
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIV         Житиште        4.3.2020.             Број 10. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана  15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС,54/11 и 12/2020) Изборна комисија Општине Житиште на седници одржаној 

04.03.2020. године,  донела је   

ПОСЛОВНИК  

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

  

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

  

 Овим Пословником уређују се питања организације и рада Изборне комисије Општине 

Житиште ( у даљем тексту:Комисија)као и друга питања од значаја за рад Комисије.  

  

Члан 2.  

  

  Седиште Комисије је у Житишту, у згради Општине Житиште, ул.Цара Душана 15.  

  

Члан 3.  

Комисија има печат. 

 

Печат има облик круга чији је пречник 50 мм, са малим грбом Републике Србије у средини. 

 

У спољашњем кругу печата исписује се „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, у првом следећем кругу 

испод тога исписује се „АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА“, у следећем унутрашњем 

кругу исписује се 

„ОПШТИНА ЖИТИШТЕ“, у следећем унутрашњем кругу исписује се назив органа - „ ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ“. Седиште Житиште исписује се у следећем унутрашњем 

кругу. 

Текст печата исписује се на српском језику ћириличним и латиничним писмом и на 

мађарском и румунском  језику и писму. 

Штамбиљ општинске управе општине Житиште, користиће се за потребе рада Општинске 

изборне комисије и он је правоугаоног облика. 

  

  САСТАВ  КОМИСИЈЕ  
Члан 4.  

  

  Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу 

закона. Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.  

  

Члан 5.  

  Комисију у сталном саставу чине председник и шеснаeст чланова  које именује  Скупштина 

Општине Житиште, а у проширеном саставу и по један опуномоћен члан- представник подносиоца 

изборне листе, у складу са Законом.  
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  Председник Комисије обавља  следедеће послове: 

        - представља Комисију  

- сазива седнице комисије и председава седницама  

- потписује акте комисије  

- одобрава службена путовања   

- стара се о томе да Комисија своје послове обавља благовремено и у складу са прописима  

- стара се о спровођењу одлука и закључака комисије  

- стара се о примени овог пословника и обавља и друге послове утврђене законом и овим 

пословником  

             Председник Комисије може да овласти секретара Комисије да потписује акте Комисије 

који се односе на питања оперативног карактера.  

             Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије у случају 

његове спречености или одсутности, а може да обавља и све послове за које га овласти 

Председник Комисије.  

             Чланови Комисије имају право и обавезу да редовно присуствују  седницама Комисије, 

да учествују у расправи  о питањима која су на дневном реду и гласају о сваком предлогу о 

коме се одлучује на седници, те да обављају све дужности и задатке одређене од стране 

Комисије.  

Члан 6.  

  

  Комисија има секретара кога именује Скупштина Општине Житиште  који учествује у раду 

Комисије без права одлучивања.  

            Секретар Комисије обавља следеће послове:   

- припрема седнице комисије,   

- координира рад чланова и заменика чланова Комисије  

- помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности  

- стара се о припреми предлога  аката које доноси Комисија ,  

- обавља и друге послове у складу са законом, овим пословником и налозима председника  

Комисије;  

Члан 7.  

  

  Председник,чланови и секретар Комисије  имају заменике.  

  Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије  морају бити 

дипломирани правници.  

  Заменици председника , чланова и секретара   имају иста права и одговорности као и 

чланови које замењују.  

  Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које предложе 

најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се бира имају 

право на свог представника у проширеном саставу комисије.   

  Решење о именовању комисије у сталном саставу објављује се у „Службеном листу 

општине Житиште“.   

  Чланови комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад комисије. Чланови 

комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припремању, расправи, 

одлучивању и спровођењу одлука и закључака комисије.   

Члан 8.  

  

Комисија даном проглашења изборне листе, односно предлога кандидата, истовремено, 

решењем утврђује који подносилац изборне листе, односно предлога кандидата, испуњава услове 

заодређивање својих представника у проширени састав овог органа. 
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Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца 

изборне листе, односно предлога кандидата, Комисија доставља подносиоцу у року од 24 часа од 

доношења решења. 

 

Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима 

која улазе у проширени састав.  

 

Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опуномоћени 

представник подносилаца изборних листа кандидата за одборнике који су предложили најмање две 

трећине кандидата од броја одборника који се бира (опуномоћени чланови). Опуномоћени члан 

има заменика. 

Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица која постају 

опуномоћени чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави 

резултате избора. 

Члан 9.  

  

  Решења о утврђивању проширеног састава  Комисије објављује се у ''Службеном листу  

Општине Житиште''.  

  

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ  
Члан 10.  

 

Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима: 

 

1) стара се о законитости спровођења избора одборника (члан 15. став 1. тачка 1. ЗОЛИ); 

 

2) доноси решење којим утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове за одређивање 

својих представника у проширени састав Изборне комисије општине Житиште (члан 14. став 

6.ЗОЛИ); 

 

3) решењем утврђује проширени састав Изборне комисије општине Житиште (члан 14. став 

9.ЗОЛИ); 

4) одређује бирачка места (члан 15. став 1. тачка 2. ЗОЛИ); 

 

5) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове (члан 15. став 1. тачка 3. ЗОЛИ); 

 

6) даје упутства бирачким одборима о поступку спровођења избора одборника (члан 15. став 

1.тачка 4. ЗОЛИ); 

 

7) доноси решење о бирачком одбору у проширеном саставу (члан 16. став 3. у вези са чланом 

14.став 6 ЗОЛИ); 

 

8) прописује образац изборне листе, обрасце потребних докумената уз изборну листу, као и 

образац за прикупљање потписа бирача који подржавају изборну листу и организује друге 

техничке припреме за провођење избора за одборника ,као и остале обрасце потребне за 

спровођење избора (члан 15. и 23. ЗОЛИ); 

 

9) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника 

(члан.15 сатв 1. тачка 6); 

 

10) проглашава изборну листу решењем (члан 24. ЗОЛИ); 

 

11) доноси решење о одбацивању изборне листе због неблаговремености (члан 25. став 1. ЗОЛИ); 
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12) доноси закључак којим подносиоцу изборне листе одређује рок за отклањање недостатака и 

указује на радње које треба да обави ради отклањања недостатака (члан 25. став 2. ЗОЛИ); 

 

13) доноси решење којим одбија проглашење изборне листе (члан 25. став 3. ЗОЛИ); 

 

14) решењем утврђује збирну изборну листу и објављује је (члан 26. став 1. и 3. ЗОЛИ); 

 

15) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима (члан 15. став 1. тачка 8 ЗОЛИ); 

 

16) утврђује укупан број гласачких листића који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки 

списак и одређује број резервних гласачких листића који неможе бити већи 0.3 % од укупног броја 

гласачких листића (члан 28. став 3. и 4. ЗОЛИ); 

 

17) прописује садржај, облик и начин истицања збирне изборне листе (члан 31. став 2. ЗОЛИ); 

 

18) утврђује резултате избора на бирачким местима и сачињава посебан записник (члан 40. став 1. 

