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САДРЖАЈ
Акта Изборне комисије општине Оџаци

Рeдни
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50.
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52.

Назив акта
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине општине Оџаци , расписаних за 23. април 2017.године
Решење о одређивању бирачких места у општини Оџаци за изборе
23.04.2017.године
Одлука о облику и садржини изборне листе и образаца докумената који се
достављају уз изборну листу кандидата за одборнике за изборе расписане за
23.април 2017.године

Страна
65.
69.
71.
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01.03.2017.године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС", бр. 129-07, 34/2010 и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18.
Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС,
72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11 - одлука УС
и 36/11), Изборна комисија општине Оџаци, на седници одржаној 01. 03. 2017. године, донела је

50.

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНИХ ЗА 23. АПРИЛ 2017.
ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Оџаци утврђени су :
- Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Оџаци („Службени
гласник Републике Србије" број 14/2017),
- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС" бр. 129-07, 34/2010 и 54/2011),
- Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС" бр.35/00,57/03-одлука УС,
72/03-др. закон,18/04, 85/05-др.закон,101/05-др. закон,104/09- др.закон,28/11-одлука УС и 36/11),
- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11),
- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС",
број 15/2012).
2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Оџаци донета је и
објављена 27. Фебруара 2017. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Оџаци расписани за 23.04.2017.
године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку даном ступања на
снагу ове Одлуке.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
Радња
Рок
број

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1. Јединствени стандарди и обрасци
Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и члан
1.Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине
Оџаци)
Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о
расписивању избора)
Обавештавање грађана о свим активностима изборног поступка и
догађајима значајним за изборе (члан 27. Закона о локалним
изборима)
Излагање дела бирачког списка за подручје општине Оџаци и
израда и достављање обавештења бирачима да могу захтевати
ажурирање података у бирачком списку (чл. 14-16. Закона о
јединственом бирачком списку)
Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у
бирачком списку (члан 14. став 1. ЗоЈБС)
Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који
подржавају изборну листу и стављање на располагање учесницима
у изборима (члан 23.ст.1. Закона о локалним изборима - ЗОЛИ)

27. 02. 2017.

28. 02. 2017.
све време у поступку
избора осим за време
предизборног ћутања
најкасније 28. 02. 2017.
(дан после расписивања
избора)

до закључења бирачког
списка
најкасније 02. 03. 2017. у
24 часа (у року од три
дана од дана расписивања
избора)
Прописивање образаца и организовање техничких припрема за најкасније 02. 03. 2017. у
спровођење избора (члан 15. ст.1.т.5. ЗОЛИ)
24 часа
Одређивање, објављивање и достављање Министарству за најкасније 03. 04. 2017. у
државне управе и локалну самоуправу, бирачких места (члан 15. 24 часа
ст.1.т.2. ЗОЛИ)
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1.9.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

