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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Општинска управа општине Ражањ

РАЖАЊ, 12.05.2020.године

Службени лист општине Ражањ

Број 11

12.05.2020.г.

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и
68/2020) и Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и
скупштина општина у Републици Србији (''Службени гласник РС'', број 68/20)
Општинска изборна комисија Ражањ, на седници од 12. маја 2020. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ИЗБОРНИХ ЛИСТИ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
РАЖАЊ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца које подносиоци изборних листи
подносе Општинској изборној комисији приликом предлагања кандидата за одборнике
Скупштине Општине Ражањ, за изборе расписане за 21. јун 2020. године.
Члан 2.
Обрасци потребни за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине
Општине Ражањ су:
- Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Општине Ражањ – ЛИ-РА - 1/20;
- Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Општине Ражањ – ЛИ-РА 2/20;
- Овлашћење за подношење изборне листе и предузимање изборних радњи - ЛИ-РА 3/20;
- Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине
Општине Ражањ – ЛИ-РА - 4/20;
- Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Општине
Ражањ – ЛИ-РА - 5/20;
- Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата
за одборнике Скупштине Општине Ражањ – ЛИ-РА -6/20
Обрасци утврђени претходним ставом овог члана дати су у прилогу ове одлуке и њен су
саставни део.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Општине Ражањ“.
Број: 013-6/20-11
У Ражњу, 12.05.2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Председник
Драгана Христов,с.р.
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Образац ЛИ-РА -1/20

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ РАЖАЊ
______________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана)
подноси Општинској изборној комисији општине Ражањ
Изборну листу _____________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)
за изборе за одборнике Скупштине општине Ражањ расписане за 21. јун 2020. године.
Кандидати за одборнике су:
Редни
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште и адреса
стана

Страначка припадност

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

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД), а уз њу се обавезно достављају и:
1. Овлашћење лица за подношење изборне листе, на обрасцу
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе, на обрасцу
3. Писана изјава сваког кандидата за одборника да прихвата кандидатуру
4. Потврда о изборном праву,за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,
5. Потврда о пребивалишту, за сваког кандидата са изборне листе, на обрасцу надлежног органа,
6. Уверење о држављанству, за сваког кандидата са изборне листе, на обрасцу надлежног органа,
7. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД - ћирилична тастатура), сложен по азбучном реду презимена
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бирача, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа.
8. Оверени споразум о образовању коалиције политичких странака или оверени споразум о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција
или група грађана,
НАПОМЕНЕ:
- Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (ЦД –ћирилична тастатура)
- На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи ( првих пет места, других пет места и тако до краја листе)
мора бити најмање по два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на листи.
- Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом
подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције
политичких странака националних мањина.
- Уколико подносилац изборне листе намерава да за кампању користи средства из јавних извора уз изборну листу подноси и писану изјаву да ће користити средства из
јавних извора.
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира.
У Ражњу, _________2020. Године
Лице које је заступник овластио да поднесе изборну листу

______________________________
(потпис)

______________________________
(име и презиме)

__________________________________
(место пребивалишта)
______________________________________
(адреса становања)
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Образац: ЛИ-РА-2/20

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ
ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Ражањ на Изборној листи
_________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

коју предлаже
_________________________________________________________________________________
(назив регистроване политичке странке-коалиције регистованих политичких странака- групе грађана)

за изборе расписане за 21. јун 2020. године, подноси

У Ражњу, дана ________ 2020. године
КАНДИДАТ
______________________________
(име и презиме)

______________________________
(занимање)

(ЈМБГ)

______________________________
(адреса )

_____________________________________
(својеручни потпис)
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Образац ЛИ-РА -3/20

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
И ПРЕДУЗИМАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Овлашћује се ____________________________________________
(име и презиме)

_____________________________________________
(ЈМБГ)

_____________________________________________
(адреса)

_______________________________________________
(бр. телефона грађана)

да, у име
__________________________________________________________________,
(назив регистроване политичке странке-коалиције регистрованих политичких странака-групе грађана)

поднесе Општинској изборној комисији у Ражњу Изборну листу кандидата за одборнике
Скупштине општине Ражањ, са прописаном документацијом, као и да предузима друге
изборне радње везане за учешће на изборима расписаним за 21.06. 2020. године.
У Ражњу, ________2020. Године.
(датум)

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА
М.П.