у вези са чланом 39. ЗОЛИ); 

 

19) расподељује мандате у складу са Законом (члан 41. ЗОЛИ); 

 

20) одлучује по приговорима (члан 53. ЗОЛИ); 

 

21) одређује и оглашава број и адресу бирачких места најкасније 20 дана пре датума одређеног за 

одржавање избора.(члан 34. тачка 7. ЗИНП); 

 

22) доноси пословник о свом раду (члан 34. став 2. ЗИНП); 

 

23) утврђује образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије (члан 67. став 4. ЗИНП); 

 

24) објављује податке о укупним резултатима избора за одборнике (члан 15. сатв 1. тачка 9 ЗОЛИ); 

 

25) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за одборнике (члан 15. став 

1.тачка 10. ЗОЛИ); 

 

26) доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу 

надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, 

непосредно по завршетку избора (члан 15. став 1. тачка 11. ЗОЛИ); 

 

27) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника (члан 15. став 1. тачка 

12.ЗОЛИ); 

 

У свом раду комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне 

комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.  

Општинска изборна комисија обавља и послове који произилазе из одлука и прописа који 

регулишу спровођење избора за посланике за  Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.    

  

Члан 11.  

  Комисија ради у седницама.  

 Седницу Комисије сазива председник Комисије, односно заменик председника, ако је председник 

одсутан или спречен, на своју иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним законом.  
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            Председник Комисије је дужан да сазове седницу у што краћем року , када сазивање 

затражи најмање једна трећина чланова Комисије.              

 У раду  Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије.Заменик председника,  и 

заменици чланова учествују у раду Комисије, односно замењују председника, и  чланове само у 

случају њихове одсутности или спречености.  

Заменик секретара комисије може учествовати у раду и по позиву Председника Комисије  у 

случају  да је секретар комисије присутан,  а  обавезан је учествовати у раду комисије односно 

припреми материјала и предлога аката које доноси Комисија као и обављати и друге послове у 

складу са налогом председника Комисије.   

Члан 12.  

  

  Позив за седницу Комисије , члановима, односно њиховим заменицима, упућује 

председник Комисије по правилу најкасније 2 дана пре дана одређеног  за одржавање седнице, 

писаним путем.  

  Уз позив  за сазивање седнице Комисије доставља се  предлог дневног реда са материјалом 

за седницу.Дневни ред комисије предлаже Председник Комисије.  

  У току трајања изборног процеса, позив за седницу Комисије , чланова односно њиховим 

заменицима, упућује председник Комисије, а  у складу са роковима у којима се морају извршити 

поједине изборне радње.  

 У случајевима из става 3. овог члана позив се може упутити телефоном или на други 

одговарајући начин.  

Члан 13.  

  

  Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина од  укупног броја 

чланова, односно заменика чланова Комисије у сталном односно проширеном  саставу .  

  Комисија одлучује јавним гласањем дизањем руку или појединачним изјашњавањем 

чланова комисије.  

            Седницом председава председник Комисије односно заменик председника Комисије. У 

случају да председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик председника, а 

ако је он одсутан председавање преузима најстарији члан комисије.   

            Отварајући седницу, председавајући позива секретара комисије да констатује број 

присутних чланова.  

           Пре утврђивања дневног реда приступа се усвајању записника са претходне седнице  

уколико је исти достављен члановима комисије.  

           Дневни ред предлаже председник, а исти утврђује Комисија.  

           Право да предложи измену и допуну има сваки члан Комисије. О предлозима за измену и 

допуну одлучује се без расправе редом којим су изнети на седници, а потом се комисија изјашњава 

о усвајању дневног реда у целини.  

          Председавајући може одлучити да време за расправу сваког од учесника,  известиоца 5 

минута. Известилац пре расправе може имати излагање дуже од 5 минута, али  када говори у току 

расправе такође не може имати излагање дуже од 5 минута.  

           Председавајући се стара о реду на седници и даје реч члановима. По потреби, преседавајући 

може одредити паузу у току седнице.  

            Седници на позив председника могу да присуствују и друга лица  односно државни органи 

и организације уколико се на седници разматрају питања из њиховог делокруга о чему председник 

обавештава чланове комисије на почетку седнице. ( нпр. Општинска управа  у вези  јединственог 

бирачког списка, представници Полицијске управе, Завода за статистику, представници 

штампарија и слично). Наведени представници присуствују седници само у делу док се расправља 

о питањима из њиховог делокруга.   

Члан 14.  

   

  Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.  
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             Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици само у случају одсуства члана кога 

замењују.  

             Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке председавајући ставља на гласање 

предлоге редом како су изнети.  

             Комисија се увек изјашњава о усвајању предлога. Уколико предлог о којем се гласа не 

добије потребну већину сматра се да је одбијен.   

 

Члан 15.  

  

  Председник Комисије може одредити из реда стручних лица, запослених у Општинској 

управи  који имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног процеса, стручни тим, ради 

пружања помоћи Комисији у обављање појединих изборних радњи.  

  

Члан 16.  

 

  Председник Комисије поред стручног тима  образује  и тим за административно-техничке 

послове из реда запослених у општинској управи који имају потребна знања и искуства у 

спровођењу изборног процеса.  

  Комисија може, по потреби задужити поједине своје чланове да проуче питања која се 

јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи  са члановима изборних органа и 

другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију 

са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.  

  

Члан 17.  

  

  Комисија обезбеђује јавност рада присуством  акредитованих новинара и издавањем 

саопштења.  

  Саопштење за јавност које је усвојила Комисија, даје Општинска управа по налогу 

председника Комисије.  

Члан 18.  

  

  У остваривању својих задатака Комисија, сагласно Закону, сарађује се домаћим и страним 

органима и организацијама.  

  

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА  

Члан 19.  

  

  О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, 

припремиће за потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину 

решавања  приговора.  Стручно мишљење из претходног става  обухвата садржину приговора, 

чињенично стање, излагање законски  одредби на основу  којих  се приговор решава и предлог 

како га треба решити (Предлог решења).  

  Решење о приговору Комисија доноси у року од 48 часова од пријема приговора.  

