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Република Србија
Град Лозница
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ
Број: 013-1-1/2020
Датум: 4. март 2020. године
Лозница
На основу члана 15. став. 1. тачка 5) и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 54/2011 и 12/20), Градска изборна комисија Лознице, на
седници, одржаној дана 4. марта 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца које подносиоци изборних листа
подносе Градској изборној комисији Лознице приликом подношења изборне листе кандидата
за одборнике Скупштине града Лознице у поступку избора за одборнике Скупштине града
Лознице, расписаних за 26. април 2020. године.
Члан 2.
Обрасци потребни за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине
града Лознице су:
1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице – СГЛ-1/20;
2. Oвлашћење за подношење изборне листе – СГЛ -2/20;
3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине града Лознице – СГЛ-3/20;
4. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лознице – СГЛ4/20;
5. Списак бирача који својим потписима подржавају Изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине града Лознице – СГЛ-5/20;
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6. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града
Лознице – СГЛ - 6/20.
Обрасци прописани ставом 1. овог члана, налазе се у прилогу ове одлуке и њен су
саставни део.
Члан 3.
Документација за кандидате за одборнике која се у складу са чланом 19. став 2. тачка
1), 3) и 6) Закона о локалним изборима (потврда о изборном праву за сваког кандидата са
листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични
број кандидата, потврда о пребивалишту кандидата и уверење о држављанству), подноси се
на обрасцима надлежних органа који издају наведене потврде и уверења.
Неће се сматрати недостатком ако документација из става 1 овог члана не садржи
сврху издавања или је наведена нека друга сврха осим подношења изборне листе.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Лознице“.

ПРЕДСЕДНИК
Слађана Бодирога, с.р.
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Образац СГЛ-1/20
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE

_______________________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе: регистрoвана политичка станка-страначка коалиција-група грађана)

_______________________________________________________________________________
подноси Градској изборној комисији Лознице изборну листу
_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

_______________________________________________________________________________
за изборе одборника Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године.
Кандидати за одборнике су:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Име и презиме

(навести све кандидате по одредницама из следеће табеле)

Датум
рођења

Занимање

Пребивалиште и
адреса становања

Политичка
странка *

1
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Број: __________
У Лозници, дана __________ 2020. год.
Лице које је овлашћено да
поднесе изборну листу
__________________________
(потпис)

____________________________
(име и презиме)

2
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_________________________

Уз ову изборну листу доставља се:
Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника,
Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру,
Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника,
Уверење о држављанству за сваког кандидата,
Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе,
Овлашћење лица која подносе изборну листу,
Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаном и електронском облику (ЦД или
ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, а подаци у њима морају бити
истоветни. Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel у
табели објављеној на интернет страници Града Лознице,
8. Изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике,
9. Оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе
грађана – ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких странака или
група грађана,
10. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање
(чл. 21. Закона о финансирању политичких активности).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Напомена:
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног
броја одборника који се бира, односно 20 кандидата;
- 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.;
- Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику, који мора бити
истоветан.
* У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке
је предложила кандидата за одборника на коалиционој изборној листи.

странке која

3
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Образац СГЛ-2/20

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Овлашћује се __________________________________________, _______________________,
(име и презиме)

(занимање)

ЈМБГ ____________________________, из _________________________________________,
(пребивалиште и адреса становања)

да у име _______________________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

______________________________________________________________________________
подносе Градској изборној комисији Лознице Изборну листу ___________________________
______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године.

Број: __________
У Лозници, дана _________ 2020. године

М.П.

Овлашћено лице
________________________________
(потпис)

________________________________

(име и презиме лица које је статутом
политичке странке, односно коалиционим
споразумом или споразумом о образовању
групе грађана овлашћено да их заступа)
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Образац СГЛ-3/20

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе ______________________________________
_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године,
Градској изборној комисији Лознице подноси
_______________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције –групе грађана)

У Лозници, дана ____________ 2020. године

Носилац Изборне листе
____________________________________
(потпис)

____________________________________
(име и презиме)

____________________________________
(ЈМБГ)

____________________________________
(занимање)

____________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
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Образац СГЛ-4/20

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Прихватам кандидaтуру за одборника на Изборној листи ______________________________
_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године,
подноси
_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

У Лозници, дана _________ 2020. године

Кандидат
_______________________________
(својеручни потпис)

_______________________________
(име и презиме)

_______________________________
(ЈМБГ)

_______________________________
(занимање)

________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
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Образац СГЛ-5/20

С П И С А К

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Изборну листу __________________________________________________________
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године
поднoси
________________________________________________________________________,
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

подржавају бирачи са пребивалиштем на територији града Лознице, и то:
Редни
број
1

Презиме и име бирача

ЈМБГ

Пребивалиште и адреса становања

(навести све бираче који подржавају Изборну листу, по азбучном реду презимена,
према одредницама из ове табеле)

У Лозници, ___________2020. године

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)
- Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, сложен по азбучном реду презимена и
имена бирача, а подаци у њима морају бити истоветни. Податке у електронском облику доставити у Excel
фајлу на CD-у или DVD-у
- Потребно је прикупити најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи;
- Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера
потписа;
- Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
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Образац СГЛ-6/20
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Подржавам Изборну листу ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 26. април 2020. године,
Градској изборној комисији Лознице подноси
_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке -

_______________________________________________________________________________
- страначке коалиције – групе грађана)

БИРАЧ
_____________________________
(потпис)

_____________________________
(презиме и име)

_____________________________
(ЈМБГ)

_____________________________
(пребивалиште и адреса становања)

Потврђује се да је ову изјаву ______________________________________________________
(презиме и име)
својеручно потписао.
Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша, бр. ___________.
Ов.бр. __________
У ____________________, _______________ у ________ часова.
(место)

(датум)

Оверу извршио јавни бележник.
ОВЕРИО
М.П.

_____________________________

НАПОМЕНА: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребном броју
примерака.
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