____________________________________
(заступник странке, коалиције или групе грађана)
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Образац ЛИ-РА-4/20

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАJУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Изборну листу_______________________________________________________
(назив изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине Општине Ражањ, расписане за 21. јун 2020.
године, подноси
__________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе:регистрована политичка странка-коалиције регистрованих политичких странакагрупа грађана)

подржали су својим изјавама следећи бирачи:
Напомена: навести све бираче по азбучном реду презимена
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Име

Презиме

ЈМБГ

Адреса
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

200.

У Ражњу, ______ 2020. године

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА: Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику (CDћирилична тастатура у excel-u), тако да списак у оба облика буде истоветан. Уз списак
се достављају оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу, сређене по
азбучном реду презимена и редном броју из списка. Списак сачињава и потписује
овлашћено лице подносица изборне листе

243

Службени лист општине Ражањ

Број 11

12.05.2020.г.

244

Службени лист општине Ражањ

Број 11

12.05.2020.г.

Образац ЛИ-РА 5/20
И З Ј А В А
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)
коју Општинској изборној комисији Ражањ за изборе расписане за 21. јун 2020. године подноси
___________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе:регистрована политичка странка-коалиције регистрованих политичких
странака-група грађана)
У _______, _____ 2020. године
БИРАЧ
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(ЈМБГ)
___________________________
(адреса)
___________________________
(својеручни потпис)

Потврђује се да је________________________рођен/а____________,
(име и презиме)
(датум рођења)
из ______________________, у присуству овлашћеног оверитеља својеручно
(пребивалиште и адреса становања)
потписао/ла ову исправу.
Идентитет подносиоца исправе/бирача утврђен је увидом у
___________________________________________________________________.
(назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)
Накнада за оверу наплаћена је у износу од _____ динара.
РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ
(име и презиме)
Број_________________
________________________
(место и адреса)
________________________
(потпис)

(печат)
У Ражњу, ______ 2020. године у _____ часова.
(датум)
(време)
НАПОМЕНА
 Изјава се оверава код јавног бележника,у основном суду и у општинској управи
 Клаузула о овери може се отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством
писања или штамбиљем.
 Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребном броју примерак
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Образац: ЛИ-РА6/20

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Сагласан/сагласна сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине
Ражањ
_________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

Коју, за изборе расписане за 21. јун 2020. године, Општинској изборној комисији Ражањ подноси

_________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе)

У __________, дана ________ 2020. године

НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
_________________________________
(име и презиме)

(ЈМБГ)

