
На основу члана 15. став. 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/2010 - одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и  Пословника
изборне комисије ("Службени лист општине Сокобања", бр. 5/2020), Изборна комисија
општине Сокобања,  на 3. седници, одржаној 04. марта 2020. године, у 11.45 часова донела је

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

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

I. Избори за одборнике Скупштине општине Сокобања, који су расписани за 26.
април 2020. године, вршиће се према обрасцима који су саставни део ове Одлуке:

1.Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања – Образац
ЛИ-1/2020;
2.Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине
општине Сокобања – Образац ЛИ-2/2020;
3.Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за
одборнике Скупштине општине Сокобања – Образац ЛИ-3/2020;
4.Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине општине Сокобања
– Образац ЛИ-4/2020;
5.Потврда о изборном праву кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања
– Образац ЛИ-5/2020;
6.Потврда о пребивалишту кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања
– Образац ЛИ-6/2020;
7.Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине општине Сокобања – Образац ЛИ-7/2020;
8.Изјава бирача да  подржава изборну листу  кандидата за одборнике Скупштине
општине Сокобања – Образац ЛИ-8/2020;
9.Изјава подносиоца изборне листе – Образац ЛИ-9/2020.

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

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 013-8-3/2020
У Сокобањи, 04.03.2020. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
   Душан Матић



                    Образац ЛИ-1/2020 

 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка –  

 
- страначка коалиција – група грађана) 

 
подноси Изборној комисији општине Сокобања   
 

Изборну листу ___________________________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања, расписане за 26. април 2020. године 
 
 

Кандидати за одборнике су: 
 

 
Ред. 
број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање 
пребивалиште и адреса 

стана 
Страначка 

припадност* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      



 

 

У Сокобањи, дана____________2020. године. 
 

                                               Лице које је овлашћено да поднесе Изборну листу, 
 

                                             ______________________________ 

                                             (потпис) 
                                             ______________________________ 

                                                (име и презиме) 

 
* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција 
_________ 
Ова Изборна листа доставља се у писаној форми и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу на обрасцу ЛИ-2/2020, 
2. Писмена сагласност носиоца Изборне листе да буде носилац Изборне листе на обрасцу ЛИ-3/2020, 

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника на обрасцу ЛИ-4/2020 
4. Потврда о изборном праву не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу ЛИ-5/2020 или на обрасцу надлежног органа 
5. Потврда о пребивалишту, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу ЛИ-6/2020 или на обрасцу надлежног органа 
6. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу надлежног органа 
7. Списак бирача који подржавају Изборну листу, у писменој  и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучнем реду презимена бирача 

на обрасцу ЛИ-7/2020, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен код надлежног органа у складу са законом којим је уређена овера 
потписа, на обрасцу ЛИ-8/2020 Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму MS EXCEL у табели објављеној на интернет 

страници https://www.opstinasokobanja.com/node/1522 

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана  - ако је Изборну листу поднела страначка коалиција или група 
грађана. 

9. Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци за свако лице које образује групу грађана надлежног органа – ако Изборну листу подноси 
група грађана 

 
 
 
 
НАПОМЕНА 1: На Изборној листи међу свака 5 кандидата по редоследу на изборној листи мораjу да буду најмање по 2 кандидата који су 
припадници пола који је мање заступљен на изборној листи. 
 

https://www.opstinasokobanja.com/node/1522


НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних 
мањина, дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај 
политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 6. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), као и да достави програм и статут политичке 
странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 61/2015 – одлука УС) и 
друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника 
националне мањине. 
 
 



 
             Образац ЛИ-2/2020 

 
ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА 
 
 Овлашћује се  __________________________________________ 
     (име и презиме) 
 
             ___________________________________________ 
       (занимање) 
 
    ___________________________________________ 
            (ЈМБГ) 
 
    ___________________________________________ 
              (пребивалиште и адреса стана) 
 
       да у име ________________________________________________ 
 
       ________________________________________________________ 
  (назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке која подноси изборну листу) 

поднесе  Изборној комисији општине Сокобања  Изборну листу 

_________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања, расписане за 26. април 2020. 
године. 

У  Сокобањи, ______________________ 
                         (датум) 
 
 
        _______________________________ 
    М.П.                            (потпис) 
 
       ________________________________ 
      (име и презиме заступника политичке странке, 
                                                           односно лица које је коалиционим споразумом или    
                                                           споразумом о образовању групе грађана овлашћено 
                                                           да их заступа) 
 
Напомена: Важеће је и Овлашћење које политичка странка-коалиција-група грађана да 
овлашћеном лицу на другачијем обрасцу. 
     



                 Образац ЛИ-3/2020 

 
 
 

САГЛАСНОСТ 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
 
 

 
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 општине Сокобања, расписане за 26. април 

2020. године, подноси 

 

 
 ________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: назив  политичке странке – страначке коалиције  –  групе грађана) 

 
 
 

У Сокобањи, _____________________ 
                               (датум) 

 

 
 

        Носилац изборне листе 

 
___________________________________ 

                (потпис) 
 

___________________________________ 

        (име и презиме) 
 

___________________________________ 

        (ЈМБГ) 
 

___________________________________ 

        (пребивалиште и адреса стана) 
 
 



 

          
                                                      Образац ЛИ-4/2020 

 

 
 ИЗЈАВА 

 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА  
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 
 
 

  

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања 

расписане за  26. април 2020. године, подноси 

________________________________________________________________________________. 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 

