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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 11 Жабаљ, 07.03.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), 

члана 70. тачка 21. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), 

Председник општине Жабаљ доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПОМОЋ НАМЕЊЕНИХ 

ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 
 

1. 

Образује се Комисија за избор корисника средстава помоћ намењених економском оснаживању кроз 

доходовне активности породица избеглица територији општине Жабаљ( у даљем тексту Комисија): 

 

2. 

У Комисију се именују: 

1. Милица Виславски, председник Комисје 

Слађана Вогањац, земеник Председника 

2. Ђорђе Милутиновић члан 

Милица Миличевић, заменик члана 

3. Влајко Глигорић, члан, 

Драгољуб Станчић, заменик члана 

4. Драган Хорват, члан 

Јасна Шокица, заменик члана 

5. Драгица Стојшин, члан 

Мирослав Лакић, заменик чалана 

Секретар Комисије: Горјана Тргић. 

3. 

Комисија се обавезује да за спровођење  избор корисника средстава помоћ намењених економском 

оснаживању породица избеглица на  територији општине Жабаљ по програмима, пројектима, акцијама или 

кокурсима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.  

 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број:02-33 /16-IV 

Дана: 01.02.2016. год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
На основу члана 15. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07 

и 54/11) Општинска изборна комисија на својој  9.  седници одржаној 07.03.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању образаца за спровођење избора одборника  

у Скупштини општине Жабаљ расписаних за 24. април  2016. године 

 

1. 

Утврђују се обрасци аката и документације који ће се примењивати у поступку спровођења избора за 

одборнике у Скупштини општине Жабаљ расписаних за 24.04.2016. године. 

 

2. 

У поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини општине Жабаљ расписаних за 24.04.2016. године 

и спровођења изборних радњи  примењиваће се обрасци за следећа акта и документацију: 

1. изборна листа кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ -01), 

2. овлашћење за подношење изборне листе (образац СОЖ - 02), 

3. овлашћење за подношење изборне листе за два лица – у име коалиције регистрованих политичких 

странака (образац СОЖ – 03) 

4. сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац 

СОЖ -0 4), 

5. потврда о изборном праву кандидата за одборника у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 

05), 

6. изјава о прихватању кандидатуре за одборника у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 06), 

7. потврда о пребивалишту кандидата за одборника у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 07), 

8. уверење о држављанству кандидата за одборника у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 08), 

9. списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ 

чији је саставни део еxcel табела (образац СОЖ - 09), 

10. изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ 

(образац СОЖ - 010), 

11. решење о проглашењу изборне листе (образац СОЖ - 011), 

12. закључак у вези са отклањањем  недостатака који су сметња за проглашење изборне листе  за 

одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 012), 

13. решење о одбацивању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац 

СОЖ - 013), 

14. решење о утврђивању збирне изборне листе за одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац 

СОЖ - 014), 

15. решење о одбијању проглашења изборне листе за одборнике у Скупштини општине Жабаљ (образац 

СОЖ - 015), 

16. решење о утврђивању опуномоћеног представника изборне листе у проширеном саставу Општинске 

изборне комисије (образац СОЖ - 016), 

17. контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине општине 

Жабаљ (образац СОЖ - 017), 

18. гласачки листић за изборе за одборнике Скупштине општине Жабаљ (образац СОЖ - 018), 

19. потврда о изборном праву бирача за гласање ван бирачког места (образац СОЖ - 019), 

20. записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника Скупштине општине 

Жабаљ, између Општинске изборне комисије и бирачког одбора (образац СОЖ - 020), 

21. записник о примопредаји изборног материјала после гласања за избор одборника Скупштине 

општине Жабаљ, између бирачког одбора и Општинске изборне комисије (образац СОЖ - 021), 

22. записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор 

одборника у Скупштину општине Жабаљ (образац СОЖ - 022), 

23. записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике у 

Скупштини општине Жабаљ (образац СОЖ - 023) и 

24. уверење о избору за одборника у Скупштину општине Жабаљ (образац СОЖ - 024). 
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2. 

