна комисија општине Житиште
године

Избор одборника у СО-е Житиште , 21. јун 2020.

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР
ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
ВАЖНО: Овај формулар се попуњава пре него што се резултати гласања упишу у Записник о раду
Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника у
Скупштини општине Житиште(СОЖ БРОЈ 12/2020)

Редни број бирачког места: ________
Општина Житиште

12.1.

Укупно уписаних бирача:
(према изводу из бирачког списка, списку накнадних промена у бирачком списку
и евентуалном посебном изводу за гласање лица у Војсци Србије)

12.2.

Број примљених гласачких листића:

12.3.

Број неупотребљених гласачких листића:

12.4.

Број бирача изашлих на изборе:
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, списку накнадних
промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу)

12.5.

Број бирача који су гласали (број гласачких листића у гласачкој кутији):

12.6.

Број неважећих гласачких листића:

12.7.

Број важећих гласачких листића:

12.8.

Број гласова који је добила свакa Изборна листа:

Назив Изборне листе
(назив регистроване политичке странке- је листа добила
Редни
коалиције - регистрованих политичких странакa-групе
број
грађана)
1

2

Број гласова који је

3
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( Навести све изборне листе као под 1)
УПУТСТВО за логичко-рачунску контролу исправности резултата унетих у овај формулар
Поступак контроле се спроводи следећим редоследом:

1. сабрати број гласова по броју гласова које су добиле Изборне листе (рубрика 12.8). Овај збир
мора бити једнак броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7);

2. на овај збир додати број неважећих гласачких листића (рубрика 12.6), што даје број бирача који
су гласали, односно број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5);

3. на то додати број неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3). Новонастали збир мора бити
мањи или једнак броју примљених гласачких листића (рубрика 12.2);

4. на крају сабрати број бирача изашлих на изборе (рубрика 12.4) и број неупотребљених гласачких
листића (рубрика 12.3). Збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића (рубрика
12.2).
Напомена 1: Број укупно уписаних бирача (рубрика 12.1.) обавезно треба да буде уписан.
Напомена 2: Контролни лист се не сме убрајати у употребљене или неупотребљене гласачке листиће.
Напомена 3: У случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић на гласачку кутију, тај
гласачки листић, након гласања треба да уброји међу неупотребљене гласачке листиће
Након логичко-рачунске контроле податке преписати у Записник (СОЖ БРОЈ 12/2020)
• Записник мора бити читко попуњен.

•

Уколико нема грешака, податке преписати у Записник. • Уколико има грешака, поново извршити
контролу, па ако и даље има грешака, потребно је поново пребројати гласачке листиће.

•

Уколико се из овог формулара у Записник (ИПР-13/17) погрешно препише податак (рубрике од 12.1
до 12.8), потребно га је прецртати и поред њега уписати исправан. Особа која је извршила
корекцију треба да се потпише поред исправљеног податка.

Најчешће формалне неправилности на Записнику (СОЖ БРОЈ 12/2020)
• Није потписан од стране ниједног члана бирачког одбора.
• Није потпун – недостаје поједина страна.

•
•

Записник је копија/фотокопија.
Записник је имао исправку (рубрике од 12.1 до 12.8) поред које није било потписа, како би се
видело ко је исправку спровео.

Како треба да изгледа исправно попуњен и уредан Записник (СОЖ БРОЈ 12/2020)
• Све рубрике у Записнику (рубрике од 12.1 до 12.8) треба да буду попуњене.
• Записник мора бити читко попуњен.

•
•
•
•
•

Записник нема логичко-рачунску грешку.
Записник је потписан од стране чланова Бирачког одбора.
Записник је потпун – има све потребне стране.
Записник је оригинал, а не копија/фотокопија.
Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које стоји потпис лица које је исправку
извршило.
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Образац СОЖ БРОЈ 13/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС ,54/11, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште у ______________,
на седници одржаној ___. ____ 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште под
називом (назив изборне листе) коју је за изборе расписане за 21. јун 2020. године, поднела (назив
подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана).
Образложење
Изборна комисијаопштине Житиште је утврдила да је заступник/овлашћено лице (назив
подносиоца изборне листе), у складу са законом и Закључком Изборне комисије општине
Житиште о отклањању недостатака изборне листе од __. ________ 2020. године, поднело
благовремену и уредну Изборну листу са_____ кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште на изборима расписаним за 21. јун 2020. године.
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно
ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о
локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање
заступљеног пола на изборној листи.
Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. (или чланом 18. став 2. – у случају јединица
локалне самоуправе са мање од 20.000 бирача) Закона о локалним изборима, поднето укупно ____
правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Житиште је донела одлуку као у диспозитиву
овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме
____________________________
(потпис)

Број 16.