             Код одлучивања о приговорима  уколико се у току расправе изнесе предлог о одбацивању 

приговора прво се изјашњава о предлозима  за одбацивање и то редом како буду подношени . 

Уколико у току дискусије нема предлога за одбацивање приговора или исти не буду усвојени, 

Комисија се изјашњава о приговору.   

              Ако предлог да се приговор усвоји не добије потребну већину сматра се да је приговор 

одбијен.  

              У одлучивању и поступку по приговорима о питањима која нису изричито уређена 

законом , комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.   

  

Члан 20.  
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  Кад је против решења Комисије којим је приговор одбачен  или одбијен, па и оног којим је 

приговор усвојен, поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним Решењем и 

свим потребним списима Управном суду у року од 12 часова од часа пријема жалбе.  

  

Члан 21.  

  

  У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито  уређена Законом о локалним 

изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању политичких 

активности и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходно  примењује одредбе 

Закона о општем управном поступку.  

  

VI  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  
  

Члан 22.  

  

  Средства за рад Комисије  односно за рад органа за спровођење избора , изборни материјал 

и други  трошкови обезбеђују  се у буџету  Општине Житиште. Део средстава  се може 

остваривати и из средстава буџета  републике и покрајине у случајевима када се општинска 

комисија појављује као учесник  - орган  за спровођење  изборних  радњи за изборе народних 

посланика и изборе за посланике скупштине Аутономне Покрајине Војводине.     

  

Члан 23.  

  

Председник, чланови и секретар комисије, као и њихови  заменици имају право на накнаду 

за рад у Комисији.  

Висина накнаде за рад у Комисији  утврђује се  на  основу  критеријума присутности, 

степена и квалитета ангажованости у спровођењу изборних радњи.  

Радници ангажовани у стручном и административно- техничком тиму имају право на 

накнаду за  радно ангажовање у спровођењу изборних радњи.  

Висину накнаде за ангажовање тимова из става 3. Овог члана утврђује  председник 

Комисије, а у  зависности од ангажовања  у току изборног процеса.  

Чланови комисије имају право и на дневнице за службена путовања у складу са законом.    

Чланови изборне комисије имају право и на исплату дневница у складу са законом.  

Висину трошкова  за  опремање  бирачког места, закупнине, накнаде за рад  председника, 

заменика председника, чланова и заменика чланова бирачког одбора, као и друге трошкове 

утврђује Комисија.  

За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавац  је председник Комисије.  

Чланови комисије као и лица која  је комисија у свом раду ангажовала имају право и 

накнаду стварних трошкова и то путних  трошкова, трошкова коришћења мобилних телефона, 

трошкова за коришћење сопственог возила за службене потребе , као и других трошкова насталих 

услед обављања послова за рад изборне комисије општине Житиште. О наведеним исплатама  

одлучује председник комисије . Све исплате морају бити снабдевене  потребним спецификацијама  

  

Члан 24.  

  

Општинска управа Општине Житиште обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку 

помоћ при обављању  задатака Комисије, у складу са Законом и Одлуком о организацији управе.  

  

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ  
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Члан 25.  

  

На седници  Комисије води се записник о раду Комисије.  

Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима  о којима се 

расправљало, са  именима учесника  у расправи  и о закључцима који су на седници  прихваћени.  

Записник обавезно садржи: време и место одржавања седнице, имена пристуних чланова 

комисије, утврђени дневни ред, као и главне податке о раду на седници , нарочито о предлозима о 

којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другом актима 

који су на седници донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.  

О вођењу и чувању записника  стара се секретар Комисије.  

Записник потписују  председник и секретар  Комисије.Записник потписује и лице које је по 

овлашћењу секретара  водило записник.   

Пре усвајања записника у Комисији, записник се може користити  по одобрењу 

председника Комисије.          

Члан 26.  

  

 

  Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним  

материјалом  и руковање  тим материјалима, сагласно Закону.  

  

Члан 27.  

  

  У Комисији се води деловодни протокол, - попис аката - сређује и чува документација  

(архивска грађа Комисије), са којом се поступа у складу са прописимa o кaнцеларијском и 

архивском пословању.  

  

VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА  
  

Члан 28.  

  

 

Право предлагања измена и допуна Пословника има сваки члан и заменик члана Комисије.  

Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у писаном облику.  

Предлог из става 2. Овог члана Председник Комисије ставља на дневни ред седнице 

Комисије у што краћем року.   

  

IX ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ   
  

Члан 29.  

  

 

Чланови и заменици чланова Комисије и запослени у службама Општинске управе који раде 

и ангажовани су на обављању послова за потребе Комисије дужни су да у свом раду поступају у 

складу са прописима којима је уређена заштита података  о личности.    

  

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 30.   

 

  

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена  овим пословником, могу се 

уредити  Одлуком или Закључком Комисије у складу   са одредбама Закона и овог Пословника.  

  

Члан 31.  
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  Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања  у ''Службеном листу Општине 

Житиште''. Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник  изборне 

Комисије општине Житиште објављен у ''Службеном листу општине Житиште'' број 6/2016.  

  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Скупштина Општине  Житиште  

Изборна комисија Општине 

Житиште  
Број: I-013- 1/2020-12                        

Дана: 04.03.2020.   

Житиште   

  

  

                                                              Председник  Изборне комисије општине Житиште                                                                                                      

Светлана Јарић, дипломирани правник 

 

   

  

*** 

 

 
           На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС ,54/11 и 12/2020), Изборна комисија општине Житиште, на седници дана 4. 3.2020. 

године, донела је   

  

ОДЛУКУ 

О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА  

26. 4.2020.ГОДИНЕ 

 

  

Члан 1. 

   

           Изборна комисија општине Житиште, прописује следеће обрасце за спровођење избора за одборнике 

у СО Житиште, који ће се одржати дана 26.04 2020.године ,које је потребно да овлашћени подносилац 

изборне листе достави Изборној комисији општине Житиште у писменој и електронској форми у 

зависности од навода из напомена наведених образаца и исти биће објављени на званичној интернет 

презентацији општине Житиште http://www.zitiste.org - банер ''Локални избори 2020'' и то: 

 

Образац СОЖ ИЛ/ 2020 , 

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 БРОЈ 6/ 2020 , 

Образац СОЖ БРОЈ 7/ 2020 

Exel табела Образац СОЖ БРОЈ 7/2020, 

Образац СОЖ О/ 2020 , 

Образац СОЖ ОПП/ 2020,  

Образац СОЖ/ П/ 2020 и 

http://www.zitiste.org/
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Образац СОЖ ИЈС-2020 

 

 

Члан 2. 

