СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXX

Житиште

8.3.2016.

Излази по потреби

Број 7.
страна 1.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010Одлика УС и 54/2011) и члана 24. и 29. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број
104/09 и 99/11) Изборна комисија Oпштине Житиште на својој седници одржаној дана 8.3.2016. године,
утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ИЗБОРНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА
24. април 2016.
Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Житиште
одређени су:
1.Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србије, (''Службени гласник РС'' број 23/2016)
2.Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011)
3.Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', број 35/00, 57/03-Одлука УС,72/03фр.закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04,85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 104/09-др.закон, 28/11-Одлика УС и
36/11),
4Закон о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 99/11)
5.Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', број 15/12)

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србије, (''Службени гласник РС'' број 23/2016) ступила је на снагу дана 7.3. 2016.
Рокови су следећи:
Ред. број
1.

Изборне радње
2.

Рокови
3.

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

07.03.2016 год.избори су расписани
за 24. април 2016. године

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

од 07. априла 2016. године

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

у року од три дана од дана расписивања избора
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II Обавештавање грађана о изборним програмима
Подносилаца изборних листа и о кандидатима

4. Обавештење грађана о изборним програмима
и активностима подносилаца изборних листа
и кандидатима са изборних листа
(члан 5. став 1. ЗОИНП)
5. Предизборно ћутање – забрана изборне
пропаганде (члан 5. став 3 ЗОИНП)

све време у поступку избора
осим за време предизборног
ћутања-забране изборне
пропаганде
од 22.04.2016.године у
24 часова па до затварања б.
места 24. априла 2016. године у 20 часова

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

од наредног дана од дана расписивања избора

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

до закључења бирачког списка односно 15 дана
пре дана избора

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

најкасније 20 дана пре дана избора

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

до 13.04.2016. године у 24,00 часа

V Органи за спровођење избора у проширеном саставу
10. Утврђивање решењем који подносилац
изборне листе испуњава услове за одређивање
својих представника у проширени састав:
-Изборне комисије општине Житиште
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)
-бирачког одбора (члан 16. став 3. Закона о
локалним изборима)

даном проглашења изборне листе
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у року од 24 часа од часа доношења
решења

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

у року од 48 часа од часа доношења решења

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

у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која улазе
у проширени састав, а најкасније
пет дана пре избора

-бирачког одбора(члан 39. став 2. и 3. ЗОЈБС)

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

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

до 08.04. 2016.године у 24,00 часа

14. Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)
најкасније до 25.04.2012.год.

до дана утврђивања збирне
изборне листе-односно

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

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

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

најкасније до 14.04.2016. године у
24,00 часа

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

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне листе

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

до 19.04.2016. године у 24,00 часа

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

до 22.04.2016. године у 24,00 часа

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

од 7,00-20,00 часова
дана 24.04.2016. године
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VIII Утврђивање и објављивање резултата избора
22. Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту и предаја изборног материјала
Изборној комисији општине Житиште о
спроведеном гласању на бирачком месту
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније до 25.04.2016. године
до 04,00 часова

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

по добијању резултата
од бирачких одбора, а најкасније
до 25.04.2016. године до
20,00 часова

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

до 25.04.2016. године до
20,00 часова

IX Заштита изборног права
25. Подношење приговора Изборној комисији
Општине Житиште због повреде изборног права
(члан 52. Закона о локалним изборима)

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

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

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

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

у року од 24 часа од часа
достављања решења

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

одмах а најкасније у року од 12 ч.

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

у року од 48 часова од дана
пријема жалбе са списима

X Потврђивање мандата новоизабраних одборника

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

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

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

одмах после утврђивања резултата
избора и додељивања мандата

32.Потврђивање мандата новоизабраних
одборника (члан 56. Закона о локалним
изборима)

На конститутивној седници
Скупштине општине Житиште

XII Објављивање роковника

33.Овај роковник објавити у ''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Изборна комисија општине Житиште
Број: I-013-5/2016-5
У Житишту, 08.03.2016. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Младен Ајдуковић с.р.
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Образац ЖСО број 8/2016
На основу члана 26. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр 129/2007,34/2010 -одлука
УС и 54/2011) 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 и 36/2011), Изборна Комисија општине Житиште, на седници 08.3.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
24. април 2016.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)

______________________________________
(адреса пребивалишта)
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и
кандидате као под 1.)

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 9/2016

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

24. АПРИЛ 2016. 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 ЖСО број 10/2016

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
дошао на бирачко место
________________________________
( име и презиме )
________________________________
( потпис )

( Навести све чланове Одбора као под 2.)

