
На основу члана  15. став. 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и  68/2020)
и члана  21.  став  2.  Пословника Изборне комисије општине Сокобања  ("Службени лист
општине Сокобања", бр. 5/2020), Изборна комисија општине Сокобања,  на  седници, одржаној
20.05.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине општине Сокобања, који су расписани за 21. јун
2020. године, вршиће се према обрасцима који су саставни део ове Одлуке:

1.Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине
општине Сокобања – Образац ЛИ-10/2020;
2.Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Сокобања 21. јун 2020.
године – Образац ЛИ-11/2020;
3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – Образац ЛИ-12/2020;
4.Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места – Образац ЛИ-13/2020;
5.Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне
комисије општине Сокобања и бирачког одбора– Образац ЛИ-14/2020;
6. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања– Образац ЛИ-15/2020;
7.Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког
одбора и Изборне комисије општине Сокобања  – Образац ЛИ-16/2020;
8.Записник о раду Изборне комисије општине Сокобања на утврђивању резултата
избора за одборнике Скупштине општине Сокобања одржаних 21. јун 2020. године
–  Образац ЛИ-17/2020;
9.Уверење о избору за одборника Скупштине општине Сокобања  –  Образац ЛИ-
18/2020;
10. Захтев за акредитацију новинара, сниматеља и фотографа – Образац ЛИ-19/2020.

II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 013-8-20/2020
У Сокобањи, 20.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Милош Илић,с.р.



Образац ЛИ-10/2020

На основу члана 26. став 1.  Закона о локалним изборима  („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011 и 12/20), Изборна комисија општине
Сокобања, на седници одржаној дана____________ 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборника Скупштине општине
Сокобања, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године и то:

1.________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

Кандидати на Изборној листи су:

1) _________________________________ , __________________ , __________
(име и презиме) (година рођења)  (занимање)

__________________________________________
(место пребивалишта)

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1))

Број____________

У Сокобањи, ____________________
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

______________________
М.П. (потпис)

____________________
(име и презиме)
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Образац ЛИ-11/2020

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. _______________________________________________________________________________
(назив изборне листе са именом и презименом носипца изборне листе, ако је одређен)

________________________________________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети редне бројеве и називе свих изборних листа и првих кандидата
на изборним листама, истим редоследом као на збирној изборној листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА
ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

М.П.
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Образац ЛИ-12/2020

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања,  расписаним за 21.  јун
2020. године, бирачки одбор на бирачком месту број ______, __________________________________

(назив бирачког места)
у општини Сокобања примио је кутију за гласање.

Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место

_____________________________________________________________, уписаног у извод из бирачког
(име и презиме бирача)

списка за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања под редним бројем _______,
утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине
гласачких листића.

У ________________, ______________________, ___________,
(место) (дан, месец, година) (час)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО БИРАЧКИ ОДБОР

________________________ _____________________________________
(потпис) (име и презиме и потпис председника)

________________________      1._____________________________________
(име и презиме) (име и презиме и потпис члана)

2.______________________________________
(име и презиме и потпис члана)

3.______________________________________
(име и презиме и потпис члана)

(навести све чланове бирачког одбора као под 1.)

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови,
односно заменици чланова бирачког одбора.
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Образац ЛИ-13/2020

П О Т В Р Д А

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је

___________________________________________
(име и презиме)

________________________________________
(ЈМБГ)

са пребивалиштем у

________________________________________
(место)

__________________________________________________________
(адреса стана)

уписан у извод из бирачког списка, под редним бројем ______ за гласање на

изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања расписаним за 21. Јун
2020. године, на бирачком месту број ______, у општини Сокобања и да има
изборно право.