У поступку спровођења избора за одборнике у Скупштину општине Жабаљ, поред образаца прописаних у 

претходној тачки, могу се користити и обрасци надлежних државних органа, и то уместо: 

- обрасца СОЖ - 05, образац који прописује орган надлежан за вођење бирачког списка, 

- обрасца СОЖ - 07, образац који прописује надлежни орган унутрашњих послова и 

- обрасца СОЖ - 08, образац који прописује орган надлежан за вођење евиденције о 

држављанству. 

 

3. 

Сви обрасци утврђени овим решењем подносиоцима изборних листи су доступни на званичном сајту 

општине Жабаљ www.zabalj.rs  почев од 07.03.2016. године. 

 

4. 

Обрасци из тачке 1. су саставни део овог решења. 

 

5. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Општинска изборна комисија 

 

 

 

Број: 013-9/16-I 

 
Председник Општинске изборне 

комисије 

дипл. правник Марко Миличевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ - 01 

 

 

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(назив подносиоца листе: регистрована политичка странка -  коалиција регистрованих политичких странака-  -  група грађана) 

 

 

подноси Општинској изборној комисији Изборну листу  

 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

за избор одборника Скупштине општине Жабаљ. 

 

Кандидати за одборнике су: 

 

р.б. Име и презиме датум 

рођења 

занимање  пребивалиште и 

адреса 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
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20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
Уз ову изборну листу прилажу се: 

1. овлашћење лица да поднесе изборну листу, 

2. потврда о изборном праву– не старија од 6 месеци (за сваког кандидата са листе),  

3. оригинал писане изјаве кандидата да прихвата кандидатуру (за сваког кандидата са 

листе),  

4. писмена сагласност носиоца листе,  

5. потврда о пребивалишту кандидата – не старија од 6 месеци (за сваког кандидата са листе),  

6. уверење о држављанству – не старије од 6 месеци (за сваког кандидата са листе),  

7. списак бирача који су подржали изборну листу, 

8.  потписана изјава бирача да подржава изборну листу (за сваког бирача посебно) и 

9. коалициони споразум односно акт о оснивању групе грађана. 

 

 

 

_______________ 
          (место) 

 

_______________ 
          (датум) 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

________________________ 
(име и презиме) 

_________________________ 
(пребивалиште) 

__________________________ 
(адреса стана) 

__________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 02  

 

 

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

 

 

Овлашћује се _____________________________  _______________________ 
                                                  (име и презиме)                                                    (занимање) 

 

 

 

             
 

, __________________________________ 
                  (јединствени матични број грађана)               (пребивалиште и адреса становања) 

 

 

 

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

 

поднесе Општинској изборној комисији Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ коју је предложила ова регистрована политичка странка - коалиција регистрованих 

политичких странака -  група грађана, са потребном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
              (место) 

_________________ 
             (датум) 

               М.П. Овлашћено лице 

_________________________________ 
(име и презиме лица овлашћеног статутом регистроване 

политичке странке, односно коалиционим споразумом 

регистрованих политичких странака, односно споразумом 

групе грађана) 

 

_____________________________ 
                                                         (потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

 Образац СОЖ – 3 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

ЗА ДВА ЛИЦА –  

- У ИМЕ КОАЛИЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

 

Овлашћују се:  

 

 _____________________________  _______________________ 
                                  (име и презиме)                                            (занимање) 

 

 

             
 

, __________________________________ 
                  (јединствени матични број грађана)               (пребивалиште и адреса становања) 

 

и 

 

 

_____________________________  _______________________ 
                             (име и презиме)                                              (занимање) 

 

 

             
 

, __________________________________ 
                  (јединствени матични број грађана)               (пребивалиште и адреса становања) 

 

 

 

да у име ________________________________________________________________ 
(назив коалиције регистрованих политичких странака) 

 

поднесу Општинској изборној комисији Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ коју је предложила ова коалиција регистрованих политичких странака, са 

потребном документацијом. 

 

 

_________________ 
              (место) 

_________________ 
             (датум) 

Овлашћено лице 

_________________________________ 
(име и презиме лица овлашћеног  коалиционим споразумом) 

 

_____________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ - 4 

 

 

 

 

САГЛАСНОСТ  

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

 

 

 

 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Жабаљ  

 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

 коју  подноси 

 

________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе:регистрована  политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака  - група 

грађана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
                         (место) 

_________________________ 
                        (датум) 

Носилац листе 

________________________________ 
(име и презиме) 

 

             
 

(јединствени матични број грађана) 

 

________________________________ 
(пребивалиште и адреса) 

 

________________________________ 
(потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   07.03.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 11                        страна 9 

 

Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,24. април  2016. 

