На основу члана 22. став 2. Одлуке о месној самоуправи („Сл.лист општине
Кикинда“, бр. бр.3/05-пречишћен текст и 2/06), председник месне заједнице
___________________, дана ________2012.године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I
У Изборну комисију за избор председника месне заједнице на период од четири
године, именују се:
1.
2.
3.

за председника
заменик председника
члан
заменик члана
члан
заменик члана
II

Ово Решење објавити на огласној табли.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ
.........

ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На основу члана 22. став 2. Одлуке о месној самоуправи („Сл.лист општине
Кикинда“, бр. бр.3/05-пречишћен текст и 2/06), председник месне заједнице
___________________, дана ________2012.године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА ИЗБОР
ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

I
1. Утврђује се да постаје председник, заменик председника, чланови и заменици
чланова бирачког одбора у сталном саставу на бирачко место број ________.
1. Председник:
Заменик председника:
2. Члан:
Заменик члана
3. Члан:
Заменик члана

II
Ово Решење објавити на огласној табли.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ
.........

ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ПРЕДСЕДИКА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________________

Прихватам кандидатуру за председника Месне заједнице __________________
(назив МЗ)
_____________________________________________________________
(групе грађана)
На дан ______________ и поднела Изборној комисији.
(датум подношења)

У ________________________
КАНДИДАТ
_______________________
(име и презиме)
_______________________
(занимање)
_________________________
(лични број)
__________________________
(пребивалиште и адреса становања)
_________________________
(својеручи потпис)

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ
Овлашћује се ____________________________, _________________________
(име и презиме)
(занимање)
____________________, _____________________________________, да у име
(лични број)
(пребивалиште и адреса становања)
__________________________________________________________________
(групе грађана)
поднесе Изборној комисији, предлог кандидата за председника Месне заједнице
_____________________________________________________________ .

У _______________, _________
(датум)
ЛИЦЕ КОЈЕ ДАЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ
( У ИМЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА)
____________________
(име и презиме)
______________________
(потпис)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
МЕСНА ЗАЈЕДИЦА
БРОЈ:
ДАНА:
__________________

ПОТВРДА

Којом се потврђује да је _____________________у име групе грађана
предао потребну документацију за кандидатуру за председника Месне заједнице
______________________, дана _______________2012.године у _________ сати.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
_____________________

ПРЕДЛОГ
КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
_____________________________________________________________________
За кандидата за председника Месне заједнице _____________________
(назив МЗ)
___________________________________________________________________
(група грађана)
ПРЕДЛАЖЕ
_________________________________
(име и презиме)

__________________________
(занимање)

_______________________, _________________________, _____________________
(година живота),
(место пребивалишта)
(адреса стана)
Уз предлог прилажу се:
1.
2.
3.
4.
5.

Изјава кандидата о прихватању кандидатуре,
Потврда о бирачком праву кандидата,
Потврда о пребивалишту кандидата,
Уверење о држављанству,
Списак бирача кои подржавају предлог кандидата за председника Месне
заједнице,
6. Овлашћење лица да поднесе предлог кандидата.
У ___________ 2012.године
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________
(име и презиме)
____________________
(пребивалиште)
--------------------------------(адреса стана)
--------------------------------(потпис)

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА МЗ ________________
__________ ЗАКАЗАНИМ ЗА 09.12.2012.ГОДИНЕ

Изборну листу ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме листе ако је одређено)
Подржавају бирачи, и то:
Р.бр.

Презиме и име

ЈМБГ

НАПОМЕНА: Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, а
подаци морају бити идентичи и по истом редоследу.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
-----------------------------(име и презиме)
------------------------------(потпис)

ИЗЈАВА
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ КАНДИДАТАУРЕ __________________ЗА
ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„____________________________“
Подржавам кандидатуру ___________________ за председника Месне заједнице
коју Изборној комисији подноси
___________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе)
Бирач
______________________
(име и презиме)
_______________________
(лични број)
-----------------------------------(пребивалиште и адреса становања)
____________________
(потпис)
Потврђује се да је ову изјаву горе наведени бирач својеручно потписао .
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе – личне карте број ______.
Такса за оверу је наплаћена у износу од 50,00 динара.
Број овере: ______________
Дана: __________2012.године, у _________ часова.
У ________________
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА
-------------------------------------(име и презиме)
-----------------------------------------(потпис)
М.П.
НАПОМЕНА: Овај образац предлагач сам умножава у потребном броју примерака