Бирачки одбор

1. _________________________________
(име и презиме председника)
_________________________________
(потпис)
2. _________________________________
(име и презиме члана)
_________________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 11/2016

ПОТВРДА
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
_____________________________
(потпис)

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ
ОДБОРА
________________________________
(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)

Број 7. 08.03.2016. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

10

Образац ЖСО број 12/2016
ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ
ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕЖИТИШТЕ

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 .)
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 ;

Број 7. 08.03.2016. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

11

- 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:
- да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ..............................ا_______ ا
- да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ...............ا_______ ا
- да је према Изводу из бирачког списка укупно
УПИСАНИХ БИРАЧА ....................................................................... ا_______ا
- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ ................. ا_______ا
- да је УПОТРЕБЉЕНИХ гласачких
листића ( у кутији) ............................................................ ا_______ا
- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ................ا_______ا
- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића ..................... ا_______ا
13. да су од укупно важећих гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:
ред.
бр.

Назив изборне листе

Број гласова које

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

1
2
3
1.______________________________________________________________________________
2.____________________________________________( Навести све изборне листе као под 1)
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________________
8._______________________________________________________________________________
9._______________________________________________________________________________
10.______________________________________________________________________________
11.______________________________________________________________________________
12.______________________________________________________________________________
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13.______________________________________________________________________________
14.______________________________________________________________________________

14. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе: (Прилог са
примедбама чини саставни део овог записника ).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

15. 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 :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16. 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 )
(Навести остале представнике предлагача изборних листи , као под 1. и 2.)
21. 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.)
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Образац ЖСО број 13/2016
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у __________________, на седници одржаној ___.
_________ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште под
називом (назив изборне листе) коју је за изборе расписане за 24. аптил 2016. године, поднела (назив
подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана).
Образложење
Општинска изборна комисија је утврдила да је заступник/овлашћено лице (назив подносиоца
изборне листе), у складу са законом и Закључком Општинске изборне комисије 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 24.
април 2016. 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, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог
решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 14/2016
На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у Житишту, на седници
одржаној ___. _________ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБAЦУЈЕ СЕ изборна листа (назив изборне листе), коју је, __. _________ 2016. године, поднела
(назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група
грађана), као неблаговремена.
Образложење
Дана __. ________ 2016. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне
листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана) поднела је Општинској
изборној комисији изборну листу са __ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на
изборима
расписаним за __. _________ 2016. године, под називом (назив изборне листе).
У вези са поднетом изборном листом, Општинска изборна комисија 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 __.______ 2016. године истекао __.______ 2016. 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 __.
__________ 2016. године, односно након истека законског рока за подношење изборних листа,
Општинска изборна комисија 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
Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 15/2016
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС
и 54/11), Општинска изборна комисија у ____________________, на седници одржаној ___. _________ 2016. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
НАЛАЖЕ СЕ (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана),
подносиоцу изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште под називом (назив изборне листе), да
најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће
Општинској
изборној комисији доставити најмање ___ недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборну
листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми (обрасци ____).
Образложење
Дана __. _______ 2016. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе) поднела је Општинској изборној
комисији изборну листу са ___ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште на изборима расписаним за 24.
април 2016. 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, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 16/2016
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број
129/2007,34/2010 -одлука УС и 54/2011) 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, 101/2005др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС и 36/2011),
Изборна Комисија општине Житиште, на седници _________.2016. год., донела је

РЕШЕЊЕ
Проглашава се Изборна листа број __
__________________________________________________________________________________
(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 24.04.2016.год.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)

Број 7. 08.03.2016. године
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Образац ЖСО број 17/2016

На основу члана 25. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007,34/2010 одлука УС и 54/2011) 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, 85/2005др.закон, 28/2011-одлука УС и 36/2011),
Изборна Комисија општине Житиште, на седници ___________. године, донела је

РЕШЕЊЕ
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)
Образложење
(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, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)