У______________________, ___________________
(место)   (датум)

БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________ ________________________
(потпис)  (потпис)

________________________ ________________________
(име и презиме)                                                                                    (име и презиме)

НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора пре одласка

повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач
обавезно потписује потврду, коју повериници бирачког одбора враћају
бирачком одбору.
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Образац ЛИ-14/2020

З А П И С Н И К

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКОГ

ОДБОРА

1. Изборна комисија општине Сокобања предаје бирачком одбору за бирачко место број
______ на територији општине Сокобања, следећи изборни материјал:

1) две Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања,

2) Решење о одређивању бирачких места;

3) извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту;

4) _______ гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка,

5) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

6)  _______образaца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,

7) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања

2. Општинскa управa општине Сокобања предала је бирачком одбору:

1) гласачку кутију,

2) један сет паравана за обезбеђивање тајности гласања,

3) један спреј за обележавање прста бирача,

4) једну УВ лампу,

5) врећу за одлагање изборног материјала,

6) прибор за писање,

7) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печатни восак,
јемственик),

8) коверте за одлагање гласачких листића и контролног листа,

9) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у
проширеном саставу на бирачком месту, именованих на предлог подносилаца изборних листа
за избор одборника;

10) Остали материјал (батерије, селотејп и др.)

НАПОМЕНА: Резерве за подтач. 3) и 4) тачке 2. овог записника налазиће се у седишту
Изборне комисије општине Сокобања и по потреби се могу добити на реверс у току гласања.

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 7) тачке 1. и

подтачкама 1) до 10) тачке 2. овог записника, изузев изборног материјала из подтачке

_________________________________________________________________________________

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца

изборних листа:

1) _________________________________________________ - ________________________________________,

(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника)

______________________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

2) _________________________________________________ - ________________________________________,

(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника)
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______________________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

3) _________________________________________________ - ________________________________________,

(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника)

______________________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

4) _________________________________________________ - ________________________________________,

(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника)

______________________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на

примопредају изборног материјала.

Примедбе су:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије

општине Сокобања, а други код бирачког одбора.

У ___________________, ___________________ у _________ часова.
(место) (датум)

Председник бирачког одбора За Изборну комисију општине Сокобања

_______________________ ______________________
(потпис) (потпис)

_______________________ ______________________
(име и презиме) (име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора: За Општинску управу општине Сокобања

1.________________________ _______________________
(потпис) (потпис)

2.________________________ ______________________

(потпис) (име и презиме)

3.______________________________

(потпис)

4.______________________________

(потпис)

5.______________________________

(потпис)
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Образац ЛИ-15/2020

З А П И С Н И К

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

1.Бирачки одбор за бирачко мeсто број _____, _________________________________________________
(назив бирачког места)

У општини Сокобања састао се на дан ______________ 2020.године, у _______________ часова.
(дан и месец)

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 изборног пропагандног материјала,

- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону и да је обезбеђена тајност гласања,

- да је од  Изборне комисије општине Сокобања  примљен потпун и исправан  изборни материјал
који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту.

- да је од Изборне комисије општине Сокобања примљен изборни материјал, чијом провером је

утврђено да недостаје:

___________________________________________________________________________________________________________

__________________, о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију.

3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у _______ часова.

4.Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први дошао на бирачко
место ________________________, уписаног у извод из бирачког списка под редним бројем_____.

(име и презиме првог бирача)

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су потписали чланови
бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је одмах
запечаћена у присуству првог бирача, након чега је почело гласање.

5.Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача.
(број)

6.Ван бирачког места гласало је ___________ бирача.
(број)

7а. Гласање се одвијало све време у потпуном реду.

7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида гласања. Шири опис, уколико је
потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника).

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8а.На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи.
8б.На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих
организација:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у ________ часова.
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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  и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку ;
- отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО - НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
- приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио је број неважећих гласачких

листића;
- утврдио је број важећих гласачких листића и  број гласова који је добила свака изборна листа.

11.После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, контролни лист, неважећи гласачки листићи и
важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.