 

           Изборна комисија општине Житиште, прописује и остале обрасце за спровођење избора избора за 

одборнике у СО Житиште, који ће се одржати дана 26.04 2020.године и то: 

 

           Образац СОЖ БРОЈ 8/ 2020,Образац СОЖ БРОЈ 9/ 2020,Образац СОЖ БРОЈ 10/ 2020,Образац СОЖ 

БРОЈ 11/ 2020,Образац СОЖ БРОЈ 12 2020, Образац СОЖ БРОЈ 12а 2020,Образац СОЖ БРОЈ 13/ 

2020,Образац СОЖ БРОЈ 14/ 2020, Образац СОЖ БРОЈ 15/2020,Образац СОЖ БРОЈ 16/ 2020,Образац СОЖ 

БРОЈ 17/ 2020,Образац СОЖ БРОЈ 18/2020,Образац СОЖ БРОЈ 19/2020,Образац СОЖ БРОЈ 

20/2020,Образац СОЖ БРОЈ 21/2020, Образац СОЖ БРОЈ 22/2020,Образац СОЖ БРОЈ 23/2020,Образац 

СОЖ БРОЈ 24/2020,Образац СОЖ БРОЈ 25/2020,Образац СОЖ БРОЈ 26/2020,Образац СОЖ БРОЈ 27/2020, 

Образац СОЖ БРОЈ 28/2020 и Образац СОЖ број 29/2020. 

 

 

Члан 3. 

 

           Обрасце из члана 1.и 2 ове Одлуке објавити у „Службеном листу општине Житиште“, осим обрасца  

Exel табела Образац СОЖ БРОЈ 7/2020 који се објављује само на интернет страници Општине Житиште. 

 

Члан 4. 

 

  

              Ову Oдлуку ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.         

Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

  

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Скупштина Општине  Житиште  

Број: I-013- 1/2020-13                          

Дана: 4. 3.2020.   

Житиште   

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

  

  

Председник Изборне комисије општине Житиште  

  

Светлана Јарић,д ипломирани правник с.р.  
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Образац  СОЖ  БРОЈ  ИЛ /2020 

  

  

ИЗБОРНА ЛИСТА  

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

  26.  4. 2020. ГОДИНЕ.  

  

назив подносиоца 

изборне листе: 

регистрована 

политичка странка- 

коалиција 

регистовних 

политичких странака- 

група 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  
Име и презиме  

Датум 

рођења  
Занимање  Пребивалиште  

 

Страначка 

припадност 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
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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) 

  

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),  
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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,  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 1/2020   

  

Република Србија  

Општина Житиште 

Општинска управа Житиште   

Број:   

Датум:  

Житиште   

      

      Општинска управа општине Житиште, на основу члана 19.став 2. тачка 1. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 34/2010 -одлука УС и 54/11 и 12/2020) и члана 

29.  Закона о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'' број 18/2016), издаје  

  

ПОТВРДУ О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
  

  

  

        Потврђује се да је ___________________________________________,       (име и презиме)   

   

 рођен____________, ____________, _________________________________    по занимању   

  (датум )  (ЈМБГ)           (пребивалиште и адреса становања)  

  

....................................................................  

  

 уписан  је у Јединствен бирачки списак –део бирачког списка за подручије општине Житиште и  

има изборно право.  

М.П.  

  

                                                               Овлашћено лице општинске управе   

  

              __________________________  

                     (потпис)  

  

*Податак о занимању није саставни део Јединственог бирачког списака, односно део бирачког 

списка за подручије општине и уписује се ручно.  

НАПОМЕНА: Овај прописани образац потврде је индентичан са обрасцем потврде коју издаје 

општинска управа. Овај образац ће се добијати и попуњавати у канцеларији број 31. на 1. спрату 

Општине ЖитиштеОпштинске управе општине Житиште (Вера Арнаутовић и Славица 

Шојић).Ознаку овог обрасца ''Образац СОЖ  број 1/2020“  уписиваће ће ручно у горњем десном 

углу наведене раднице Општинске управе приликом издавања исте.  
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Образац СОЖ  БРОЈ 2/2020 

  

  

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ  КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

  

  

  

  

Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини општине Житиште на Изборној листи 

кандидата коју је предложила  

  

  

_______________________________________________________________________________ 

(назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичких странакa-

групе грађана)  

  

  

  

на дан _________________ и поднела Изборној комисији општине Житиште.  

  (датум подношења)  

  

  

  

У _________________, _________________.  

  (место)   (датум)  

  

  

  

                Кандидат,   

  

              ____________________  

                    (име и презиме)  

  

              ____________________  

                        (занимање)  

  

              ____________________  

                                                                                                                  (потпис) 
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Образац СОЖ БРОЈ 3/2020 

  

  

  

  

  

ПОТВРДА 

О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

  

  

  

Потврђује се да _________________________________________  

           (име и презиме)    

  

  

Рођен у ____________, _________________, има пребивалиште у  

       (датум)      (ЈМБГ)    

  

  

__________________________, ______________________  

                   (место)             (адреса)  

  

  

  

  

  

  

Број: _________________  

  

У _________________, _________________.  

  (место)   (датум)  

   

                Овлашћено лице  

  

__________________________                        

м.п.                                 (име и презиме)  

  

              __________________________  

                     (потпис)  

  

НАПОМЕНА: Важеће су потврде издате на обрасцу органа Министарства  унутрашњих послова – 

полицијских управа и станица   
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Образац СОЖ БРОЈ 4/2020 

  

  

  

  

САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

  

  

Сагласан сам да будем носилац  Изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине 

Житиште коју подноси  

  

______________________________________________________________________________  

  (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-групе 

грађана)  

  

  

  

  

У _______________________, __________________  

        (место)         (датум)  

  

  

Носилац листе,  

  

____________________  

(име и презиме)  

  

____________________  

(JMБГ)  

  

                                                                                              ______________________________________  

                                                                                                           (пребивалиште и адреса становања)  

  

_______________________________  

                                                                                                                                                      (потпис)  
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 Образац СОЖ БРОЈ 5/2020  

  

  

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

  

  

Овлашћује се ____________________________,  ______________________________________  

                         (име и презиме)       (занимање)  

  

_____________________ , ________________________________________________________  

     (лични број)       (пребивалиште и адреса становања)  

  

____________________________ , ______________________________________  

          (име и презиме)       (занимање)  

  

_____________________ , ________________________________________________________  

(лични број)        (пребивалиште и адреса становања)  

  

да у име _______________________________________________________________________,  

 (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-групе 

грађана)  

  

поднесе Изборној комисији општине Житиште изборну листу кандидата за одборнике у 

Скупштини општине Житиште.  