01.03.2017.године

Утврђивање нумеричких мерила за стални састав бирачких одбора најкасније 22. 03. 2017.
2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања
Подношење изборне листе (члан 19. ст.1. ЗОЛИ)
Најкасније 08. 04. 2017. у
24 часа (15 дана пре дана
избора)
Повлачење изборне листе (члан 21.ст.1. ЗОЛИ)
најкасније до утврђивања
збирне изборне листе
Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан 24.ст.1. у року од 24 часа од часа
ЗОЛИ)
пријема
предлога
подносиоца изборне листе
(уколико испуњава услове)
Доношење решења о испуњености услова за одређивање даном проглашења изборне
представника у проширени састав органа за спровођење избора листе
(члан 14.ст.6. ЗОЛИ)
Достављање решења о проглашењу изборне листе подносиоцу без одлагања
(члан 24. ст.2.ЗОЛИ)
Достављање решења о испуњености услова за одређивање у року од 24 часа од
представника у проширени састав органа за спровођење избора доношења решења
(члан 14. ст.7.ЗОЛИ)
Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких најкасније 11.04. 2017. у
одбора Изборној комисији
24 часа
Именовање сталног састава бирачких одбора
најкасније 12.04.2017. у 24
часа
Одређивање опуномоћених представника у ИК подносилаца најкасније 17.04.2017 у 24
изборне листе
часа
Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ)
24
часа
од
пријема
обавештења о лицима која
улазе у проширени састав
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном најкасније 12. 04. 2017.
листу општине Оџаци" (члан 26.ст.1. и 3. ЗОЛИ)
најкасније 10 дана пре
одржавања избора
Право увида у поднете изборне листе и документацију (члан 26. 48
часова
од
дана
ст.4 ЗОЛИ)
објављивања
збирне
изборне листе
Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава најкасније 17. 04. 2017. у
бирачких одбора
24 часа
Доношење решења о именовању чланова проширеног састава у року од 24 часа од часа
бирачких одбора (члан 39. ст. 2 и 3. ЗОИНП и члан 16. став 3. пријема
предлога
ЗОЛИ)
подносиоца изборне листе,
а најкасније 12. 04. 2017. у
24 часа(10 дана пре
одржавања избора)
Достављање решења о именовању чланова бирачких одбора 48 часова по доношењу
подносиоцима изборних листа
Замена члана бирачког одбора
најкасније 21. 04. 2017. у
20 часова
Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању 07. 04. 2017. године
укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС)
Достављање решења о закључењу бирачког списка Изборној 08. 04. 2017. године
комисији општине Оџаци (члан 17. став 2. ЗОЈБС)
(у року од 24 сата од
закључења
бирачког
списка)
Објављивање у „Службеном листу општине Оџаци" укупног одмах по добијању решења
броја бирача (члан 18. ЗОЈБС)
о закључењу бирачког
списка
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2.20. Пријем оверених и штампаних извода из дела бирачког списка 08. 04. 2017. (најкасније 48
(члан 19. став 1. ЗОЈБС)
сати
од
закључења
бирачког списка)
2.21. Доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком од закључења бирачког
списку по закључењу бирачког списка (члан 20. став 1. ЗОЈБС) списка до 20. 04. 2017. у
24 часа
2.22. Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају до 20. 04. 2017. у 24 часа
промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка (члан (48 сати пре дана избора)
20. став 2. ЗОЈБС)
2.23. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу општине одмах по истеку рока за
Оџаци" коначног броја бирача у општини Оџаци (члан 20. став 2. пријем решења на којима
ЗОЈБС)
се заснивају промене у
бирачком
списку
по
закључењу
бирачког
списка

3.1.

3. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење 14. 04. 2017.
избора

4.1.

4. Спровођење избора
Достављање обавештења бирачима о дану и времену
одржавања избора (члан 54. став 1. ЗОИНП)
Припрема изборног материјала

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

најкасније 17. 04. 2017. у
24 часа
најкасније 19. 04. 2017. у
24 часа
Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. став најкасније 20. 04. 2017. у
2. ЗОИНП)
24 часа (најкасније 48 сати
пре одржавања избора)
„Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде (члан 5. од 20. 04. 2017. у 24 часа до
став 3. ЗОИНП)
затварања бирачких места
23.04. 2017 у 20 часова
Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. ЗОИНП)
23. 04. 2017., од 7 до 20
часова
5. Утврђивање и објављивање резултата избора
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
одмах
по
утврђивању
достављање изборног материјала Изборној комисији (члан 38.
резултата
гласања,
а
ст.1 ЗОЛИ)
најкасније 24. 04. 2017. у
04 часа
Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан 39. најкасније у року од шест
ст.2 ЗОЛИ)
часова од достављања
извештаја са бирачких
места
Утврђивање укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, у року од 24 часа од
броја бирача који су гласали на бирачким местима, броја бирача затварања бирачких места
који су гласали ван бирачког места, укупног броја примљених
гласачких листића,укупног броја неважећих гласачких
листића,укупног броја важећих гласачких листића и броја
гласова датих за сваку изборну листу (члан 39. ст. 1 ЗОЛИ)
Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној листи и у року од 24 часа од
расподела одборничких мандата (члан 41. ст.1 и 4. ЗОЛИ)
затварања бирачких места
Објављивање резултата избора у „Службеном листу општине у року од 24 часа од
Оџаци" (члан 44. ЗОЛИ)
затварања бирачких места
Расписивање поновних избора од стране ИК у случају да ИК одмах по доношењу одлуке
или Управни суд пониште изборе због неправилности у о поништавању
спровођењу избора (члан 50. ст.4. ЗОЛИ)
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