12.Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ________ резултати гласања за избор
одборника Скупштине општине Сокобања следећи:

- да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку, укупно
УПИСАНИХ БИРАЧА ________________;

(број)

- да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ________________;
(број)

- да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ________________;
(број)

- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка и
списку накнадних промена у бирачком списку) _________________;

(број)

- да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ _________________;
(број)

- да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића _________________;
(број)

- да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића _________________
(број)

- да је број ГЛАСОВА који је добила свака ИЗБОРНА ЛИСТА:

Редни
број

Назив изборне листе Број гласова који
је добила изборна

листа

1.

(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на

гласачком листићу)

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком
месту.

13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови бирачког
одбора:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(Примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави Изборној
комисији општине  Сокобања, за шта су одређени председник и  следећи чланови бирачког одбора:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по један
примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне листе које су освојиле
највећи број гласова на бирачком месту, и то:

1. ________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
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2. ________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

3. ________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

4. ________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

16.Бирачки одбор је са радом завршио _______________2020.године у _________ часова.
(дан и месец)

БИРАЧКИ ОДБОР:

1. ___________________________________________________________________________________
( име и презиме и потпис председника бирачког одбора )

2. ___________________________________________________________________________________
( име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора )

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2.)
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Образац ЛИ-16/2020

З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

1.Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини Сокобања предаје Изборној комисији општине
Сокобања следећи изборни материјал:

1)  први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и   утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања,

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

3) запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

4) запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи,

5) запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи,

6) запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи,

7) запечаћени коверат у који су стављене потврде о изборном праву за бираче који су гласали
ван бирачког места.

2. Изборна комисија општине Сокобања је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 7)
тачке  1.  овог Записника,  изузев изборног материјала из подтачке
________________________________________________________.

3. Бирачки одбор предао је Општинској управи општине Сокобања:

1) гласачку кутију,

2) _____ спреја за обележавање прста бирача,
(број)

3) _____ УВ лампе,
(број)

4)  попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у
проширеном саставу на бирачком месту, именованих на предлог подносилаца изборних листа за избор
одборника;

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца изборних
листа:
1) _________________________________ - ______________________________

(назив подносиоца изборне листе)            (име и презиме представника)
___________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)

2) _________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)              (име и презиме представника)

___________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

3) _________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)                (име и презиме представника)

___________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

4) _________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)                (име и презиме представника)

___________________________________________________________________
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(пребивалиште и адреса  стана представника)

5) _________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)         (име и презиме представника)

___________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

6) _________________________________ - ______________________________
(назив подносиоца изборне листе)            (име и презиме представника)

___________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају

изборног материјала.

Примедбе су:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије општине

Сокобања, а други код бирачког одбора.

У Сокобањи , ___________________ у _________ часова.

(датум)

Председник бирачког одбора                                          За Изборну комисију општине Сокобања

_______________________                                                             ______________________
(потпис)                                                                                          (потпис)

_______________________ ______________________
(име и презиме)                                                                             (име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора: За Општинску управу општине Сокобања

1.________________________ _______________________
(име и презиме)

2.________________________                                                     ______________________
(потпис)

3._________________________

4.__________________________

5.__________________________
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Образац ЛИ-17/2020

З А П И С Н И К

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА НА

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОДРЖАНИХ 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1.Седница Општинске изборне комисије Сокобања (у даљем тексту.Комисија) почела је у ____________

часова, _________________ 2020. године, у згради Скупштине општине Сокобања, Улица Светог Саве 23.

2. Седници Комисије присуствују:

1._________________________________  2.___________________________________

(име и презиме председника Комисије)                   (име и презиме члана Комисије)

(навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2)

3. Комисија је утврдила да је:

- од укупно ________ бирачких одбора на територији општине Сокобања примила изборни материјал
(број)

од ________ бирачких одбора;
(број)

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није
поништила гласање ни на једном бирачком месту.