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ:
ДАНА: ________2012.ГОДИНЕ
___________________
Сходно члану 24 Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),Изборна комисија Месне заједнице
_________________на седници одржаној ________ 2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ за кандидат за председника Месне заједнице
_________________________, _________________________, _______________________
(име и презиме)
(занимање)
_________________ из _________________________,______________________
(рођен)
(место)
(адреса)
кога је подржала _____________________________
(група грађана)

__________________________
(датум подношења предлога)
___________________ од ____________
(број)
У __________2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број:
Дана:
___________________________
На основу чл. чл.14 став 6. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС 129/2007, 34/2010
Одлука
УС
и
54/2011)
Изборна
изборна
комисија
месне
заједнице
___________________________________ на седници одржаној ____________2012. године,донела је
РЕШЕЊЕ
1.Утврђује се да је ______________________________________ кандидат за председника Месне
заједнице ________________________ испунио услове за одређивање члана и заменика члана у
проширени састав Изборне комисије месне заједнице _____________________________ и
проширени састав бирачких одбора.
2.Ако кандидат из става 1. овог решења не одреди опуномоћеног представника у изборној
комисији, најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора, изборна комисија, односно
бирачки одбор наставља да ради и пуноважно одлучује без представника кандидата.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
__________________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ:
ДАНА:_________2012.ГОДИНЕ
________________________
Сходно члану 14. став 9. Закона о локалним изборима Законом о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) Изборна комисија
Месне заједнице __________ на седници одржаној _______2012.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
_______________________________________
I
У проширени састав Изборне комисије Месне заједнице ___________именује се:
1. ________________________- за члана.
2. ___________________________за заменика члана.
Образложење
Чланом 14. ставом 8. Закона о локалним изборима регулисано је да подносилац
изборне листе одређује своје представнике у проширени састав Изборне комисије у
Законом предвиђеном року.
Како је предлагач за кандидата за председника Месне заједнице
__________доставио свој предлог у законом предвиђеном року донето је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети приговор Изборној
комисији Месне заједнице у року од 24 часа од часа уручења решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим
2. Архиви
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ:
ДАНА:________ 2012.ГОДИНЕ
____________________
Сходно члану 25. став 2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) Изборна комисија Месне заједнице
______________ на седници одржаној _________2012.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
НАЛАЖЕ СЕ групи грађана _______________________ да најкасније у року од 48
часова од часа уручења овог закључка отклони недостатак у поднетој кандидатури за
председника Месне заједнице, и то:
1.

У случају да исти не буду отклоњени у наведеном року Изборна комисија Месне
заједнице ће одбити проглашење кандидатуре.
Образложење
Приликом увида у изборну листу која је достављена Изборној комисији установљен
је горе наведеи недостатак, који сте у обавези да отклоните у року од 48 сати од часа
пријема овог Закључка сходно члану 25. став 2. Закона о локалним изборима.
ДОСТАВИТИ:
1. ________________
(предлагач)
2. Архиви
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ:
ДАНА: ___________2012. ГОДИНЕ
_________________________
Сходно члану 25. став 3. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011)
Изборна комисија Месне заједнице
________________ на седници одржаној ________2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
Одбија се предлог за проглашење кандидата за председника Месне заједнице
___________ коју је поднела група грађана, ___________2012.године, због неиспуњења
услова предвиђених Законом.
Образложење

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења подносилац изборне листе може
поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења решења.

БРОЈ:
У _____________2012.год.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ:
ДАНА: _________2012.ГОДИНЕ
________________________
Сходно члану 25. став 1 Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Изборна комисија Месне заједнице
______________ на седници одржаној __________2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата за председника Месне заједнице __________
______________ коју је поднела група грађана __________, ________ 2012.године, као
неблаговремен.
Образложење

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења подносилац изборне листе може
поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења решења.

БРОЈ:
У ________2012.године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