године 

Образац СО - 5 

 

 

 

 

ПОТВРДА  

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ* 

 

 

 

 

Потврђује се да  _____________________________, ______________________, 
                                           (име и презиме)                                           (датум рођења) 

 

             
 

______________________________________, 
    (јединствени матични број грађана)                              (пребивалиште и адреса становања) 

 

 ________________________, који је уписан у бирачки списак општине   
                 (занимање) 

______________________________ ИМА ИЗБОРНО ПРАВО. 
                  (назив општине) 

 

 

 

 

 

 

 

Број:______________ 

__________________ 
              (место) 

________________________ 

             (датум) 

 

М.П. 

Овлашћено лице 

 

____________________ 
(име и презиме) 

 

____________________ 
(потпис) 

 

 

 

_______________ 
*Напомене: 

- Важеће су и потврде издате на обрасцу општинске управе. 

- На основу члана 19. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07 и 54/11), на ову 

потврду се не плаћа такса. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ - 06 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ  

ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

 

 

 

 

Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини општине Жабаљ на Изборној листи: 

 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

коју је предложила 

 

_______________________________________________________________________ 
(назив политичке странке-коалиције странака-групе грађана) 

 

 

за изборе заказане за 24.04.2016. године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
(место) 

 

_______________ 
(датум) 

Кандидат 

______________________ 
(име и презиме) 

______________________ 
(занимање) 

             
 

(јединствени матични број грађана) 

________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 

________________________ 
(својеручни потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ –7 

 

 

 

 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ* 

 

 

 

 

 

 

Потврђује се да _______________________ рођен у ____________________, 
                                                   (име и презиме) 

 

             
 (јединствени матични број грађана) 

има пребивалиште у ___________________, 
                                                                (место) 

 

 

______________________________. 
                                 (адреса) 

 

 

 

 

 

 

број: ______________ 

 

__________________ 
           (место) 

__________________ 
              (датум) 

М.П. Овлашћено лице 

_____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(својеручни потпис) 

 

 

 

 

__________________ 
*Напомене: 

 

- Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова. 

- На основу члана 19. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07 и 54/11), на ову 

потврду се не плаћа такса. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 8 

 

 

 

 

 

УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ* 

 

 

 

 

 

Потврђује се да __________________________ рођен_____________________, 
                                                 (име и презиме)                                               (дан, месец и година рођења) 

 

у____________________,               
 

има држављанство 
                                                 (јединствени матични број грађана) 

 

_________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

број:______________ 

 

__________________ 
             (место) 

__________________ 
            (датум) 

М.П. Овлашћено лице 

__________________ 
(име и презиме) 

__________________ 
(потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
*Напомене: 

 

-  Важећа су и уверења која издају органи надлежни за вођење евиденције о држављанству. 

- На основу члана 19. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07 и 54/11), на ову 

потврду се не плаћа такса. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 9 

 

 

 

 

СПИСАК БИРАЧА 

КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ* 

 

Изборну листу __________________________________________________________ 
                                                                              (назив изборне листе) 

 

 

 

 

 

подржавају бирачи са списка бирача који су овом обрасцу приложени у писаној и у електронској 

форми према excel табели SО-9 и који представља саставни део овог обрасца. 

 

Имена бирача који подржавају изборну листу у списку бирача морају бити поређана према 

почетном слову презимена – по азбучном реду. 

 

Свака страница списка бирача у писаној форми мора бити  својеручно потписана од стране лица 

овлашћеног за подношење изборне листе. 

 

 

 

 

 

__________________ 
(место) 

__________________ 
(датум) 

 Овлашћено лице 

____________________ 
(име и презиме) 

____________________ 
(потпис) 

 
 

________________ 
*Н а п о м е н е: 

- Потребно је обезбедити подршку најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној 

листи. 

- 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 заступљен на листи. 

