
 
 
Рача, 13.05.2020. године – број 9                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању ЛИ 7 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – изјава 
подршке 2 

Одлука о усвајању ЛИ 8 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – изборна 
листа 4 

Одлука о усвајању ЛИ 9 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – овлашћење 
за подношење изборне листе 7 

Одлука о усвајању ЛИ 10 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – изјава о 
прихватању кандидатуре 9 

Одлука о усвајању ЛИ 11 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – сагласност 
носиоца изборне листе 11 

Одлука о усвајању ЛИ 12 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача – списак 
бирача који су дали изјаве подршке 13 

Одлука о усвајању Извештаја ЈКП "Рача" о степену реализације Програма пословања за 
период од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године 15 

П о с л о в н и ц и 
Пословник о измени и допуни Пословника о раду Општинске изборне комисије у Рачи 15 
Р о к о в н и ц и 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Рача, расписаних за 21. јун 2020. године 16 

З а к љ у ч ц и 
Закључак о начину спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Рача, расписаних за 21. јун 2020. године 21 

 



Број 9, страна 2 Службени гласник општине Рача 13.05.2020. године 

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 
129/07....16/2020 - аутентично тумачење), Општинска изборна комисија Општине Рача је на 
својој седници дана 13.05.2020. године, донела:  
 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 7 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗЈАВА ПОДРШКЕ 

 
 

1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 7 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО 
Рача, расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача,  као и у Службеном 
глснику Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 7 образац  је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној 
презентацији Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. 
Биће омогућено преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ 
општине Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-1 

обрасца, број 013-13/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће 

пуноважни. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-55/2020-I-04 
Дана: 13.5.2020. године. 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац, с.р. 
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Oбразац ЛИ-7 

 
          На основу члана  19. став 2. тачка 7 и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично 
тумачење)  
                                  

ИЗЈАВА БИРАЧА  
о  подржавању изборне листе 

 
 из  , 

                   (име и презиме) 
 
ЈМБГ  подржава изборну листу 
 

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

 
на изборима за одборнике Скупштине општине Рача, расписаним за 21.06.2020. године. 
 
У Рачи, дана  2020. године 

                                                                                                 Име и презиме бирача 
 
                                                                                              ________________________ 
                                                                                                                 (потпис) 
 
Ова изјава је пуноважна након овере потписа у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа. 
 
................................................................................................................................................
....... 

Образац за оверу потписа 
 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ  
                    (име и презиме) 

 
   

             (ЈМБГ) 
 
   

                (место становања, улица и бр.) 
Својеручно потписао ову исправу. 
 
Идентитет именованог  утврђен је на основу личне карте/пасоша бр.  

 
издате/ог од стране    

 
Накнада за оверу  потписа у износу од 50 динара je наплаћена. 
 
НАЗИВ ОРГАНА ОВЕРЕ  
 
__________________________________ 
 
Ов. Бр. ___________/2020 
Дана: _____________2020.године 
У Рачи 

                                                        Службено лице за оверу 
 

                                                      ______________________________ 
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                                                      Име и презиме 

На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 
129/07....16/2020 - аутентично тумачење 68/2020), Општинска изборна комисија Општине Рача 
је на својој седници дана 13.05.2020. године, донела:  
 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 8 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗБОРНА ЛИСТА 

 
1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 8 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО 

Рача, расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача, као и у Службеном 
глснику Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 8 образац је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији 
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће 
омогућено преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине 
Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-2 

обрасца, број 013-14/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће 

пуноважни. 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-56/2020-I-04 
Дана: 13.5.2020. године. 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац, с.р. 
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Образац  ЛИ -8 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА OДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
____________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странкa, коалиција,  група грађана) 
 

Подноси Општинској изборној комисији –  ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
 

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

за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за 21.06. 2020. године 

Кандидати за одборнике су: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште 
и адреса становања 

Политичка 
странка1 

 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.      
26.      
27.      