(4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима Комисија је поништила гласање на укупно
__________ бирачких места, и то:

(број)

1. Број ____________ у општини Сокобањи  2.   Број ______________ у општини Сокобањи
(ред. број)                (ред. број)

( навести сва бирачка места на којима је поништено гласање )

и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови ______________________ 2020.године.)
(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 изводу из  бирачког списка, има укупно уписаних бирача ………   _________________
- да је, према изводу из  бирачког списка на изборима гласало бирача: ……  _________________
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- што износи ……………………………………………………………………………..   __________%______
- да је укупан број гласачких листића који су се налазили у гласачким кутијама …  ___________
- да је било неважећих гласачких листића: …………………………………………………  ___________
- да је било важећих гласачких листића: ……………………………………………………  ___________
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и одборничких мандата:

Ред.

Бр
Назив изборне листе

Број гласова

које је добила
изборна листа

Број

одборничких
мандата
које је добила

изборна листа

1.

(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића)

6. Према томе, у Скупштини општини Сокобања одборничке мандате добиле су следеће изборне листе:

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________
(назив листе)       (назив предлагача)

______________________ одборничких мандата
(број)

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________
(назив листе)       (назив предлагача)

______________________ одборничких мандата
(број)

-   Изборна листа _____________________________, коју је предложила _______________________
(назив листе)       (назив предлагача)

______________________ одборничких мандата
(број)

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________
(назив листе)       (назив предлагача)

______________________ одборничких мандата
(број)

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________
(назив листе)       (назив предлагача)

______________________ одборничких мандата
(број)

7. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).

Примедбе су:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу општине
Сокобања“.

9. Комисија је завршила рад  _________________ 2020. године у _______________ часова.
(датум)
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Секретар   Председник

(М.П.)
(потпис - име и презиме) (потпис - име и презиме)

ЧЛАНОВИ

1._______________________________________________________
(потпис - име и презиме)

(Навести све присутне чланове односно заменике чланова Комисије као под 1))
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Образац ЛИ-18/2020

У В Е Р Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Потврђује се да је  _____________________________,   рођен/а _____________,
(име и презиме)                                                        (датум)

_______________________ из _________________________________________
(занимање)                                                    (пребивалиште и адреса стана)

изабран/а за одборника Скупштине општине Сокобања са Изборне листе

___________________________________________________________________
(назив изборне листе)

на изборима одржаним  21. јун  2020. године.

Број_________________________

У Сокобањи, __________________
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

_________________________
м.п.                                  (потпис)

__________________________
(име и презиме)
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Образац ЛИ-19/2020

ИЗБОРНА КОМИСИЈА OПШТИНЕ СОКОБАЊА

- за Председника изборне комисије општине Сокобања -

Предмет : Захтев за акредитацију

____________________________________________________________________________
( тачан назив јавног гласила )

подноси Захтев за акредитацију:

- _______ - новинара,
- _______ - сниматеља,
- _______  - фотографа,
-

ради праћења активности Изборне комисије општине Сокобања и изборног
процеса за избор одборника Скупштине општине Сокобања расписаног за 21. јун
2020.године

Захтев се подноси за акредитацију :

1 ) ______________________________из _____________________,
( име и презиме )                                          ( пребивалиште )

лк. бр.  __________________ издата од ____________________ - ____________________________

( звање – занимање )

2 ) ______________________________из _____________________,
( име и презиме )                                          ( пребивалиште )

лк. бр.  __________________ издата од ____________________ - ____________________________
( звање – занимање )

3 ) ______________________________из _____________________,
( име и презиме )                                          ( пребивалиште )

лк. бр.  __________________ издата од ____________________ - ____________________________

( звање – занимање )
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4 ) ______________________________из _____________________,
( име и презиме )                                          ( пребивалиште )

лк. бр.  __________________ издата од ____________________ - _____________________________
( звање – занимање )

Напомена : допунити редним бројевима и подацима у зависности од броја представника јавног гласила за која се подноси

захтев

У Сокобањи                                                                          ПОДНОСИЛАЦ   ЗАХТЕВА :
Дана _____________2020. година                                          _____________________

( име и презиме )

_________________________

( функција )

_________________________
( својеручни потпис )
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017– др. закон),

члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних

места службеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени

гласник РС'' број 88/2016, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 4. Уредбе о

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника

у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број

88/2016),  члана 25. став 1. тачка 4. и члана 49. став 2. Одлуке о организацији Општинске

управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 18/18 и 28/19) и

Одлуке о уређењу и организацији правобранилаштва општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“ број 17/14 и 28/19)  Општинско веће, на предлог начелника Општинске

управе општине Сокобања, дана 20.05.2020. године, усвојило је обједињени

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА и ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан 1.