- Уз списак бирача који подржавају изборну листу се достављају, поређане по редоследу као у 

достављеном списку бирача који подржавају изборну листу,   потписане и оверене изјаве бирача. 
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Редни број Име и презиме бирача ЈМБГ Адреса пребивалишта 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ –010 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА  

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

 

Подржавам изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Жабаљ, коју Општинској 

изборној комисији подноси 

________________________________________________________________________ 
(регистрована политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака  - група грађана) 

 

 

 

 

Бирач 

 __________________________________ 
(име и презиме) 

 

             
 

(јединствени матични број грађана) 

  

 __________________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 

 

___________________________ 
( потпис) 

 

_____________________________________________________________________ 

Потврђује се да је бирач изјаву својеручно потписао. 

Идентитет бирача утврђен је увидом у личну исправу. 

 

 

 

 

Овера број ____________ 

_______________ 
        (место) 

______________ 
    (датум овере) 

______________ 
      (час овере) 

М.П. Референт овере 

________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 11 

 

 

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници одржаној дана ___________ године, 

доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

 

 

Проглашава се Изборна листа  

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

коју је поднела 

________________________________________________________________________ 
(назив регистроване политичке странке - коалиције регистрованих политичких странака -  групе грађана) 

 

за избор одборника у Скупштини општине Жабаљ, број _______________________, 

од __________________ године. 
             (датум подношења) 

 

 

 

Број: _____________ 

_________________ 
(место) 

_________________ 
(датум) 

 

 

                   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24.  април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 12 

 

 

На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници дана ____________ године, у 

________ часова, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.) Утврђује се да Изборна листа  

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

коју је поднела 

________________________________________________________________________ 
(регистрована политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака - група грађана) 

 

за избор одборника Скупштине општине Жабаљ број _________________________, 

од ______________, садржи недостатке који су сметња за проглашење Изборне 
        (датум подношења) 

листе. 

2.) Недостаци који су сметња за проглашење Изборне листе састоје се у следећем: 

_____________________________________________________________________ 
(навести недостатке који су сметња за проглашење Изборне листе) 

 

3.) Подносиоцу изборне листе се оставља рок од 48 часова од часа достављања овог закључка да 

отклони недостатке из претходне тачке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
(образложити разлоге због којих се закључак доноси) 

 

Број: _____________ 

_________________ 
(место) 

_________________ 
(датум) 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 13 

 

 

 

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници  дана __________ године у _______ 

часова, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДБАЦИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Одбацује се изборна листа 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

коју је поднела 

________________________________________________________________________ 
(назив регистроване политичке странке - коалиције регистрованих политичких странака - групе грађана) 

 

за избор одборника у Скупштини општине Жабаљ број   ______________________, 

од _______________године, као неблаговремена. 
       (датум подношења) 

 

О б р а з л о ж е њ е 
(Навести податак о прекорачењу рока за подношење листе.) 

 

 

Поука о правном средству: 

 

Против овог решења може се поднети приговор 

Општинској изборној комисији у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 

Број: ____________ 

________________ 
(место) 

________________ 
(датум) 

 

                

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24.  април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 14 

 

 

 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници  дана ______________ године у 

_________ часова доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника у Скупштини општине Жабаљ, и то: 

 

1. ________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

 

 

р.б. име и презиме датум рођења занимање пребивалиште и 

адреса 

становања 

1.     
 

 

 

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате са подацима као у табели. ) 

 

 

 

 

Број: _____________ 

_________________ 
(место) 

_________________ 
(датум) 

 

 

                   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 15 

 

 

 

На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и  54/11), Општинска изборна комисија на седници  дана ________ године у _________ 

часова, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДБИЈАЊУ ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Одбија се проглашење Изборне листе 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

коју је поднела  

________________________________________________________________________ 
(назив регистроване политичке странке - коалиције регистрованих политичких странака - групе грађана) 

 

за избор одборника у Скупштину општине Жабаљ број _______________________, 

од _____________ године због неиспуњења услова предвиђених Законом. 
      (датум подношења) 

 

О б р а з л о ж е њ е 
(У зависности од случаја укратко навести да изборна листа  

не испуњава услове утврђене законом  

односно да недостаци изборне листе нису отклоњени.) 