01.03.2017.године

Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд пониште 30.04. 2017., односно у
изборе због неправилности у спровођењу избора (члан 50. ст.1. року од седам дана од дана
и 3. ЗОЛИ)
утврђивања неправилности
у изборном поступку
Утврђивање коначних резултата избора
по завршетку поновљеног
гласања
6. Заштита изборног права
Подношење приговора Изборној комисији од стране бирача,
кандидата или предлагача, због неправилности у поступку
кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата
избора (члан 52. ЗОЛИ)
Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од часа
кад је донета одлука,
извршена
радња
или
учињен пропуст
у року од 48 часова од часа
пријема приговора
Жалба Управном суду против решења изборне комисије по у року од 24 часа од
приговору (члан 54. ст. 1. ЗОЛИ)
пријема решења
Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. став у року од 12 часова од
2. ЗОЛИ)
пријема жалбе
Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗОЛИ)
у року од 48 часова од
пријема жалбе
7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на у року од десет дана од
изборној листи, почев од првог кандидата са листе(члан 43. дана објављивања укупних
ЗОЛИ)
резултата избора
Издавање уверења о избору за одборника Скупштине општине одмах по додели мандата
Оџаци (члан 45. ЗОЛИ)
8. Извештавање Скупштине
Подношење извештаја Скупштини
општине Оџаци о
спроведеним изборима и достављање података о спровођењу и
резултатима избора министарству надлежном за послове локалне
самоуправе и републичком органу надлежном за послове
статистике (члан 15. став 1. тачка 10. и 11. ЗОЛИ)
Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. ст.3.
ув.ст.1. ЗОЛИ)

непосредно по завршетку
избора

на конститутивној седници
која се сазива у року од 15
дана од дана објављивања
резултата избора

Овај роковник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Оџаци"
и објавиће се на званичној интернет презентацији општине Оџаци.
Изборна комисија општине Оџаци
Број: 013-1- 3 / 2017
Дана: 01. 03. 2017.
ОЏАЦИ

Председник
Снежана Грујичић,с.р.
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51. На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Изборна комисија општине Оџаци на седници
одржаној дана 1. 03. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ
ЗА ИЗБОРЕ 23. 04. 2017. ГОДИНЕ
Редни Назив
број бирачког
места
Бачки
1.
Брестовац 1

2.

Бачки
Брестовац 2

3.

Бачки
Брестовац 3
Бачки
Грачац 4

4.

5.

Бачки
Грачац 5

6.
Богојево 6

7.

Богојево 7

8.

Каравуково 8

9.

Каравуково 9

10.

Каравуково 10

11.

Каравуково 11

12.

Српски
Милетић 12

13.

Српски
Милетић 13

Адреса
места

бирачког Подручје које обухвата бирачко место

М.Тита, С.Узелца, Л.Рибара, ВасеГојковића, Х.Вељка,
Основна
школа,
И.Ловинчића, П.Грубора, Ђ.Даничића, Б.Радичевића,
Маршала Тита 83
Г.Принципа
Лењинова,Синђелићева,Станоја
Главаша,
Љубише
Основна
школа,
Протића, Бачка, Р.Кончара, Љубице Геровац, Карађорђева,
Маршала Тита 83
Марка Орешковића, Крајишка
Основна
школа, Војвођанска,Станка Опсенице, Светозара Милетића,
Маршала Тита 83
Доситејева, Гагрчин Каменка, Салаши
Основна
школа Милоша Обилића,Марка Орешковића,ЈНА,Маршала Тита,
Личка 16
Ђуре Ћалића,Јована Рашковића, Крајишка, Глише Ћука
Биће Кесића,Шесте личке дивизије, Мирка Штулића,
Вепровачка,Пашњачка,Бранка Радичевића, Нине Совиља,
Основна
школа
Жељезничка,Зелена
Ливада,
Кратка,
Оџачка,
Личка 16
Брестовачка,Војвођанска,Крстурска,Парабућска, Смиље
Покрајац, Лалићка, Салаш, Бранка Владушића, Личка
Маршала Тита,Жељезничка,Лист Ференца,Лоле Рибара,
Војвођанска,Мадач Имре,Кишфалуди Кароља, Петефи
Шандора,Трг Ослобођења, Дорословачка,Пролетерска,
Основна
школа
Гробљанска, Ракоци Ференца, Бем Апо, Салаши,
Маршала Тита 13
Дунавски пут, Ново Насеље, Дунавска обала,Стара
Жељезничка станица Штранд, Жељезничка станицаглавна, Арањ Јаноша
Ади Ендреа,Љубичица,29.новембар,Јокаи Мора, Дамјанич
Основна
школа
Јаноша,Црвени Крст,Дожа Ђерђа, Шумска, 1.мај, Кошут
Маршала Тита 13
Лајоша
Основна
школа Жарка Зрењанина,Светог Саве,Ратка Павловића, Бранка
Жарка Зрењанина Ћопића
90
Основна
школа Прохора Пчињског, Светозара Милетића, Иве Андрића,
Жарка Зрењанина Милоша Обилића, Пчињска
90
Основна
школа Симе Погачаревића, Радничка, 22.дивизије, Дунавска,
Жарка Зрењанина Боре Станковића, Доситеја Обрадовића, Фрушкогорска,
90
Вука Караџића, Врањанска, Карађорђева, Топличка
Жељезничка,Његошева,Немањина,
Лоле
Рибара,
Основна
школа Војвођанска, Мостонга,Змај Јовина,Стојана Љубића,
Жарка Зрењанина Милоша Обреновића, Мирослава Антића,Николе Тесле,
90
Бачка, Бранкова,8. бригаде, Раше Динића, Салаши,
Бранислав Нушић
Црнотравска,Милоша Диманића,Милоша Обилића, Змај
Основна
школа Јовина, Братства и Јединства, Дунавска, Војвођанска,
Светог Саве бб
Мостонга,Жељезничка,Виноградска,Језерска, Јоргованска,
Пут ослобођења, Његошева, Светог Саве, Бабичка
Основна
школа Црног Марка, Вука Караџића, Шумадинска, Косовска,
Светог Саве бб
Владимира Букилића, Бељаничка
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Српски
Милетић 14