Овим Правилником врше се измена и допуна  Правилника о организацији и

систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском

правобранилаштву, („Службени лист општине Сокобања“ број, 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19

и 43/19 ) (у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

У Глави II Организација и систематизација радних места у општинској управи, у

члану 44. У делу Одељење за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, X

Одсек за инспекцијске послове мења се тачка 24 и радно место под редним бројем 24, тако да

иста сада гласи:

„24.   Порески инспектор

Звање:  Саветник број службеника:1

Опис послова: Води поступак и одлучује у вези утврђивања пореза на имовину и накнаде за

заштиту животне средине правних лица; Води поступак и одлучује у вези утврђивања

комуналних такси за истицање фирме; води поступак по захтевима за одлагање плаћања

локалних јавних прихода, води првостепени поступак по изјављеним жалбама- контрола на

терену; учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе; обавља

послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања

локалних јавних прихода; учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске

контроле локалних јавних приход; учествује у опредељивању захтева за израду, измену и

допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода; припрема

извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; води поступак за утврђивање локалних

комуналних такси за правна лица и предузетнике; врши проверу књиговодствених

докумената пре књижења; припрема извештаје у вези пореског књиговодства локалних

јавних прихода; води поступак и одлучује по основу накнаде за природно лековити фактор;

води поступак и израђује решења којима се утврђује боравишна такса, обавља теренску
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контролу и друге послове по налогу Руководиоца Одељења и шефа Одсека. 

 

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека и руководиоцу Одељења. 

 Мерила за разврставање радног места: 

 1) умерено висок ниво сложености послова - најчешће прецизно одређени, али 

посложени стручнеилипоступцирада,методеутврђенепримењујусекојимауслови

технике; 

 2) умерено висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад решавање сложених стручних 

проблема захтева додатно знање и искуство; 

 3) умерено висок ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених 

метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност за руковођење; 

 4) умерено висок ниво учесталости пословне комуникације - контакти унутар и 

изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних информација; 

 5) компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у 

обиму од студијама, мастеракадемскимбодова, мастернајмање 240 ЕСПБ  струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким 

студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче 

радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и 

вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене. 

   

 Стручна спрема: стечено високо образовање у области правних или економских 

наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским академскимстудијама, мастер струковним студијама, специјалистичким

устудијамастудијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

 знање/испити:Додатно испитстручнидржавниположен  заиспитположени

инспектора. 

 Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање три године 

 Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 

Члан 3. 

 

У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву, („Службени лист 

општине Сокобања“ број, 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19 и 43/19)  остаје неизмењен. 

 

Члан 4. 

 

Ове измене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном  листу општине Сокобања. 

Правилник истовремено објавити и на огласној табли општине Сокобања. 

 

Број: 02-21/2020 

Датум: 20.05.2020. године 

 

   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

             

 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                            Исидор Крстић 
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На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“, број 6/19), члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима

(„Службени лист општине Сокобања“, број 33/16) и члана 42. Пословника о раду

Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08,

10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана

20.05.2020. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање броја запослених у Јавном комуналном

предузећу „Напредак„ Сокобања, и то за заснивање радног односа на одређено време за

1 (једног) запосленог и то:

- 1 (једног) запосленог на радном месту „комунални радник“.

II

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 11-15/2020

У Сокобањи, дана 20.05.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић
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