 

Поука о правном средству: 

 

Против овог решења може се поднети приговор 

Општинској изборној комисији у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 
 

Број: ____________ 

________________ 
(место) 

________________ 
(датум) 

 

               

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 16 

 

 

 

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници дана ___________ године у _______ 

часова, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ОПУНОМОЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Утврђује се да  је испред Изборне листе 

____________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

опуномоћени представник у проширеном саставу Општинске изборне комисије: 

 

_____________________________,  ___________________________________, 
            (име и презиме)                                                     (пребивалиште и адреса становања) 

 

             
 , те да је  
(јединствени матични број грађана) 

 

заменик опуномоћеног представника у проширеном саставу Општинске изборне комисије: 

_____________________________,  ___________________________________, 
            (име и презиме)                                                     (пребивалиште и адреса становања) 

 

             
 .  
(јединствени матични број грађана) 

 

Поука о правном средству: 

 

Против овог решења подносилац Изборне листе може  

поднети приговор Општинској изборној комисији у 

року од 24 часа од часа доношења решења. 

 
 

Број: ____________ 

________________ 

(место) 

________________ 

(датум)            

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 
М.П. 

Председник 

___________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 17 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА  

ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Бирачки одбор за Бирачко место број _________ у општини Жабаљ, 

_______________________________________________________________________, 
(назив и адреса бирачког места) 

 

за избор одборника Скупштине општине Жабаљ расписане за __________________, 
                                                                                                                       (датум) 

примио је од Општинске изборне комисије  кутију за гласање. 

 

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

листића. 

 

_________________ 
            (место) 

_________________ 
           (датум) 

у _____ часова 

 

 

 

 

Бирач који је први  

дошао на бирачко место 

__________________ 
(име и презиме) 

__________________ 
(потпис) 

Бирачки одбор* 

1. _______________________ 
(име и презиме председника) 

            _______________________ 
(потпис) 

2. _______________________ 
(име и презиме члана) 

            _______________________ 
(потпис) 

 

 

 

_________________ 

* Навести све чланове Бирачког одбора као под 2. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24.  април  2016. 

године 

Образац СОЖ –18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

______________________ 
(датум гласања) 

 

 

 

 

 

1._________________________________ 
(назив изборне листе) 

 

1.)_________________________________ 
(име и презиме првог кандидата са листе) 

 

 

(На исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на листи, 

истим редоследом као на Збирној изборној листи.) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или 

заокруживањем назива изборне листе. 

 

 

 

 

М.П. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24.  април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 019 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА БИРАЧА 

УПИСАНИХ У ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ ____ У 

ОПШТИНИ ЖАБАЉ* 

 

 

Потврђује се да је ___________________________,              
 

                                            (име и презиме)                                             (јединствени матични број грађана) 

 

са пребивалиштем у _________________________ ___________________________ 
                                                 (место)                                                           (адреса) 

уписан у бирачки списак општине Жабаљ, на бирачком месту број ___________, под редним бројем 

___________, и има бирачко право. 

 

_______________ 
          (место) 

_______________ 
         (датум) 

 

БИРАЧ 

_____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

_____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

 

 

Чланови Бирачког одбора у проширеном саставу 

који одлазе код бирача: 

 

1. _______________________ 
(име и презиме) 

________________________ 
(потпис) 

2. _______________________ 
(име и презиме) 

________________________ 
(потпис) 

3. _______________________ 
(име и презиме) 

________________________ 
(потпис) 

 

 

__________________ 

*Потврда потписана од стране бирача који гласа ван бирачког места, враћа се Бирачком одбору ради евидентирања. 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 20 

 

 

  

 

ЗАПИСНИК 

O ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ, ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 
1.) Општинска  изборна комисија предаје  бирачком  одбору за бирачко место бр. ______ у 

општини Жабаљ, следећи изборни материјал: 

 

1) један примерак Правила о раду бирачких одбора, 

2) Решење о одређивању бирачког места, 

3) Решење о именовању бирачког одбора, 

4) три примерка Збирне листе кандидата за избор  одборника у Скупштини општине Жабаљ, 

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)  образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању  резултата 

гласања,  

8) један контролни лист, 

9) _____ потврда о изборном праву 
                 (број) 

10) прибор за печаћење, 

11) прибор за писање, 

12) _____ бочица невидљивог мастила,   
            (број) 

13)  _____ UV лампи, 
       (број) 

14) _____ резервних бочица невидљивог мастила, 
 (број)    

15) _____ резервних UV лампи. 
                 (број) 

 

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

записника. 