15.

Ратково 15

16.
17.

Ратково 16
Ратково 17

18.
Оџаци 18

19.

Оџаци 19

20.

Оџаци 20

21.

Оџаци 21

22.

Оџаци 22

23.

Оџаци 23

24.

Оџаци 24

25.

Лалић 25

26.

Дероње 26

27.

Дероње 27
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Основна
школа Стојана Љубића,Мирна,Балканска,Јабланичка, Лесковачка
Светог Саве бб
Ратка Павловића,Војводе Степе,Лоле Рибара, Медзгер
Основна
школа
Јаше,
Војвођанска,Карађорђева,
Николе
Тесле,
Ратка Павловића бб
Јабланичка, Топличка, Душана Станичкова
Основна
школа Петра Драпшина, Маршала Тита, Светозара Марковића,
Ратка Павловића бб Раде Кончара, Лењинова
Цара Душана,Партизанска,Јове Јовановића Змаја, Војводе
Основна
школа
Мишића, Његошева, Бачка, Првомајска, Жељезничка,
Ратка Павловића бб
Новосадска,Радничка,Васила Гаћеше, Мајевичка, Банијска
Мостонга,додатак Карађорђеве,мала Карађорђева, Ратка
Павловића,Хајдук Вељка,Арсенија Чарнојевића, Иве
Гимназија
Андрића,Милоша Обилића, Алексе Шантића, Царице
Сомборска 18
Милице, Дунавска, Хиландарска, Косовска, Блок "27",
Михајла Пупина , Јабланичка, Лужичка
Гимназија
Бачка, Вашариште,Гробљанска, Карађорђева, Светозара
Сомборска 18
Марковића, Јурија Гагарина, Барска, 29.новембар
Гимназија
Кнез Михајлова, Школска, Видовданска, Лазе Костића,
Сомборска 18
Змај Јовина, Милице Српкиње, Стевана Сремца
Сомборска,Жељезничка,Војводе Мишића,Ђуре Јакшића,
Гимназија
Вука Караџића, Његошева, Омладинских бригада,
Сомборска 18
Партизанска, Циглана, Немањина, Занатска,Шумице,
Танаска Рајића
Основна
школа Војводе Путника, Војвођанска,Доситеја Обрадовића,
"Бранко Радичевић" Мике Аласа,Васе Пелагића, Новосадска, Цара Душана,
Васе Пелагића 60
Фрушкогорска, Радничка, Виноградарска, Романијска
Милоша Црњанског,Жарка Зрењанина, Слободана
Основна
школа
Пенезића, Бранислава Нушића, Десанке Максимовић,
"Бранко Радичевић"
Васе Стајића,Светозара Милетића, Бранка Радичевића,
Васе Пелагића 60
Лоле Рибара
Основна
школа Милана Тепића,Колонија Петефи,Саве Шумановића, Боре
"Бранко Радичевић" Станковића,Милана Коњовића, Николе Тесле, Београдска,
Васе Пелагића 60
Петра Кочића, Салаш код млекаре
Југословенска, Јана Чмелика, Штефаникова, Шафарикова,
Основна
школа
Јана Жишке, Јана Хуса, Војвођанска, Партизанска, Петра
Маршала Тита 52
Драпшина, Лењинова, Лоле Рибара, Маршала Тита,
Ослободилачка, Салаши
Доња Брањевина,Змај Јовина,Мостонга,Ђуре Јакшића,
Основна
школа
Жељезничка,Светозара
Милетића,
Доситејева,
Светотара
Ослобођења, Војвођанских бригада, Цара Лазара,
Милетића 25-а
Карађорђева
Краља Александра,Краља Петра I Карађорђевића,
Основна
школа
Његошева,Војводе
Живојина
Мишића,Б.Баруданова,
Светозара Милетића
Милоша Црњанског, Војвођанска, Виноградарска, Черга,
25-а
Бранка Радичевића

Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Број: 013-1-4/2017
Дана: 01.03.2017. године
ОЏАЦИ
Председник Комисије,
Снежана Грујичић
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УСРС и 54/11), a сходно члану 34. став 1.
тачка 5. и став 3. Закона о избору народних посланика ( "Службени гласник РС" број 35/00, 57/03
одлука УС, 72/03- др закон, 18/04, 85/05-др.закон,101/05-др.закон,104/09-др.закон,28/11-одлука
УС и 36/11), Изборна комисија општине Оџаци,на седници одржаној 28.Фебруара
2017.године,донела је

52.

ОДЛУКУ
O ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И ОБРАЗАЦА ДОКУМЕНАТА
КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ ЗА
ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ ЗА 23. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се образац изборне листе и обрасци докумената који се
достављају Изборној комисији општине Оџаци (У даљем тексту: "Комисија") уз изборну листу
кандидата за одборнике за изборе расписане за 23. април 2017. године.
Члан 2.
Изборна листа доставља се Комисији на образацу СО-01/2017.
Изборна листа садржи :
1. податке о називу подносиоца изборне листе,
2. називу изборне листе,
3. име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен,
4. податке о свим кандидатима за одборнике ( редни број на изборној листи, име и
презиме, јмбг, занимање, пребивалиште и адреса стана према подацима из уверења о
пребивалишту и страначка припадност сваког кандидата са листе ако изборну листу подноси
страначка коалиција),
5. име и презиме, јмбг и потпис лица које подноси изборну листу.
Изборна листа се предаје у два примерка. Један примерак остаје изборној комисији а
други се оверава печатом изборне комисије и враћа подносиоцу.
Члан 3.
Уз изборну листу Комисији се доставља следећа документација :
1) овлашћење за подношење изборне листе кандидата за одборнике,образац СО-02/2017.
2) писмена сагласност носиоца листе да буде носилац изборне листе кандидата за
одборнике, образац СО-03/2017.
3) потврда о изборном праву кандидата за одборника образац СО-04/2017, не старија од
шест месеци;
4) писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника, образац СО-05/2017;
5) потврда о пребивалишту кандидата за одборника, образац СО-06/2017 или потврда на
обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци;
6) уверење о држављанству које се издаје на прописаном обрасцу, не старије од шест
месеци;
7) изјаву бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике, образац СО07/2017.
8) списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за
одборнике, образац СО-08/2017.
Обрасци су саставни део ове Одлуке.
Члан 4.
Изборна листа кандидата за одборнике доставља се Комисији у писаном и електронском
облику на ЦД или ДВД у Word програму.
Изборна листа у електронском облику може бити без потписа подносиоца изборне листе,
док у писаном облику изборна листа мора бити потписана од стране лица овлашћеног за
подношење изборне листе.
Подаци садржани у изборној листи у писаном и електронском облику морају бити
идентични.
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Члан 5.
Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике (
у даљем тексту : "Списак бирача") доставља се Комисији у писаном и електронском облику у
excel програму попуњавањем података у табели (шаблону) за проверу потписа, на обрасцу СО08/2017.
У шаблону за проверу потписа не мењати форматиране ћелије табеле, попуњавати
ћирилицом великим словима, користити фонт Times new roman.
Списак бирача у електронском и писаном облику мора бити идентичан.
У Списак бирача уносе се подаци из оверене изјаве бирача да својим потписом подржава
изборну листу кандидата за одборнике (образац СО-07/2017).
Списак бирача, у писаном облику, се закључује тако што се на крају списака наводи :
- редни број којим се списак завршава,
- назив изборне листе,
- име и презиме подносиоца изборне листе,
- место и датум сачињавања.
Списак бирача у писаном облику потписује лице које подноси изборну листу.
Уз списак се доставља најмање 30 оверених потписа бирача који својим потписом
подржавају изборну листу по предлогу за сваког кандидата на изборној листи.
Све оверене изјаве бирача морају да буду сложене по редоследу из Списка бирача.
Списак бирача користи се за проверу изборног права бирача, утврђивања укупног броја
потписа бирача који подржавају изборну листу и проверу да ли је бирач својим потписом
подржао другу, већ проглашену, изборну листу.
Члан 6.
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине
Оџаци" .
Образац Изборне листе и обрасце докумената који се достављају уз изборну листу објавити и
на званичној интернет презентацији општине Оџаци (www.odzaci.info).
Број : 03-1-1/2017-II
Дана: 28. 02. 2017.
ОЏАЦИ
Председник Комисије,
Грујичић Снежана,с.р.
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СО-01/2017
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка-страначка коалиција-група
грађана)
ПОДНОСИ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
ИЗБОРНУ ЛИСТУ
___________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе, ако је одређен)
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, РАСПИСАНЕ ЗА 23.
АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ
КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:
Редни
број