 
 

У Сокобањи, ________________ 
                                           (датум) 
 

              Кандидат 
 
        ____________________________ 
         (својеручни потпис) 
 

        ____________________________ 
             (име и презиме) 
 

        ____________________________ 
               (занимање) 
 

        ____________________________ 
                  (ЈМБГ) 
 
           _________________________________ 
             (пребивалиште и адреса стана) 



                                                                                      Образац ЛИ-5/2020 
 

 

 

 
П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

 

 
 

 
Потврђује се да је  ___________________________________________________________, 
        (презиме, име оца, име) 
 

рођен-а ____________________________, са ЈМБГ ________________________________,  
   (датум)        
 

пребивалиштем  у _______________________, ____________________________________ 
    (адреса стана)                    (место, општина) 

 

по занимању _________________________________________,  
 
уписан у Једниствени бирачки списак – део бирачког списка за подручје општине 

Сокобања и има изборно право 
 
 

 
Број:____________________ 
 

У Сокобањи, _______________________ 
     (датум) 

 

 
         Овлашћено лице , 

 
        М.П.           ____________________________ 
                 (потпис) 
 

         
 

 

 
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу надлежног органа. 



     

 

                                                                                     Образац ЛИ-6/2020 

 
 
 

ПОТВРДА 
 

О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА 
 
 

Потврђује се да ________________________________________________ 
        (име и презиме) 
 

рођен-а у ____________________________, 
   (место)        
 

има пребивалиште у __________________, _________________________ 
    (место)   (адреса стана) 
 
 

 
Број:____________________ 

 
У Сокобањи, _______________________ 
     (датум) 
 
 
         Овлашћено лице, 

 
        М.П.           ____________________________ 
                  (потпис) 
 

        _____________________________ 
   `           (име и презиме) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу надлежног органа. 



                                                                                 Образас ЛИ-7/2020 

 
СПИСАК 

 

      БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
      КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 
Изборну листу ____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________        
        (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен) 
 

Коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписане за 26. април 2020. 
године  поднела  
 

________________________________________________________________________________ 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана) 

 

 подржавају бирачи и то: 

Ред. 
Број 

 Име и презиме ЈМБГ Пребивалиште и адреса 
стана 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Ред. 
Број 

 Име и презиме ЈМБГ Пребивалиште и адреса 
стана 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 
 
 

  
 

 
   
 У Сокобањи, _____________________ 
                           (датум) 
 

 

 
 
             Лице које је подноси изборну листу1, 

 
      _______________________________ 
          (потпис) 
 

      _______________________________ 
             ( име и презиме) 
 

 
 

 
 
НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику (ЦД или ДВД), тако 
да списак у оба облика буде истоветан. Списак у електронском облику треба да буде израђен у 
програму МS Excel у табели објављеној на интернет страници 

https://www.opstinasokobanja.com/node/1522 

НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља најмање 200 (две стотине) оверених изјава бирача који 
подржавају изборну листу. Све оверене изјаве морају да буду сложене по азбучном реду презимена 
бирача. 

 

 
1 Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, односно лице 

одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за подношење изборне листе. 

https://www.opstinasokobanja.com/node/1522


                   Образац ЛИ-8/2020 

  

ИЗЈАВА  

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

  

Подржавам Изборну листу  

  

 ___________________________________________________________________________  

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)  

   

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписане за 26.април 2020. године 

Изборној комисији општине Сокобања подноси   

_____________________________________________________________________  

(назив подносиоца изборне листе: назив регистроване политичке странке-коалиције 

регистрованих политичких странака-групе грађана)  

                             Бирач  

  

_________________________________  
                   (потпис)  

  

_________________________________  
                   (презиме и име)  

  

                          

                             (ЈМБГ)  

                                                                                                _________________________________  

                            (пребивалиште и адреса стана)  

  

 Потврђује се да је _______________________________, рођен/а _______________,  
                                                (име и презиме)                                                        ( датум рођења)  

из ___________________________________________________________________,  
                                                    (место и адреса становања)  

у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу.  

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у __________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

                                (назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)   

Накнада за оверу наплаћена је у износу од 50  (педесет) динара.   

  

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ  

 _____________________________  
(име и презиме)  

______________________________________  
(место и адреса)  

Број _________________.                                                                      (потпис)                               ( печат)   

У Сокобањи, _______________2020. у  ___________ часова.  

                               (датум)                                                (време)  

  
НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена код надлежног органа у складу са законом којим се уређује овера потписа 
Клаузула о овери може се отиснути и на полеђини обрасца, електромеханичким средством писања или штамбиљем. 
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака.  



                                                                                   Образац ЛИ-9/2020 
 

 

 

 

ИЗЈАВА 
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

 

 
 
Овим изјављујем да сам сагласан да изборна листа  

 
 
  ________________________________________________________________________ 

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

 

користи средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање за избор 
одборника Скупштинe општине Сокобања у складу са  Законом о финансирању 
политичких активности (,,Службени гласник РС ”, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019). 

 
Такође сам сагласан да ова Изборна листа положи изборно јемство у складу са законом. 
 

 
 
 

У Сокобањи,  _____________________ 
                                 (датум) 

 

 

 

        Подносилац листе 
 

___________________________________ 
                (потпис) 

 

___________________________________ 
        (име и презиме) 

 

___________________________________ 
        (ЈМБГ) 

 
___________________________________ 

        (пребивалиште и адреса стана) 
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