  

  

Број: __________________  

  

У _____________________, ____________________  

      (место)      (датум)  

  

  

  

          М.П.  

Овлашћено лице,  

  

_______________________________ 

 (име и презиме лица 

 овлашћеног статутом  политичке странке 

 односно споразумом групе грађана)  

  

  

Напомена : Подносилац изборне листе нема обавезу поношења  акта - Образац СОЖ  БРОЈ 5/2020 

уколико  прилаже Коалициони споразум  или акт о образовању групе грађана у коме су изричито 

наведени подаци  о лицу овлашћеном за подношење изборне листе .  
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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 26. април 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................................ .. 

БРООЈ.............................................. У ПРИСУСТВУ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ПРИПРАВНИКА СВОЈЕРУЧНО 

ПОТПИСАО ОВУ ИСПРАВУ. 

ИДЕНТИТЕТ ПОДНОСИОЦА ИСПРАВЕ УТВРЂЕН ЈЕ УВИДОМ У ЛИЧНУ КАРТУ БР................... ИЗДАТУ ДАНА 

......................................... ОД СТРАНЕ ПС................................... 

УОП-I:…………………………….. 

Јавни бележник  Радмила Станковић, Житиште Цара Душана 17 

Дана : 

Време: 

                                                                                 ПОТПИС ......................................................М.П. 

                                                                                             

 
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена код Нотара - јавног бележника. 

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''. 

 

 

 

http://www.zitiste.org/
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Образац СОЖ БРОЈ 7/2020    

   

С П И С А К 

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  26.04.2020. године 

 

поднела_____________________________________________________________________ 

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

 

подржавају бирачи, и то: 

 

 

Редни 

број 
Име и презиме ЈМБГ Назив органа који је извршио оверу 

       

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

 

 
 

У __________________, ______________ 

         (место)                          (датум) 

 

                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

___________________________________________ 
(име и презиме лица овлашћеног статутом политичке странке, 

коалиционим споразумом односно споразумом групе грађана) 

 
____________________________________________________________ 

(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 и 12/2020) и члана 47. став 1. 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 и 

12/2020), Изборна Комисија општине Житиште, на седници            2020. године, донела је                                                                   

         

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У 

СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

26. април 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 

 

 

26. АПРИЛ 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 10/2020 

 

 

 

КОНТРОЛНИ  ЛИСТ 

 

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА 

ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

 

 Бирачки одбор за бирачко место _______________________ у општини 

                                                                              ( број ) 

_______________________за изборе за одборнике у Скупштини општине Житиште 

             ( назив) 

___________________ , примио је од општинске управе кутију за гласање. 

             ( датум )   

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

____________________________________, уписаног у извод из бирачког 

(име и презиме бирача) 

списка под редним бројем ____, утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна да 

обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића. 

 Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност 

гласачких листића. 

 

 

У ____________________ , ________________ у ____________ часова . 

 

 

                ( место )                         ( датум )                     

 

 

 Бирач који је први                                                   Бирачки одбор 

        дошао на бирачко место                                                                    

 

________________________________                              1. _________________________________ 

             ( име и презиме )                                                             (име и презиме председника)   

________________________________                                  _________________________________ 

                   ( потпис )                                                                                     (потпис)  

  2. _________________________________ 

                                                                                                                 (име и презиме члана) 

 _________________________________ 

                                                                                                                         (потпис)     

 

 ( Навести све чланове Одбора као под 2.) 
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Образац СОЖ БРОЈ 11/2020 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

БИРАЧА УПИСАНИХ У ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА 

БИРАЧКО МЕСТО БР. ____ У ОПШТИНИ _______ 

 

Потврђује се да је __________________, ___________________ 

   (име и презиме)  (ЈМБГ) 

Са пребивалиштем у _______________________________________________ 

      (место) 

______________________________, уписан у бирачки списак 

 (адреса пребивалишта) 

 

општине __________________________, на бирачком месту бр: _______, 

  (назив) 

по редним бројем __________, и има бирачко право. 

 

У ________________________, ____________________________ 

 (место)                (датум) 

 

  БИРАЧ    ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ 

        ОДБОРА 

_____________________________  ________________________________ 

  (потпис)     (потпис) 

 

____________________________  ________________________________ 

    (име и презиме)         (име и презиме) 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА 

 

1. __________________________ 

(потпис) 

     _________________________ 

(име и презиме) 

2. __________________________ 

(потпис) 

     _________________________ 

(име и презиме) 

3. __________________________ 

(потпис) 
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Образац СОЖ БРОЈ 12/2020 

 

ЗАПИСНИК 

 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ 

ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

Бирачки одбор за бирачко место број : _________ , _________  

 

_____________________________________ у општини ________________________ састао се  

      ( назив бирачког места )                                             ( назив )                           

на дан гласања ____________ , у ____________ часова .  

                            ( датум)                                                                        

 

 Присутни су :  

 

1) ______________________________   2)  ________________________________ 

(име и презиме председника одбора)             ( име и презиме члана одбора ) 

 

                      ( Навести све присутне чланове одбора као под 2.) 

 

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

 - да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих 

симбола политичких странака и другог пропагандног материјала ; 

 - да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону  о избору народних 

посланика; 

 - да је од општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на бирачком 

месту, сагласно Закону и  записнику о предаји и пријему изборног материјала .  

  

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

 

 4.Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача    

______________________________________________________________________ 

                                       ( име и презиме и редни број из списка )                                

који је први дошао на бирачко место. Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни 

лист, који су потписали чланови  Бирачког одбора и први бирач, убачен  је у кутију и кутија 

запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.   

 

 5. Уз помоћ другог лица ( слепа, инвалидна и неписмена лица )на бирачком месту гласало је 

_____________ бирача. 

( број) 

 

 6.Изван бирачког места гласало је________бирача који су због теже болести     

       (број) 

или телесног оштећења немоћни или спречени да гласају на Бирачком месту.                                                         

 7.Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се : 

 

  (Навести  догађаје који су били од  утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак 

гласања. Шири опис уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог 

записника.) 
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 8.На бирачком  месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и 

страни посматрачи. 

 

 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 : 

 - утврдио је број неупотребљених гласачких листића ; 

 - утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем  заокружених редних 

бројева у Изводу  из бирачког списка, и Посебном изводу из бирачког списка , 

 - отворио гласачку кутију , у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 

 - приступио  одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих 

гласачких листића; 

 -утврдио број важећих  гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу.  

 

 11. После пребројавања , неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и 

важећи гласачки листићи стављени су у посебне омоте и запечаћени.          