 
3. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца 

изборних листа, и то: 

1._______________________________, ___________________________, 
              (назив подносиоца изборне листе)                (име и презиме представника) 

_____________________________________________________. 
                              (пребивалиште и адреса  представника) 

 

 

 
4. Представници подносилаца изборних листа имали су - нису имали примедбе на предају и 

пријем изборног материјала. 

Примедбе су следеће: 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 
5. Записник је сачињен у три  примерка од којих је један код Општинске изборне комисије, 

један код Бирачког одбора и један код Општинске управе. 

 

__________________ 
                (место) 

__________________ 
              (датум) 

у _____ часова 

 

 
Председник Бирачког одбора 

______________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

За Општинску изборну комисију 

_______________________ 
(име и презиме) 

_______________________ 
(потпис) 

 

 

 
Присутни чланови 

Бирачког одбора 

______________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

_____________________ 
(име и презиме) 

____________________ 
(потпис) 

____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

За Општинску управу 

________________________ 
(име и презиме) 

________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 21 

 

 

 
ЗАПИСНИК 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

1). Бирачки одбор за бирачко место бр. ____ у општини Жабаљ, предаје Општинској изборној 

комисији следећи изборни материјал: 

 
1. Записник о раду бирачког одбора, 

2. оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту, 

3. ____ неупотребљених гласачких листића, 
            (број) 

4. ____ неважећих гласачких листића, 
            (број) 

5. ____ важећих гласачких листића, 
            (број) 

6. контролни лист, 

7. _____  потврда о бирачком праву за бираче који су гласали ван  

          (број)   бирачког места, 

8. прибор за печаћење, 

9. прибор за писање, 

10.  ____ бочица невидљивог мастила, 
  (број) 

11. ____ UV лампи. 
                 (број) 

 

     2. Општинска изборна комисија  је примила 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 изборне листе)                                                (име и презим  подносиоцае) 
 

_____________________________________________________________. 
  (пребивалиште и адреса представника) 

 
4. Представници подносилаца изборних листа имали су - нису имали примедбе на предају и 

пријем изборног материјала. 

Примедбе су следеће: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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5. Записник је сачињен у два   примерка од којих је један код Општинске изборне комисије а 

други код Бирачког одбора.  

 

__________________ 
                (место) 

__________________ 
              (датум) 

у _____ часова 

 

 
Председник Бирачког одбора 

______________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

За Општинску изборну комисију 

_______________________ 
(име и презиме) 

_______________________ 
(потпис) 

 

 

 
Присутни чланови 

Бирачког одбора 

______________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

_____________________ 
(име и презиме) 

____________________ 
(потпис) 

____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

За Општинску управу 

________________________ 
(име и презиме) 

________________________ 
(потпис) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 22 

 

 
 

 
 

 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ 

ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број: ________ 

 

_____________________________________________________________ 
(назив бирачког места) 

састао се на дан гласања ______________, у __________ часова. 
                                                                              (датум) 

                   Присутни су: 

 
1.) _______________________________ 

(име и презиме председника одбора) 

2.)________________________________ 
(име и презиме члана одбора) 

 

 

(Навести све присутне  чланове одбора, односно заменике чланова) 

 

 

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 бирачког 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. 
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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  
               (број) 

болести или телесног  оштећења  немоћни или спречени да гласају  на  бирачком месту. 

7. Гласање се све време одвијало 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. 
(Навести који су домаћи одн. страни посматрачи присуствовали на бирачком месту.) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у _______ часова.  
 

10. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио утврђивању резултата 

гласања на следећи начин: 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића, 

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

редних бројева у Изводу из бирачког списка,           

- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО 

контролни лист, 

- утврдио број бирача који су гласали, на основу  укупног  броја гласачких листића 

у кутији,   

- утврдио број бирача који су гласали ван бирачког  места на основу броја  

потписаних потврда о бирачком праву, 

- приступио одвајању важећих 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 број _____,  

______________________________________________ резултати гласања следећи:     
                                             (назив бирачког места)  

         

  12.1. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ............................................._____ 

 

12.2. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића.............................._____ 

 

12.3.да је према Изводу из бирачког списка, укупно УПИСАНИХ 

               БИРАЧА................................................................................................._____ 
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12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ................................._____ 

 

12.5 да је УПОТРЕБЉЕНИХ гласачких  листића (у кутији).................._____ 

   

12.5.1. да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића............................._____ 

 

12.5.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића..................................._____ 

 

12.6. да су од укупно важећих гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ 

БРОЈ ГЛАСОВА: 

 

редни 

број 

назив изборне листе 

 

број гласова које је 

листа добила 
1 2 3 

1.   