Име и Презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште
и адреса стана

Страначка
припадност

01
02
03
04
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)
Лице овлашћено да подносе изборну листу
____________________________
(име и презиме)

_______________________________ ______________________
(ЈМБГ)
(потпис)

____________________________ _______________________________ _______________________
(име и презиме)
(ЈМБГ)
(потпис)
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УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
- На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи ( прва три места, друга три
места, и тако до краја листе), мора бити најмање по један кандидат припадник оног пола који је мање
застуљен на изборној листи,
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја
одборника (27) који се бира, односно 9 кандидата.
- Подаци о кандидату за одборника морају бити идентични са подацима из изјаве којом се прихвата
кандидатура за одборника из образца СО-05/2017.
- Подаци о пребивалишту и адреси стана се наводе према подацима из уверења о пребивалишту;
- Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција
регистрованих политичких странака;
- Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у
Регистар политичких странака или лице које он овласти.
- Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски засупници политичких
странака које су образовале страначку коалицију, уписани у Регистар политичких странака или лице
које они заједно овласте.
- Изборну листу у име страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена лица, с тим што се у
споразуму о образовању страначкe коалиције мора навести да ли овлашћена лица могу предузимати
радње заједно или посебно.
-Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана или лице које
он овласти.
- Изборна листа се предаје у два примерка. Један примерак остаје изборној комисији а други се
оверава печатом изборне комисије и враћа подносиоцу.
УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Изборна листа се подноси Изборној комисији у писаној и електронској форми у Word.doc на ЦД
или ДВД.
Уз Изборну листу се обавезно достављају :
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу кандидата за одборнике (образац СО-02/2017),
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе (образац СО-03/2017),
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци(образац
СО-04/2017),
4. Писмена изјава сваког кандидата за одборника о прихватању кандидатуре за одборника (образац
СО-05/2017),
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци (образац СО6/2017),
6. Уверење о држављанству, за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу (образац СО-8), који се сачињава на основу
оверених потписа бирача на обрасцу за потпис бирача који подржавају изборне листе (образац СО07/2017) уписаној и електронској форми (ЦД или ДВД) у програму Excel .
Уз списак бирача доставља се најмање по 30 оверених потписа бирача који својим потписом
подржавају изборну листу,сложених по редоследу из списка бирача који подржавају изборну листу.
8.
Споразум о образовању коалиције политичких странака или споразум о образовању групе
грађана, ако изборну листу подноси коалиција регистрованих политичких странака или група
грађана, у оргиналу или овереној фотокопији.
9.
Потврда о изборном праву, за сва лица која образују групу грађана, не старију од шест
месеци.
При подношењу изборне листе подносилац изборне листе може :
1. дати писану изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне
кампање (члан 21. Закона о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС" број
43/2011и 123/14);
2. ставити писани предлог да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке
странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, уз
доказе из одговарајућег регистра.
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СО-02/2017

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Овлашћује се :
________________________
(име и презиме)
______________________,
(ЈМБГ)