 
                      ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
 У _________________, ______________________                      __________________________________ 
            (место)                             (датум)                                                       (име и презиме )                                                                     
 
        
Уз ову изборну листу доставља се:                         __________________________________ 

(потпис) 
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, не старија од 6 месеци; 
2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;  
3. Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од 6 месеци; 

 

1 У овој колони се наводи пун или скраћени назив политичке странке која је кандидата предложила за одборника 
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4. Писмена сагласност носиоца листе (потпис носиоца не мора бити оверена).  
5. Овлашћење лица које подноси изборну листу у име политичке странке.  

ОВО ОВЛАШЋЕЊЕ ТРЕБА ДА ИМА САМО ОНАЈ КО ПОДНОСИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ КОЈА САМОСТАЛНО ИЗЛАЗИ НА ИЗБОРЕ, ДОК ЗА 
КОАЛИЦИЈЕ И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИМЕ ОНОГА КО ЋЕ ПОДНЕТИ ЛИСТУ МОРА СЕ 
НАВЕСТИ У СПОРАЗУМУ О ЊИХОВОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЗАТО ТА ЛИЦА НЕ МОРАЈУ 
ДА ИМАЈУ ПОСЕБНО ОВЛАШЋЕЊЕ.  

6. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
7. Најмање 200 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу – ЛИ 1 образац; 
8. Списак бирача који су подржали изборну листу, у писаној и електронској форми (excel), 

сложен по азбучном реду презимена бирача у табели објављеној на интернет страници  
www.raca.rs. Напред наведени спискови морају бити идентични, док списак у писаном 
облику мора бити потписан од стране овлашћеног лица за подношење изборне листе. 
Изјаве морају бити поређане у складу са достављеним списком бирача односно према 
азбучном реду презимена бирача. 

9. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну 
листу поднела страначка коалиција или група грађана. 

10. Овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум 
потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих 
споразума. 

 
 
  НАПОМЕНА 1. На изборној листи мора да буде најмање 9 кандидата за одборнике. 
 
НАПОМЕНА 2: На изборној листи међу свака пет кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде 
по два кандидата који су припадници пола који је мање заступљен на изборној листи. 

 
НАПОМЕНА 3: 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, 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 36/09, 61/2015) 
и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и 
заштити и побољшању права припадника националне мањине. 

 
 
  

http://www.raca.rs/
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07....16/2020 - 
аутентично тумачење, 68/2020), Општинска изборна комисија Општине Рача је на својој седници 
дана 13.05.2020. године, донела:  
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 9 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 9 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача, 
расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача,  као и у Службеном глснику 
Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 9 образац  је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији 
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено 
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-3 обрасца, 

број 013-15/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће пуноважни. 

 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-57/2020-I-04 
Дана: 13.05.2020. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац, с.р. 
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 Oбразац ЛИ-9 

 
 
 

 О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 
 
 

Овлашћује се _______________________________, _________________________________  
                                        (име и презиме)                                                     (занимање) 
 
 
             

 
                        (ЈМБГ) 

 
 
______________________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 
 
 
Да у 
име_________________________________________________________________________________ 

(назив политичке странке) 
 
 
 

Подносе Општинској изборној комисији, Изборну листу  
 
 ______________________________________________________________________________ 
                         (назив изборне листе) 
 
за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за 21.06.2020. године. 
 
 
 
 
У Рачи, _________________ 2020.године 
             (датум)  
 

 
 

Овлашћено лице 
 

____________________________ 
(Име и презиме заступника политичке странке, 

 
 

                                                           _____________________________ 
(потпис) 
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 
129/07....16/2020 - аутентично тумачење, 68/2020), Општинска изборна комисија Општине 
Рача је на својој седници дана 13.05.2020. године, донела:  
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 10 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – ИЗЈАВА O 

ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ 
 

1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 10 обрасца за спровођење избора за одборнике у 
СО Рача, расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача,  као и у Службеном 
глснику Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 10 образац  је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној 
презентацији Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. 
Биће омогућено преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ 
општине Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-4 

обрасца, број 013-16/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће 

пуноважни. 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-58/2020-I-04 
Дана: 13.5.2020. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац, с.р. 
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Oбразац ЛИ - 10 
 

 
 

 И  З  Ј  А  В  А 
 

О  ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
 
Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Рача  
 
на Изборној листи 
_____________________________________________________________,  
 (назив изборне листе) 
коју подноси 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке, коалицијe, групe грађана) 

за изборе расписане за 21.06.2020. године. 
 