2.   
(Навести све изборне листе) 

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

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

достави Општинској изборној комисији, а за то су одређени председник и чланови бирачког 

одбора, и то: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

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

примерак је уручен представницима предлагача изборних листи, и то: 
1.) ______________________________, представнику 
                   (име и презиме) 

________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе) 

(Навести остале представнике предлагача изборних листи, као под 1.) 

 

 16. Бирачки одбор је завршио рад ________, у _________ часова. 
                                                                                      (датум)  

 

 

 Бирачки одбор, 

1.________________________________ 
            (име, презиме и потпис председника) 

2.________________________________ 
                         (име, презиме и потпис члана) 

 

(Навести остале чланове бирачког одбора као под 2.) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ, 24.  април  2016. 

године 

Образац СОЖ – 23 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА  

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАЉ 

__________________ 
(датум) 

 

1. Седница Комисије је почела у ________ часова, ___________ године. 
                                                                                                 (датум)                                                                                        
2. Седници комисије присуствују: 

 1.) _________________________ 
                (име и презиме председника Комисије)  
 2.) _________________________ 
                           (име и презиме члана Комисије)   
(Навести све присутне чланове Комисије као под 2.).)  

                  

3. Комисија је утврдила да је, од укупно _____ бирачких  одбора у Општини  
                                                                                                  (број)  
Жабаљ, примила изборни материјал од _____ бирачких одбора. 
                                                                                               (број) 

 

 4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба  Закона  и  није поништила  

гласање ни на једном бирачком   месту. 

 

(Због битних повреда Закона, Комисија је поништила гласање на укупно ______ бирачких места, и 

то: 

 1.) _________, _____________________________ 
                     (број)                          (назив бирачког места) 

(Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање као под 1.)) 

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: .............................____ 

- да је остало неупотребљено гласачких листића:..................................____ 

- да, према изводима из бирачких спискова, има  

      уписаних бирача:......................................................................................____ 

- да је било неважећих гласачких листића:..............................................____ 

- да је било важећих гласачких листића:.................................................____ 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова 

      и мандата: 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив изборне листе 

Број гласова  

које је добила  

изборна листа 

Број мандата 

које је добила  

изборна листа 
1 2 3 4 
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1.    
(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића.) 

 

6. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у 

„Службеном листу  општине Жабаљ“. 

           
7. Комисија је завршила рад __________  у _______ часова. 
                                                         (датум) 

 

 

Секретар Комисије 

_____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

Председник Комисије 

_____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 

 

 

                                                                                             Чланови Комисије: 

1. _____________________ 
                                                                                                                                                      (име и презиме) 

_____________________ 
                                                                                                                            (потпис) 

 

(Навести све присутне чланове 

 Комисије и њихове заменике као под 1.) 
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Избори за одборнике у Скупштини 

општине Жабаљ,  24. април 2016. 

године 

Образац СО – 24 

 

 

 

 

 

 
У В Е Р Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

 

                    Утврђује се да је ____________________, _______________, 
                                                                                       (име и презиме)                                        (занимање) 

рођен ______________, из ________________________________________________, 
                       (датум)                                                 (пребивалиште и адреса становања) 

 

изабран за одборника у Скупштину општине Жабаљ,  са Изборне листе 
_______________________________________________________________________, 

(назив изборне листе) 

на изборима одржаним ____________. 
                                                              (датум) 

 

 

________________ 
                (број) 

_______________ 
             (место) 

_______________ 
            (датум) 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     М.П. 

Председник 

____________________ 
(име и презиме) 

_____________________ 
(потпис) 
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САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
1. Решење о образовању Комисије за избор корисника средстава помоћи намењених економском 

оснаживању породица избеглица  на територији општине Жабаљ 

1 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

2 Решење о   утврђивању образаца за спровођење избора одборника у Скупштини општине 

Жабаљ расписаних за 24. април  2016. године 
 

2 