________________________________________________,
(занимање)
__________________________________________________,
(пребивалиште и адреса станa)

да, у име
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(назив подноосиоца изборне листе : политичке странке-страначке коалиције- групе грађана)
поднесе Изборној комисији општине Оџаци Изборну листу
___________________________________________________________________________
(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)
за изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци,
расписане за 23. АПРИЛ 2017. године.
Број: _____________________
У ____________________, __________________
(место )
(датум)
ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА
_______________________________________ МП ________________________________
(име и презиме)
(потпис)
_______________________________________ МП ________________________________
(име и презиме)
(потпис)
_______________________________________ МП ________________________________
(име и презиме)
(потпис)
_______________________________________ МП ________________________________
(име и презиме)
(потпис)
НАПОМЕНА :
Овлашћење дају:
- законски заступник политичке странке, или лице које он овласти,
- лице које је споразумом о образовању групе грађана одређено да заступа групу грађана;
- за страначку коалицију овлашћење заједно дају законски заступници свих политичких странака
које су образовале страначку коалицију или лица која су законски заступници овластили да потпишу
коалициони споразум или лица која су коалиционим споразумом овлашћена за подношење изборне
листе и предузимање других изборних радњи у име подносиоца изборне листе.
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САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Сагласан/а сам да будем носилац Изборне листе
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне лите ако је одређен)
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци,
расписане за 23. АПРИЛ 2017. године подноси:
______________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе : назив регистроване политичке странке, коалиције, групе
грађана)

У ____________________, __________________
(место )
(датум)

НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

_________________________________________
(име и презиме)

________________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

_____________________________________
(потпис)

НАПОМЕНА :
Сагласност се може дати и на обрасцу који сачини политичка странка, коалиција политичких
странака, или група грађана, уз навођење података о носиоцу изборне листе из овог обрасца.
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СО-04/2017

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Потврђује се да _________________________________________________,
(име и презиме)
рођен(а) __________________________, __________________________________
(датум рођења)
(ЈМБГ)
______________________________________________________________________
(занимање)
који(а) је уписан(а) у бирачки списак за општину Оџаци, има изборно право.

Број: _____________________
У ____________________, __________________
(место )
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М.П.
____________ _______________________
(име и презиме)
___________ _______________________
(потпис)

Напомена:
Важећа је и потврда издата на обрасцу надлежног органа не старија од шест месеци.
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ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине oпштине Оџаци на изборној листи

___________________________________________________________________________
(назив изборне листе,са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)
коју, за изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци,
расписане за 23. АПРИЛ 2017. године, предноси

(назив подносиоца изборне листе (политичка странка- страначка коалиција- групе
грађана)
КАНДИДАТ ЗА ОДБОРНИКА
________________________________________________
(име и презиме )

________________________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________________________
(пребивалиштe и адреса стана)
__________________________________________________________
(занимање)

________________________________________________
(страначка припадност)

____________________________________________
(потпис)
У ____________________, __________________
(место )
(датум)
НАПОМЕНА:
Подаци о кандидату за одборника, из ове изјаве, уносе се у изборну листу
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ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Потврђује се да ________________________________________________________
(име и презиме)
рођен у ______________________________________________________________,
(место)
(ЈМБГ)
има пребивалиште у ____________________________________________________
(место)
__________________________________________________________________________
(адреса стана)
Број: _____________________
У ____________________, __________________
(место )
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М.П

________________________________
(име и презиме)

________________________________
(потпис)

Напомена:
Важеће су и потврде издате на обрасцу надлежног органа не старије од шест месеци
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ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Подржавам Изборну листу,
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_
(назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци, расписанe за
23. АПРИЛ 2017. године, Изборној комисији општине Оџаци подноси :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе (политичке странке-страначке коалиције-групе грађана)
БИРАЧ
______________________________
(потпис)
________________________________________________
(име и презиме )
________________________________
(ЈМБГ)
________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

Потврђује се да је ову изјаву ________________________________________________
(име и презиме)
својеручно потписао (ла).
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе ______________________________
(навести врсту и број исправе)
Ов. Бр. _______________________
У ____________________, __________________, __________________
(место)
(датум)
(часова)
РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ,
____________________________
(име и презиме)
М.П
___________________________
(потпис)
НАПОМЕНА:
- Потпис бирача мора бити оверен у складу са законом којим се којим се уређује овера потписа,
- Подносилац изборне листе сам умножава овај образац у потребном броју примерака.
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