 
 

 
 
У Рачи, ________________ 
            (датум) 
 
 
                                                                                                          Кандидат, 
 
                                                                                         _______________________________,  

                                                                                  (име и презиме) 
 

                                                                    ________________________________ 
                                                                                                                             (занимање) 
 
 

              
 

                                                                                   (ЈМБГ) 
                                                                             
 

                                                                                        ______________________________________ 
                                                                                                              (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
                                                                                                                ____________________________ 

                                                                                   (својеручни потпис) 
 
 

НАПОМЕНА: Потпис не мора бити оверен. 
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07....16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија Општине Рача је на својој седници 
дана 13.05.2020. године, донела:  
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 11 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА –  САГЛАСНОСТ НОСИОЦА 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 11 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО 
Рача, расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача,  као и у Службеном глснику 
Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 11 образац  је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији 
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено 
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-5 обрасца, 

број 013-17/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће пуноважни. 

 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 013-59/2020-I-04 
Дана: 13.5.2020. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац, с.р. 
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Oбразац ЛИ - 11 
 

 
 

 С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 
 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
САГЛАСАН САМ да будем носилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата  за одборнике 
Скупштине општине Рача  
 
__________________________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе) 
 
 
коју подноси 
                  
_________________________________________________________________________________________. 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, групa грађана) 

за изборе расписане за 21.06.2020. године. 

 
__________________________ 
                         (датум) 
 
                                                                                                       Носилац листе 
 
                                                                                                 _______________________________  

                                                                                  (име и презиме) 
 

 
 

              
 

                                                                               (ЈМБГ) 
                                                                             
 

 
                                                                                        ______________________________________ 
                                                                                                              (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
                                                                                                                ____________________________ 

                                                                                   (својеручни потпис) 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Потпис је валидан ако је на обрасцу отиснут факсимил лица које је носилац изборне 
листе. Потпис није потребно оверавати. 
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На основу члана 15 тачке 5) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07....16/2020 - 
аутентично тумачење, 68/2020), Општинска изборна комисија Општине Рача је на својој седници, 
дана 13.05.2020. године, донела:  
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛИ 12 ОБРАСЦА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СО РАЧА – – СПИСАК БИРАЧА КОЈИ 

СУ ДАЛИ ИЗЈАВЕ ПОДРШКЕ 
 

1. Усваја се изглед и садржина ЛИ 12 обрасца за спровођење избора за одборнике у СО Рача, 
расписаних за 21.06.2020. године. 
 

2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

3. Одлуку објавити на званичној презентацији Општине Рача,  као и у Службеном глснику 
Општине Рача. 
 

4.  ЛИ 12 образац  је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичној презентацији 
Општине Рача у doc. формату, одакле ће бити омогућено преузимање. Биће омогућено 
преузимање овог обрасца у писаној форми и на писарници ОУ општине Рача. 

 
5. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје са важењем Одлука о усвајању ЛИ-6 обрасца, 

број 013-18/2020-I-04 од 04.03.2020. године. 
 
6. Сви обрасци који су испуњени до дана ступања на снагу ове одлуке, биће пуноважни. 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 013-60/2020-I-04 
Дана: 13.5.2020. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Немања Лугавац 

Доставити: 
- Службеном гласнику; 
- Званичној интернет презентацији; 
- Писарници ОУ општине Рача; 
- Архиви. 
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Образац ЛИ - 12 

 
С П И С А К 

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Изборну листу   __________________ 
________________________________________________________________________________________ 

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

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Рача, расписане за 21.06.2020. године,  поднела 

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

 
подржавају бирачи, и то: 

 
Редни 
број Име и презиме ЈМБГ Пребивалиште и адреса стана 

1.    