11.5.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна 24

Образац СОЖ БРОЈ 15/2020
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС , 54/1,12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште у ____________________, на седници одржаној ___.
_________ 2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
НАЛАЖЕ СЕ (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана),
подносиоцу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште под називом (назив изборне листе),
да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке изборне листе, и то тако што
ће Општинској изборној комисији доставити најмање ___ недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача који
подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми (обрасци ____).
Образложење
Дана __. _______ 2020. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе) поднела је Изборној комисији
општине Житиште изборну листу са ___ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на изборима
расписаним за 21. јун 2020. године.
Увидом у поднети материјал, утврђено је да су уз изборну листу, осим остале законом прописане документације,
достављени и Списак бирача који подржавају изборну листу, у који је уписано ____ бирача, као и изјаве бирача о
подржавању изборне листе.
Пребројавањем достављених изјава бирача о подржавању изборне листе, утврђено је да је достављено ____ изјава, од
којих је за (нпр.) једну утврђено да није правно ваљана јер је недостајао печат овере, због чега је та изјава враћена лицу
које је поднело изборну листу.
Накнадном провером, утврђено је да је __ лица подржало неку од претходних изборних листа, да ___ лица није
уписано у Јединствени бирачки списак који се води за територију општине Житиште и да за ___ лица није било могуће
извршити проверу због погрешно уписаног јединственог матичног броја грађана у Списак бирача, тако да је укупан
број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу ___.
СЛУЧАЈ 1: Имајући у виду да, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, изборну листу својим
потписима мора да подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, што у случају
Изборне листе (назив изборне листе) износи ___, утврђено је да недостаје још најмање ___ правно V Поступак за
спровођење локалних избора 173 ваљаних оверених изјава бирача, што значи да изборна листа садржи недостатак
који је сметња за њено проглашење.
СЛУЧАЈ 2: Имајући у виду да је, у складу са чланом 18. став 2. Закона о локалним изборима, у јединицама локалне
самоуправе које имају мање од 20.000 бирача, изборна листа утврђена када је својим потписом подржи најмање 200
бирача, утврђено је да недостаје још најмање ___ правно ваљаних оверених изјава бирача, што значи да изборна листа
садржи недостатак који је сметња за њено проглашење.
У складу са наведеним, а на основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима, неопходно је да се подносиоцу
изборне листе наложи отклањање утврђеног недостатка, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 16/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број
129/2007,34/2010 -одлука УС ,54/2011, 12/2020 и 68/2020) и члана 45. став 1. Закона о избору народних
посланика (''Службени гласник РС'' број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003испр.др.закона, 18/2004, 101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС ,36/2011 и 12/2020),
Изборна Комисија општине Житиште, на седници _________.2020. год., донела је

РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа ______
__________________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
коју је поднела
__________________________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичких странакa-групе грађана)
за избор одборника у Скупштини општине Житиште, који ће се одржати дана 21.06.2020.год.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 18/2020
На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС ,54/11, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште, на
седници одржаној ___. ___ 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац проглашене изборне листе (назив изборне листе), има
положај политичке странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7. Закона о локалним
изборима, на изборима за одборнике Скупштине општине Житиште, расписаним за 21. јун 2020.
године.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште је __. ___ 2020. године донела Решење о проглашењу
Изборне листе (назив изборне листе), коју је за изборе за одборнике Скупштине општине
Житиште, расписане за 21. јун 2020. године поднела (назив подносиоца).
Приликом подношења Изборне листе, подносилац је, у складу са чланом 40. став 7. Закона о
локалним изборима, приложио и писмени предлог да му се утврди положај политичке странке
националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина.
Увидом у Регистар политичких странака, који води Министарство државне управе и локалне
самоуправе,изборна комисија општине Житиште је утврдила да је (назив политичке странке)
регистрована као политичка странка (назив националне мањине) националне мањине. Разматрајући
Статут и Програм политичке странке која је поднела Изборну листу, као и друге материјале које је
подносилац доставио уз Изборну листу у вези са својим политичким деловањем, изборна комисија
општине Житиште је – није затражила мишљење националног савета националне мањине и
закључила је да су активности подносиоца Изборне листе усмерене пре свега ка представљању и
заступању интереса припадника ______ националне мањине и заштити и побољшању њихових
мањинских права, чиме су испуњени услови да му се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о
локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине. У складу са
наведеним, Изборна комисија општине Житиште је донела одлуку као у диспозитиву овог
решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 19/2020
На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11,12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште, на
седници одржаној ___. __ 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција
политичких странака/група грађана), подносиоца проглашене изборне листе (назив изборне листе),
за утврђивање положаја политичке странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7.
Закона о локалним изборима, на изборима за одборнике Скупштине општине Житиште,
расписаним за 21. јун 2020. године.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште је __. __ 2020. године донела Решење о проглашењу Изборне
листе (назив изборне листе), коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Житиште,
расписане за 21. јун 2020. године поднела (назив подносиоца изборне листе).
Приликом подношења наведене изборне листе, подносилац је, у складу са чланом 40. став 7.
Закона о локалним изборима, приложио и писмени предлог да му се утврди положај политичке
странке националне мањине.
Увидом у Регистар политичких странака, који води Министарство државне управе и локалне
самоуправе, изборна комисија општине Житиште је утврдила да је (назив политичке странке)
регистрована као политичка странка (назив националне мањине) националне мањине. Међутим,
разматрајући Статут и Програм политичке странке која је поднела Изборну листу и друге
материјале које је подносилац доставио уз Изборну листу, као и јавно доступне податке о њеном
политичком деловању и миљења националног савета националне мањине изборна комисија
општине Житиште је стала на становиште да нема основа за закључак да су активности
подносиоца Изборне листе превасходно усмерене ка представљању и заступању интереса
припадника (назив националне мањине) националне мањине и заштити и побољшању њихових
мањинских права, тако да се нису испунили услови да му се, у складу са чланом 40. став 7. Закона
о локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине. У складу са
наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 20/2020
На основу члана 14 . став 1 и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
бр.РС '' бр. 129/2007,34/2010 -одлука УС , 54/2011, 12/2020 и 68/2020) и чл.39.став 2. и 39. став 2. Закона о
избору народних посланика ''Службени гласник РС'' број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон,
75/2003-испр.др.закона, 18/2004, 101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС ,36/2011, 12/2020
и 68/2020),
Изборна комисија Општине Житиште , на седници одржанoј ________2020.године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште,
под називом (назив изборне листе), испуњава услове за одређивање опуномоћених представника
у проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора. Позива се подносилац
Изборне листе из става 1. овог решења да, најкасније __._______ 20__. године, одреди своје представнике у
проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште, на седници одржаној дана __. ___2020. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште, на изборима расписаним за 21.06.2020. године и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. Став 3.
Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава услове да
одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 21/2020
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС '' бр. 129/2007,34/2010 одлука УС ,54/2011, 12/2020 и 68/2020) и чл.39.став 2. и 39. став 2. Закона о избору народних посланика
(''Службени гласник РС'' број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.др.закона,
18/2004, 101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС , 36/2011, 12/2020 и 68/2020),
Изборна комисија Општине Житиште, на седници одржанoј ________2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште
под називом (назив изборне листе), не испуњава услове за одређивање опуномоћених представника у
проширени састав изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште, на седници одржаној __.__2020. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3.
Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава услове да
одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине
Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 22/2020
На основу члана 14. ст. 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС,54/11, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште, на
седници одржаној __. ___ 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште под називом (назив изборне листе), испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Позива се подносилац Изборне листе из става 1. овог решења да, најкасније __.___ 2020. године,
одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких
одбора.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште, на седници одржаној __. ___2020. године, донела је Решење
о проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са ___ кандидата за одборнике Скупштине
општине Житиште на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, као и Решење којим је
утврђено да подносилац наведене изборне листе, у складу са чланом 40. ст. 6. и 7.
Закона о локалним изборима, има положај политичке странке националне мањине/коалиције
политичких странака националних мањина.
У складу са наведеним решењима и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. Став 3. Закона о
локалним изборима, Општинска изборна комисија је утврдила да подносилац наведене изборне
листе, с обзиром на то да је предложио најмање једну трећину кандидата од укупног броја
одборника који се бира, испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав
Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ БРОЈ 23/2020
На основу члана 14. ст. 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС , 54/11, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Житиште , на седници
одржаној __. ___ 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште под називом (назив изборне листе), не испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште, на седници одржаној __. __2020. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине
општине Житиште, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, као и Решење којим је
утврђено да подносилац наведене изборне листе, у складу са чланом 40. ст. 6. и 7. Закона о
локалним изборима, има положај политичке странке националне мањине/коалиције политичких
странака националних мањина.
У складу са наведеним решењима и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о
локалним изборима, Општинска изборна комисија је утврдила да подносилац наведене изборне
листе, с обзиром на то да није предложио најмање једну трећину кандидата од укупног броја
одборника који се бира, неиспуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав
Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији
општине Житиште у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац СОЖ број 24/2020
На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС ,54/11, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија Општине Житиште, на седници одржаној __. ____ 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
Утврђује се да (име и презиме), (занимање) из (место пребивалишта), постаје члан, а (име и
презиме), (занимање) из (место пребивалишта), постаје заменик члана Општинске изборне
комисије Житиштеу проширеном саставу, као опуномоћени представници (назив подносиоца
изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана), подносиоца
Изборне листе (назив изборне листе), на изборима за одборнике Скупштине општине Житиште,
расписаним за 21. јун 2020. године.
Образложење
Изборна комисија општине Житиште је __. ____2020. године донела Решење да (назив подносиоца
изборне листе) испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав
Општинске изборне комисије.
У складу са наведеним решењем, овлашћено лице (назив подносиоца изборне листе) је __. ___2020.
године благовремено доставило уредно обавештење о одређивању опуномоћених представника
наведеног подносиоца изборне листе у Општинској изборној комисији, тако да је донета одлука
као у диспозитиву овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2020.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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