________________________________
( адреса )

_________________________________
(потпис)
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На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, брoj. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020,16/20-аутентично тумачење
и 68/20),
Општинска изборна комисија у Ражњу, на седници одржаној 12.05.2020. године,
донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
РАСПИСАНИХ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Ражањ утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине градова и општина у
Републици Србији број 013-396/20 од 04.03.2020.године („Службени гласник РС”број 19/20),
– Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштина градова
и Скупштина општина у Републици Србијe („Службени гласник РС” бр. 68/20)
– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”бр. 129/07,34/10-одлука
УС,54/11,12/20,16/20-аутентично тумачење и 68/20),
– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”бр. 35/00,57/03одлука УС,72/03-др.закон,18/04,85/05-др.закон,101/05-др.закон,104/09-др.закон,28/11-одлука
УС,36/11,12/20 и 68/20),
– Законом о јединственом бирачком списку(„Службени гласник РС”, брoj104/09 и
99/11),
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(„Службени
гласник РС”, брoj15/12,88/18 и 67/20)
2. Одлука о о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине градова
и Скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу даном објављивања
10.05.2020.године .
Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике Скупштине градова и скупштина
општина одржати 21.јуна 2020.године.
Решењем о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике
Скупштине општине Ражањ, расписаних за 26. април 2020. године («Службени лист општине
Ражањ» бр. 4/20) одређено је да се 16. марта 2020. године прекидају све изборне радње у
спровођењу избора за одборнике у Скупштини општини Ражањ, расписаних за 26. април 2020.
године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС", број 29/20),
као и да све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора остају на правној
снази.
Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштине градова и
скупштина општина у Републици Србији измењен је датум одржавања расписаних избора и
одређен 21. јун. 2020. године.
Општинска изборна комисија је дана 11. маја 2020. године донела Решење о наставку
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спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Ражањ који
су расписани 4. марта 2020. године.
Наведним решењем прописано је да се наставља спровођење изборних радњи у
поступку избора за одборнике Скупштине општине Ражањ, да ће се избори одржати 21. јуна
2020. године, као и да ће Општинска изборна комисија посебним актом дефинисати нове
рокове, односно истек рокова у складу са важећим прописима и новим датумом одржавања
избора.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Редни
број

1.1.

2.1.

Радња
1. Обрасци
Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и
стављање на располагање јавности
(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о
локалним изборима – ЗоЛИ)
2. Органи за спровођење избора
Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању
услова за одређивање опуномоћених представника
подносиоца изборне листе у проширени састав органа за
спровођење избора
(члан 14. став 6. ЗоЛИ)

Рок

у року од три дана од дана
расписивања избора

приликом проглашења
изборне листе
у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе, а
најкасније пет дана пре дана
избора, односно 15.06.2020.
године до 24,00 часа

2.2.

Доношење решења о именовању овлашћених
представника подносиоца изборне листе у проширени
састав Општинске изборне комисије
(члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ)

2.3.

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких
најкасније 05.06.2020.
одбора Општинској изборној комисији
године у 24,00 часа

2.4.

Образовање сталног састава бирачких одбора
(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

2.5.

Достављање обавештења о представницима подносиоца
изборне листе у проширеном саставу бирачких одбора
(члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ))

најкасније десет дана пре
дана избора 10.06.2020.
године у 24,00 часа
најкасније пет дана пре дана
избора, 15.06.2020. године
до 24,00 часа
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Редни
број

2.6.

2.7.

2.8.

Број 11

Радња
Доношење решења о именовању чланова проширеног
састава бирачких одбора
(члан 14. став 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)
Замена члана бирачког одбора у случају његове
спречености или одсутности

12.05.2020.г.
Рок
у року од 24 часа од часа
пријема обавештења
подносиоца изборне листе, а
најкасније до 16.06.2020.
године у 24,00 часа
најкасније 19.06.2020.
године до 20,00 часова

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у
саставу бирачког одбора у смислу члана 30. став 2. Закона најкасније 21.06.2020.
о избору народних посланика (ЗоИНП)
године до 07,00 часова
3. Изборна листа

3.1.

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. ЗоЛИ)

3.2.

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)

3.3.

Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. ЗоЛИ)

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у
„Службеном листу општине Ражањ“
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

3.5.

Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. став 4. ЗоЛИ)

најкасније 15 дана пре дана
избора, до 05.06.2020.
године до 24,00 часа
у року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове
до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно
најкасније 11 дана пре дана
избора,
09.06.2020. године до 24,00
часа
најкасније десет дана пре
дана избора,
10.06.2020.године до 24,00
часа
у року од 48 часова од дана
објављивања збирне
изборне листе

4. Бирачка места
4.1.

Одређивање и објављивање бирачких места
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)

4.2.