 12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту......... ا_______ا 

                                                                                                                  (редни број)    

у општини _________________________   ...............................ا____________ا 

                                                                                                      (шифра општине)  

                резултати гласања следећи:  

 

12.1 да је према Изводу из бирачког списка  укупно  

УПИСАНИХ БИРАЧА  ...................................................................... ا_______ا 

 

12.2 да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ......................................  ا  ا_______

 

12.3  да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ......................  ا  ا_______

 

12.4 да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ  

(заокружени у бирачком списку) ...................................................... ا_______ا 

 

12.5 да је УПОТРЕБЉЕНИХ  гласачких  

                  листића ( у кутији)  ........................................................... ا_______ا 

 

12.6  да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .................................. ا_______ا 

 

             12.7 да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића  ........................... ا_______ا 

 

12.8  да су од укупно важећих  гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ 

ГЛАСОВА: 

 

 ред.                          Назив изборне листе                                           Број гласова које  

бр.                   (назив регистроване политичке странке-  је листа добила 
коалиције - регистрованих политичких странакa-групе грађана) 

 

1                                                   2                                                                        3 

 

 

1.______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________          

 



   

Број 10.        4.3.2020. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  27 
 

 

3.______________________________________________________________________________ 

 

4.______________________________________________________________________________ 

 

5.______________________________________________________________________________ 

 

6._______________________________________________________________________________ 

 

7._______________________________________________________________________________ 

 

8._______________________________________________________________________________ 

 

9._______________________________________________________________________________ 

 

10.______________________________________________________________________________ 

 

11.______________________________________________________________________________ 

 

12.______________________________________________________________________________ 

 

13.______________________________________________________________________________ 

 

14.______________________________________________________________________________ 

( Навести све изборне листе као под 1)    

 

 

 13. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ  следеће примедбе: (Прилог са 

примедбама чини саставни део овог записника ). 

  

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

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

достави изборној комисији , а зато су одређени председник и чланови Бирачког одбора , и то :  

 

__________________________________________________________________________________   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 15. Други примерак Записника Бирачки одбор је одмах истакао  на бирачком месту а по 

један примерак је уручен представницима предлагача изборних  листи , и то: 

 

 

1) ________________________________   2)  ________________________________ 

    ( име и презиме редни број кандидата         (име и презиме редни број кандидата  

                  - потпис представника )                                    - потпис представника )  
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      (Навести остале представнике предлагача изборних листи, као под 1. и 2.) 

 16. Бирачки одбор је завршио рад _________ , у _________  часова. 

( датум )           

 

 

Бирачки одбор , 

 

1._______________________________________ 

( име и презиме и потпис председника) 

 

2._______________________________________ 

( име и презиме и потпис члана) 

 

 

3._______________________________________ 

( име и презиме и потпис члана) 

 

4._______________________________________ 

( име и презиме и потпис члана) 

 

5. _______________________________________ 

( име и презиме и потпис члана) 

 

 

( Навести остале чланове бирачког одбора као под 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Број 10.        4.3.2020. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  29 
 

 

 

Образац СОЖ БРОЈ 12а/2020 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
Изборна комисија  општине Житиште                       Избор одборника у СО-е Житиште , 26. 

април 2020. године  

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:  

Редни 

број  

Назив Изборне листе 

(назив регистроване политичке странке-  је листа 

добила коалиције - регистрованих политичких 

странакa-групе грађана) 

 

Број гласова који је 

1  2 3 

 ( Навести све изборне листе као под 1)    
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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 и 12/2020),  Изборна комисија општине Житиште у ______________, на 

седници одржаној ___. ____ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште под 

називом (назив изборне листе) коју је за изборе расписане за 26. април 2020. године, поднела 

(назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група 

грађана). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 __. ____ 2016. године, поднело благовремену 

и уредну Изборну листу са_____ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на 

изборима расписаним за 26. април 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) 
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Образац СОЖ БРОЈ 14/2020 

 

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 34/10 – одлука УС ,54/11 и 12/2020),  Изборна комисија општине Житиште у Житишту, на 

седници одржаној ___. _________ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБAЦУЈЕ СЕ изборна листа (назив изборне листе), коју је, __. _________ 2020. године, поднела 

(назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група 

грађана), као неблаговремена. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана __. ________ 2020. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе - политичка 

странка/коалиција политичких странака/група грађана) поднела је Изборној комисији општине 

Житиште изборну листу са __ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на изборима 

расписаним за __. _________ 2020. године, под називом (назив изборне листе). 

 

У вези са поднетом изборном листом, Изборна комисија општине Житиште је утврдила: 

- да је чланом 19. став 1. Закона о локалним изборима прописано да се изборна листа доставља 

најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора; 

- да је рок за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на 

изборима расписаним за __.______ 2020. године истекао __.______ 2020. године у 24.00 часа; 

- да је чланом 25. став 1. Закона о локалним изборима прописано да кад утврди 

да изборна листа није поднета благовремено, изборна комисија доноси решење о њеном 

одбацивању. 

Имајући у виду да је изборна листа (назив изборне листе) поднета __.___ 2020. године, 

односно након истека законског рока за подношење изборних листа, Изборна комисија општине 

Житиште је утврдила да постоји неотклоњива сметња за разматрање предметне изборне листе, те 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 15/2020 

 
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС , 54/11 и 12/2020), Изборна комисија општине Житиште у ____________________, на седници 

одржаној ___. _________ 2020. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

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 ____). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 26. април 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) 

                                                                                  ____________________________ 
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                                                                                                                                                        (потпис) 

 

 

 

 
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 и 12/2020) и члана 45. став 1. Закона о избору народних посланика 

(''Службени гласник РС'' број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.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 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 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 26.04.2020.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 17/2020 

 

 

 На основу члана 25. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007,34/2010 -

одлука УС ,54/2011 и 12/2020) и члана 46. став 3. 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 и 12/2020), 

 Изборна Комисија општине Житиште, на седници ___________2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбија се проглашење Изборне листе 

__________________________________________________________________________________ 

(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, број __________________, од  

 

___________________________ због неиспуњења услова предвиђених Законом. 

        (датум подношења) 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 (У зависности од случаја, укратко навести да Изборна листа не испуњава услове предвиђене 

Законом, односно недостаци Изборне листе нису отклоњени). 

 Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може поднети приговор 

Изборној комисији општине Житиште у року од 24 часа од часа 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 18/2020 

 

На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 34/10 – одлука УС ,54/11 и 12/2020),  Изборна комисија општине Житиште у 

____________________, на седници одржаној ___. _________ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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 26. април 2020. 

