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20.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Скупштина општине
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:013-11/2016-I
Дана: 07.03.2016.
Пландиште

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине
Пландиште, на седници одржаној дана 07.03.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у
Скупштину општине Пландиште за 24.04.2016. године

ЧЛАН 1.

Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који ће се користити за
вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора расписаних за одборнике у
Скупштину општине Пландиште за 24.04.2016. године.

ЧЛАН 2.

За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове Одлуке, користиће се следећи обрасци:

1) Образац СО-1/2016-Изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника;
2) Образац СО-2/2016-Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике СО

Пландиште;
3) Образац СО-3/2016-Овлашћење за лице које подноси изборну листу кандидата за

одборнике;
4) Образац СО-4/2016-Списак бирача који својим потписом подржавају изборну листу

кандидата за одборнике;
5) Образац СО-5/2016-Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике;
6) Образац СО-6/2016-Изборна листа кандидата за одборнике у СО Пландиште;
7) Образац СО-7/2016-Решење о проглашењу изборне листе по подношењу;
8) Образац СО-8/2016-Решење о проглашењу изборне листе по закључку;
9) Образац СО-9/2016-Решење о одбацивању изборне листе;
10) Образац СО-10/2016-Решење о испуњењу услова за опуномоћене чланове проширеног

састава Изборне комисије и бирачких одбора;
11) Образац СО-11/2016- Решење о неиспуњењу услова за опуномоћене чланове проширеног

састава Изборне комисије и бирачких одбора;
12) Образац СО-12/2016-Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних

прихода;
13) Образац СО-13/2016-Изјава;
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ЧЛАН 3.

Обрасци из члана 2. ове Одлуке су саставни део ове Одлуке.

ЧЛАН 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЧЛАН 5.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р.