Разврставање бирача на бирачка места од стране
Општинске управе
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)

најкасније 20 дана пре дана
избора,
31.05.2020. године до 24,00
часа
до закључења бирачког
списка, односно до 15 дана
пре дана избора,
05.06.2020. године до 24,00
часа
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Редни
број

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Број 11

Радња
Разврставање бирача на бирачка места од стране
Министарства државне управе и локалне самоуправе
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку)

12.05.2020.г.
Рок

06.06.2020.године до 24,00
часа

5. Јединствени бирачки списак
Излагање бирачког списка за подручје општине и
обавештавање грађана о томе
од наредног дана од дана
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС расписивања избора,
и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом 05.03.2020. године
бирачком списку)
до закључења бирачког
Захтев Општинској управи за доношење решења о упису у списка, односно15 дана пре
бирачки списак односно о промени у бирачком списку
дана избора,
(члан 14. став 1. ЗоЈБС)
05.06.2020. године до 24,00
часа
од закључења бирачког
Доношење решења о упису или променама у бирачком
списка до 72 часа пре дана
списку по закључењу бирачког списка од стране
избора,
Министарства државне управе и локалне самоуправе
од 06.06. до 17.06.2020.
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)
године до 24,00 часа
Право увида и подношења захтева за промене у бирачком
списку од стране подносиоца изборне листе или лица које
од проглашења изборне
он за то овласти
листе
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона
о јединственом бирачком списку)
Доношење решења о закључењу бирачког списка и
15 дана пре дана избора,
утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства
05.06.2020. године до 24,00
државне управе и локалне самоуправе
часа
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)
Достављање решења о закључењу бирачког списка
у року од 24 часа од часа
Општинској изборној комисији
доношења решења
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)
Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу одмах по добијању решења
општине Ражањ“
о закључењу бирачког
(члан 18. ЗоЈБС)
списка
у року од 48 часова од
Достављање Општинској изборној комисији оверених
доношења решења о
извода из бирачког списка
закључењу бирачког списка,
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)
07.06.2020. године до 24,00
часа
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Редни
број

5.9.

Број 11

Радња
Пријем у Општинској изборној комисији решења о
променама у бирачком списку по закључењу бирачког
списка
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

12.05.2020.г.
Рок
до 48 часова пре дана
одржавања избора,
18.06.2020. године до 24,00
часа

одмах по истеку рока за
Утврђивање и објављивање у „Службеном листу општине пријем решења о променама
5.10. Ражањ“ коначног броја бирача
у бирачком списку по
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)
закључењу бирачког списка
18.06.2020.године
6. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада органа
најкасније десет дана пре
6.1. за спровођење избора – страни посматрачи
дана избора, 10.06.2020.
године до 24,00 часа
Подношење пријаве за праћење рада органа
најкасније пет дана пре дана
6.2. за спровођење избора – домаћи посматрачи
избора, 15.06.2020. године
до 24,00 часа
7. Спровођење избора
најкасније пет дана пре дана
Достављање обавештења бирачима о дану и времену
избора,
7.1. одржавања избора
15.06.2020. године до 24,00
(члан 54. став 1. ЗоИНП)
часа
Предаја изборног материјала бирачким одборима
Најкасније до 19.06.2020.
7.2.
(члан 29. став 1. ЗоЛИ)
године до 24,00 часа
од 48 часова пре дана
избора до затварања
бирачких места на дан
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
7.3.
избора,од 18.06.2020.
(члан 5. став 3. ЗоИНП)
године у 24,00 часа до
21.06.2020.године у 20,00
часова
на дан избора 21.06.2020.
Отварање бирачких места и гласање
7.5.
године од 07,00 до 20,00
(члан 56. став 1. ЗоИНП)
часова
8. Утврђивање и објављивање резултата избора
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
достављање изборног материјала Општинској изборној
У року од осам часова од
8.1.
комисији
затварања бирачких места
(члан38. став 1. ЗоЛИ)
у року од 24 часа од
Утврђивање резултата избора у Општинској изборној
затварања бирачких места,
8.2. комисији
22.06.2020. године до 20,00
(члан39. став 1. ЗоЛИ)
часова
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Редни
број

Број 11

Радња

8.3.