године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 26. април 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) 

 

                                                                                             ___________________________ 
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                                                                                                                                                           (потпис) 

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 и 12/2020),  Изборна комисија општине Житиште у ____________, 

на седници одржаној ___. _________ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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 26. април 2020. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 26. април 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 је - није затражила миљење 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) 

 

                                                                                             ___________________________ 
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                                                                                                                                                            (потпис) 

 

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 и 12/2020) 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 и 12/2020), 

 Изборна комисија Општине Житиште , на седници одржанoј  ________2020.године , донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 26.04.2020. 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 и 12/2020) 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 и 12/2020), 

 Изборна комисија Општине Житиште, на седници одржанoј  ________2020.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 26. април 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 и 12/2020), Изборна комисија општине Житиште у  ___________, 

на седници одржаној __. ____ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 26. април 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 и 12/2020), Изборна комисија општине Житиште у _____________, на 

седници одржаној __. ___ 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 26. април 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 и 12/2020),  Изборна комисија Општине Житиште, на седници одржаној __. ___ 2020. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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 26. април 2020. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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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Образац СОЖ БРОЈ 25/2020 

 

 

ЗАПИСНИК 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ИЗБОРЕ  ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

 

 1. Изборна комисија општине Житиште предаје бирачком одбору за бирачко место број ________ 

следећи изборни материјал : 

 

1) Један примерак Правила о раду бирачких одбора,  

2) Решење о одређивању бирачког места, 

3) Решење о именовању бирачког одбора, 

4) Четири примерка Збирне изборне листе кандидата за избор  одборника у Скупштину Општине 

Житиште, 

5) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком  

месту, 

6) __________  гласачких листића по овереном  изводу из бирачког  списка, 

             (број)                                                          

7)  Записник о раду  бирачког одбора на  спровођењу гласања и итврђивању  резултата  гласања ,  

8) Један контролни лист ,  

9)__________образац потврде о бирачком праву за бираче који су спречени  

  (број) 

да гласају на бирачком месту;  

10) _________ бочица невидљивог мастила, 

     ( број)  

11) _________  УВ лампи , 

 ( број)   

12) _________  резервних бочица невидљивог мастила , 

    ( број)   

13) _________   резервних УВ лампи. 

    ( број)   

 

НАПОМЕНА:Резерве  из тач.12) и 13) налазиће се у седишту Општине  и , по             

                       потреби  могу се добити од Изборне комисије Општине Житиште на   

                       реверс у току избора.  

 

 2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама ____________ тачке 1. овог 

записника . 

    ( број ) 

 3. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца изборних 

листа , и то :  

 

1.___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника )                

2___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника )                

3___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 
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   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника) 

  

 4___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)       

  

 5___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)       

  

6___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)       

  

7___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)       

 

8___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)       

  

9___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)   

 

10___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)   

 

  11___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)   

 

12___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)   

 

13___________________________________ , ________________________________ 

                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме ) 

   _____________________________________________________________________ 

                                   ( пребивалиште и адреса представника)   

 

Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на предају и пријем изборног  

матријала 

 

 Примедбе су : 
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 5. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије општине Житиште а 

други код бирачког одбора.  

 

 

У _____________________ , _______________  у  _________ часова . 

               ( место )                           ( датум)        

 Председник                                                           За Изборну комисију 

       бирачког одбора                                                          Општине Житиште  

 

 

____________________                                                   ____________________ 

    ( име и презиме )                                                               ( име и презиме)  

 

____________________                                                   ____________________ 

         ( потпис )                                                                              ( потпис) 

 

 

 

Присутни чланови бирачког одбора  

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Образац СОЖ БРОЈ 26/2020 

ЗАПИСНИК 

 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ 

СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

1. Бирачки одбор  за Бирачко место _____________ у општини _________________ 

                                                                   ( број)                                      ( назив) 

предао је изборној комисији изборни материјал после спроведеног гласања за избор одборника у 

Скупштину општине  Житиште на Бирачком месту ________________  

                                                                                                                  (број) 

који су одржани ___________________ , и то : 

                                (датум гласања) 

 

________________ записника о раду бирачких одбора на  спровођењу  

            ( број )                      

гласања и утврђивању резултата гласања , 

_______________  оверених извода из бирачких спискова по којима  

       ( број )         

су гласали бирачи, 

 3)  _______________   образаца потврде о бирачком праву за бираче који 

                         (број) 

 су спречени да гласају на бирачком месту. 

 

_______________  запечаћених коверата са  неупотребљеним гласачким  

            ( број )  

листићима ,  

 _______________  запечаћених коверата са  неважећим  гласачким  

            ( број )  

листићима ,  

_______________  запечаћених коверата са  важећим  гласачким  

            ( број )  

листићима ,  

_______________  контролних  листова   

            ( број )  

 

 2. Изборна комисија општине Житиште, примила је изборни материјал назначен у подтачкама 

________________ тачке 1. овог записника . 

           (број) 

 

 3. Предаји и пријему изборног материјала  присуствовали су  представници подносилаца изборних  

листа , и то : 

 

1._____________________________  ,  _______________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

2._____________________________  ,  ____________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

3._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    
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4_____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

5_____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

6._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )   

7._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )  

 

8._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

9._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

10._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

11._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

12._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

 

13._____________________________  ,  ______________________________________ 

         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )    

 

 

                                     ( пребивалиште и адреса представника )    

            ( Навести све  представнике подносилаца као под 1) 
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 4.Представници подносилаца изборних  листа нису имали – имали су примедбе на  предају и пријем  

изборног материјала. 

  

Примедбе су :   

 

________________________________________________________________________  

 

 5. Записник је сачињен у два примерка од којих један Изборне комисије општине Житиште,а други 

код Бирачког одбора. 

 

У _________________ , ___________________ у __________ часова .  

             ( место)                       ( датум)      

 

 

 

 

Председник Бирачког одбора                                За Изборну комисију 

Општине Житиште 

 

_____________________________                 ___________________________ 

          ( име и презиме)                                                 ( име и презиме ) 

 

_____________________________                ____________________________ 

               (потпис)                                                          (потпис) 

 

 

 

 

            Присутни чланови бирачког одбора 

 

           _______________________________ 

 

           _______________________________ 
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Образац СОЖ БРОЈ 27/2020 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА 

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

___________2020.године 

 

Седница Комисије је одржана, _______са почетком у _____ часова 

                                                                   ( датум) 

Седници Комисије присуствују : 

 

              1 ______________________ 

                    ( име и презиме председника Комисије ) 

 

              2) ______________________ 

                   ( име и презиме секретара Комисије ) 

                

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______ 

                              ( име и презиме чланова  Комисије -   Навести све присутне чланове)  

 

Комисија је утврдила да је , од укупно  ______ бирачких одбора у      

( број )  

општини Житиште    примила изборни материјал од  ______бирачких одбора 

( број )   

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

поништила гласање ни на једном бирачком месту . 