Број 7. 08.03.2016. године
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Образац ЖСО број 18/2016
На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у ____________________, на седници
одржаној ___. _________ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац проглашене изборне листе (назив изборне листе), има положај
политичке странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7. Закона о локалним изборима, на
изборима за одборнике Скупштине општине Житиште, расписаним за 24. април 2016. године.
Образложење
Општинска изборна комисија је __. ___________ 2016. године донела Решење о проглашењу Изборне
листе (назив изборне листе), коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Житиште, расписане
за 24. април 2016. 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, Општинска изборна комисија 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, Општинска изборна
комисија је закључила 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, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 19/2016
На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија у __________________, на седници
одржаној ___. _________ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција политичких
странака/група грађана), подносиоца проглашене изборне листе (назив изборне листе), за утврђивање
положаја политичке странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7. Закона о локалним
изборима, на изборима за одборнике Скупштине општине Житиште, расписаним за 24. април 2016.
године.
Образложење
Општинска изборна комисија је __. ___________ 2016. године донела Решење о проглашењу Изборне
листе (назив изборне листе), коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Житиште, расписане
за 24. април 2016. 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, Општинска изборна комисија 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, Општинска изборна комисија 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 Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 20/2016
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 и 54/2011) 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, 75/2003испр.др.закона, 18/2004, 101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС и 36/2011),
Изборна комисија Општине Житиште , на седници одржанoј ________2016.године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште,
под називом (назив изборне листе), испуњава услове за одређивање опуномоћених представника
у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора. Позива се подносилац Изборне листе из
става 1. овог решења да, најкасније __._______ 20__. године, одреди своје представнике у проширени састав
Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана __. ________2016. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште, на изборима расписаним за 24.04.2016. 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 Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 21/2016
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС '' бр. 129/2007,34/2010 одлука УС и 54/2011) 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 и 36/2011),
Изборна комисија Општине Житиште, на седници одржанoј ________2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА

УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште
под називом (назив изборне листе), не испуњава услове за одређивање опуномоћених представника у
проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној __.________2016. године, донела је Решење о проглашењу
Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине општине Житиште, на
изборима расписаним за 24. април 2016. 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 Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији
у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 22/2016
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 и 54/11), Општинска изборна комисија у
_________________, на седници одржаној __. _______ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште под називом (назив изборне листе), испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Позива се подносилац Изборне листе из става 1. овог решења да, најкасније __._______ 2016. године,
одреди своје представнике у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној __. ________2016. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са ___ кандидата за одборнике Скупштине
општине Житиште на изборима расписаним за 24. април 2016. 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 Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 23/2016
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 и 54/11), Општинска изборна комисија у __________________, на
седници одржаној __. _______ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ
ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/ коалиција политичких
странака/група грађана), подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Житиште под називом (назив изборне листе), не испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
Образложење
Општинска изборна комисија, на седници одржаној __. ________2016. године, донела је Решење о
проглашењу Изборне листе (назив изборне листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине
општине Житиште, на изборима расписаним за 24. април 2016. 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 Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:
У Житишту, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 24/2016
На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Општине Житиште, на седници одржаној __.
__________ 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Утврђује се да (име и презиме), (занимање) из (место пребивалишта), постаје члан, а (име и презиме),
(занимање) из (место пребивалишта), постаје заменик члана Општинске изборне комисије Житиштеу
проширеном саставу, као опуномоћени представници (назив подносиоца изборне листе - политичка
странка/коалиција политичких странака/група грађана), подносиоца Изборне листе (назив изборне
листе), на изборима за одборнике Скупштине општине Житиште, расписаним за 24. април 2016.
године.
Образложење
Општинска изборна комисија је __. _______ 2016. 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 __.
__________ 2016. 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, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

М.П.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)
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Образац ЖСО број 25/2016

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)
2)
3)
4)

Један примерак Правила о раду бирачких одбора,
Решење о одређивању бирачког места,
Решење о именовању бирачког одбора,
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 )
_____________________________________________________________________
( 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)
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 ЖСО број 26/2016
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 )
4_____________________________ , ______________________________________
( назив подносиоца )
( име и презиме )
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( 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)
4.Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на предају и пријем
изборног материјала.
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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
Општине Житиште

За Изборну комисију

_____________________________
( име и презиме)

___________________________
( име и презиме )

_____________________________
(потпис)

____________________________
(потпис)

Присутни чланови бирачког одбора
_______________________________
_______________________________
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Образац ЖСО број 27/2016

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
___________2016.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 ___ ___

број

у месту ______________________
( редни број бирачког места и назив места)

___ ____ 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
- да је било важећих гласачких листића ............................... ا ____ا
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова :
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________________________________________________________________________
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,
___________________________
( име и презиме)

Председник комисије,
______________________
( име и презиме )

Број 7. 08.03.2016. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

33

Образац ЖСО број 28/2016
ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ
МАНДАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
_______ 2016.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,
___________________________
( име и презиме)

Председник комисије,
______________________
( име и презиме )
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Образац ЖСО број 29/2016

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, ____________.2016.год.
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис)
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информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те
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