Расподела одборничких мандата применом система
највећег количника
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

8.3.

Објављивање резултата избора у „Службеном листу
општине Ражањ“
(члан 44. ЗоЛИ)

8.4.

9.1.

Увид представника подносилаца изборних листа и
кандидата за одборнике у изборни материјал у
просторијама Општинске изборне комисије
(члан 32. ЗоЛИ)
9. Заштита изборног права
Подношење приговора Општинској изборној комисији
(члан 52. став 2.ЗоЛИ)

12.05.2020.г.
Рок
у року од 24 часа од
затварања бирачких места,
22.06.2020. године
у року од 24 часа од
затварања бирачких места,
22.06.2020. године до 20,00
часова
у року од пет дана од дана
избора 26.06.2020.године

у року од 24 часа од дана
кад је донета одлука,
извршена радња или учињен
пропуст
у року од 48 часова од
пријема приговора

Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. став 1. ЗоЛИ)
Жалба Управном суду против решења Општинске изборне
у року од 24 часа од
9.3. комисије по приговору
достављања решења
(члан54. став 1. ЗоЛИ)
Достављање свих потребних података и списа за
одмах, а најкасније у року
одлучивање Управном суду од стране Општинске изборне
9.4.
од 12 часова од захтева
комисије
Управног суда
(члан54. став2. ЗоЛИ)
Доношење одлуке по жалби
у року од 48 часова од дана
9.5.
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)
пријема жалбе са списима
10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
Додела мандата кандидатима са изборне листе по
у року од десет дана од дана
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са
10.1.
објављивања укупних
листе
резултата избора
(члан 43. ЗоЛИ)
Издавање уверења о избору за одборника
10.2.
одмах по додели мандата
(члан 45. ЗоЛИ)
11. Извештавање Скупштине општине
Подношење извештаја Скупштини општине о
11.1. спроведеним изборима
одмах по додели мандата
(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)
9.2.
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4. Ступањем на снагу овог роковника престаје да важи Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Ражањ,расписаних за
26.04.2020. године број 013-9/20-11 од 05.03.2020.године
5. Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.
Број: 013-9/20-11
У Ражњу ,12.05.2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Драгана Христов,с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”
бр.129/07,34/10-Одлука УС, 54/11 и 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), и Одлуке о
измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у
Републици Србији (''Службени гласник РС'', број 68/20)
Изборна комисија општине Ражањ, на седници одржаној дана 12. 05.2020. године донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ СПОРАЗУМ О
ОБРАЗОВАЊУ ГРУПЕ ГРАЂАНА У ЦИЉУ ПОДНОШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА
ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ КОЈИ ЋЕ БИТИ
ОДРЖАНИ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Група грађана која се образује у циљу подношења изборне листе за избор одборника у
Скупштини општине Ражањ образује се писменим споразумом најмање 10 грађана који имају
изборно право и уписани су у јединствени бирачки списак - део бирачког списка за подручје
општине Ражањ.
Потписи лица на споразуму којим се образује група грађана морају бити оверени код јавног
бележника (нотара) или у суду.
Члан 2.
Споразум о образовању групе грађана обавезно мора садржати:
1.циљ ради кога је основана група грађана (да се оснива ради учешћа на изборима за одборнике
Скупштине опптине Ражањ, расписаних за 21.06.2020. године);
2.податке о лицима која чине групу грађана (име, презиме, јмбг и адреса пребивалишта);
3.назив групе грађана;
4.назив изборне листе коју подноси група грађана;
5.податке о лицу које је овлашћено да у име групе грађана поднесе изборну листу и предузима
изборне радње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Ражањ”
Број: 013-28/20-11
У Ражњу, 12.05.2020. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
СЕКРЕТАР
Звездана Бркић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Драгана Христов,с.р.
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