  

              ( Због битних повреда Закона,Конисија је поништила гласање на укупно  

___________ бирачких места, и то:  

 

               број   ___ ___    у месту ______________________ 

                                                            ( редни број бирачког места и назив места) 

 

               број     ___ ____    у месту ___ _________________________________  

                                     ( Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) 

 

и одредила да се, на овим бирачким местима,понови гласање  ___ ____    )     

                                                                                                          (  датум) 

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

               - да је за изборе предато укупно гласачких листића ..............    ا_____ا 
 

               - да је остало неупотребљено гласчких листића ....................     ا_____ 

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

 _____ا.......................................................................................................................   

 

         - да је,према изводима из бирачких спискова ,на изборима гласало  бирача :       

 ا____ا .................................................................................................................         
 

        - да је било неважећих гласачких листића ............................    ا____ا 
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                   - да је било важећих гласачких листића  ...............................  ا ____ا 
                   - да су поједине  изборне листе добиле следећи број  гласова  :  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Редни                                Назив                                                   Број гласова                               

број                          изборне листе                                              које је добила                                

                                                                                                       изборна листа        

 

 

  1                                           2                                                                   3                                           

 

 6. Чланови изборне комисије општине Житиште имали су – нису имали примедбе на утврђивање  

резултата избора. 

 

 Примедбе су :  

 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

   7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у ''  Службеном 

листу  општине Житиште '' )   

 

    8. Комисија је  завршила рад  __________ у  ______часова. 

                                                           ( датум)  

 

 

 

 

 Секретар комисије,                                               Председник комисије,  

___________________________   ______________________ 

              ( име и презиме)                                                       ( име и презиме )    
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Образац СОЖ БРОЈ 28/2020 

 

ЗАПИСНИК 

 

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ 

МАНДАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

_______ 2020.године 

 

Седница Комисије је одржана, _______са почетком у _____ часова 

                                                                   ( датум) 

Седници Комисије присуствују : 

 

              1 ______________________ 

                    ( име и презиме председника Комисије ) 

 

              2) ______________________ 

                   ( име и презиме секретара Комисије ) 

                

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______ 

                              ( име и презиме чланова  Комисије -   Навести све присутне чланове)  

 

                   - да су поједине  изборне листе у складу са чланом 41.Закона о локалним изборима добиле 

следећи број  мандата пременом система највећег количника и то:  

________________________________________________________________________ 

Редни                                Назив                                                    Број мандата 

број                          изборне листе         

 

__________________________________________________________________________________ 

  1                                           2                                                               3                                            

__________________________________________________________________________________  

 

 

 6.Чланови изборне комисије општине Житиште имали су – нису имали примедбе на утврђивање  

резултата избора. 

 

 Примедбе су :  

 

_________________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________________   

 

 

   7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у ''  Службеном 

листу  општине Житиште '' )   

 

    8. Комисија је  завршила рад  __________ у  ______часова. 

                                                           ( датум)  

 

 Секретар комисије,                                            Председник комисије,  

___________________________   ______________________ 

              ( име и презиме)                                                       ( име и презиме )    
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Образац СОЖ БРОЈ 29/2020 

 

 

 

УВЕРЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 
 Утврђује се да је ______________________, ________________________, 

    (име и презиме)  (занимање) 

 

рођен ________________, из ___________________________________________, 

      ( датум )   (пребивалиште и адреса становања) 

 

изабран за одборника у Скупштини општине Житиште, са изборне листе 

 

___________________________, на изборима одржаним ______________. 

(назив изборне листе и носилац изборне                        (датум) 

 листе ако је одређен) 

 

 

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/О/2020   

  

  

О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е 

  

  

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ         ____________________________________________                                 

(име и презиме) 

 

  

      _____________________________________________  

(занимање) 

  

  

      _____________________________________________  

(ЈМБГ) 

 

  

      _____________________________________________  

(пребивалиште и адреса) 

 

      _____________________________________________  

(телефон) 

 

  

Да, у име ________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________   (назив 

регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, група грађана)  

  

Може преузимати решења, закључке и друга акта од  Изборне комисије општине Житиште и истој 

подносити тражене акте.  

  

             

  

                      __________________________________  

                                    (потпис)  

  

        М.П.   

 

    _____________________________________________  
            (име и презиме лица  које је Статутом  политичке странке, осносно 

коалиционим споразумом или споразумом о образовању групе грађана  

овлашћено да их заступа)  

  

  

НАПОМЕНА:Важећа су и овлашћења издата од стране  регистроване политичке странке, коалиције 

регистрованих политичких странака, група грађана.  
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Образац ОПП/2020  

  

  

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

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,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.  
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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   

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. Потврда о изборном праву сваког кандидата за одборнике Скупштине;   

4. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника Скупштине;   

5. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника Скупштине;  

6. Списак бирача који подржавају изборну листу у писаној и електронској форми са изјавом 

сваког бирача чији је потпис оверен код  јавног бележника-нотара сложен по азбучном 

реду;   

7. Споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или образовању 

групе грађана ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких странака 

или група грађана;  

8. Споразум о констутуисању групе грађана ....................................................................... и  

      9.   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 ИЈС-2020 

 

........................................................................................................................... 

Подносилац изборне листе  

 

  

Дана :             2020. године 

 

                          

               

                     У складу са чланом  21. став 1.  Закона о финансирању политичких активности  

(Службени гласник Републике Србије  43/2011, 123/2014, 88/2019) ) дајем следећу  

 

 

 

                                                            И  З  Ј  А  В  У 

 

 

 

........................................................................................................................................................ 

(Странка или коалицаја ) 

изјављује   да ће  средства која остваре из јавних извора – буџета  Општине Житиште ,  користити  

за покриће трошкова изборне кампање. 

 

 

  ........................................................................................................................................................ 

 

 

............................................................................................................................................................ 

(Странка или коалицаја ) 

 има  отворен наменски динарски текући рачун код................................................................... 

 

............................................................................................................................................................ 

 

                        Ова изјава доставља се  у 2 примерка  и то Изборној комисији Општине Житиште  и 

одељењу за финансије буџет и трезор Општине Житиште . 

                                                                                               

 

                                                                                                                Изјаву дао  

 

                                             Овлашћено лице  за финансијско пословање  и извештавање    

 

........................................................................................................................................................... 
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