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

 
У ________________, ____________________ 

(место) (датум) 
 
 

Лице које подноси изборну листу1 

 
_______________________ 
               (потпис) 

 
_______________________  
            (име и презиме) 

 
 

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. 

 

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 Excel у табели објављеној на интернет страници www.raca.rs. 
 
НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају изборну листу. Све 
оверене изјаве морају да буду сложене по азбучном реду презимена бирача. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
09.05.2020.годинe донело je  следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Извештај Јавног комуналног предузећа „Рача“ , о степену реализације 
Програма пословања за период од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године, број 
21/2020. од  24.01.2020.године. 
 

2. Oва Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања  у  "Службеном 
Гласнику општине Рача". 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 401-107/2020-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 09.05.2020.године       Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – 
одлука УС, 54/11 и 12/2020) и сходно члану 34. став 2. Закона о избору народних посланика ("Службени 
гласник РС", бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС , 36/11, 12/2020 и 68/2020), Општинска изборна комисија 
општине Рача, на седници одржаној 31.05.2020. године, донела је: 

 
 

ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У РАЧИ 

 
 

Члан 1. 
  Мења се члан 16. Пословника о раду ОИК општине Рача, број 013-12/2020-I-04
 од 04.03.2020. године, тако да сада гласи: 

 
„Члан 16. 

Седница може да буде одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова, односно 
заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу. 

Седницом председава председник Комисије односно у његовом одсуству, заменик председника 
Комисије. 

У случају када председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик 
председника. 

У случају да ни председник ни његов заменик нису у могућности да председавају седницом, 
седницом ће председавати најстарији члан ОИК, који се прихвати те дужности. 

Отварајући седницу, председавајући констатује број присутних чланова Комисије. 
У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар 

Комисије и њихови заменици.“ 
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Члан 2. 
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине 

Рача истог дана. 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:013-63/2020-I-04            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 13.05.2020. године        Немања Лугавац, с.р. 
 
 
 
На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Одлуке о 
расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Србији 
(„Службени гласник РС”, број 19/20), Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник 
РС”, бр. 68/20), Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за 
одборнике скупштине општине Рача  који су расписани 4. марта 2020. године број: 013-44/20– 
I - 04 од 11.05.2020.године, Општинска изборна комисија oпштине Рача, на седници одржаној 
13. маја 2020. године, донела је: 

 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020.  ГОДИНЕ 

  1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Рача утврђени су: 

1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији која је ступила на снагу 04.03.2020.године и 
Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина 
градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС”, 
бр.68/20); 

– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20 и 16/20 – аутентично тумачење и 68/20); 

– Законом о избору народних посланика(„Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 
72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука 
УС, 36/11, 12/20 и 68/20); 

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11). 

 2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова 
и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 68/20) ступила је на 
снагу даном објављивања, 10. маја 2020. године. 

                      Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији одржати 21. јуна 2020. године. 

                 3. Решењем о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике 
скупштине општине Рача који су расписани 4. марта 2020. године број: 013-44/20– I /04 које је 
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општинска изборна комисија донела дана, 11. маја 2020. године наставља се спровођење 
изборних радњи. 
 
                 4.  Према прописима из тачке 1. овог Роковника, радње и рокови су следећи: 

 
Редни 
број Радња Рок 

1. Органи за спровођење избора 

1.1. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању 
услова за одређивање опуномоћених представника 
подносиоца изборне листе у проширени састав органа за 
спровођење избора 
(члан 14. став 6. Закон о локалним изборима) 

Приликом проглашења 
изборне листе 

1.2. 

Доношење решења о именовању овлашћених 
представника подносиоца изборне листе у проширени 
састав општинске изборне комисије 
(члан 14. ст. 9. и 10. Закон о локалним изборима) 

Крајњи рок за подношење 
обавештења о 
предложеним члановима за 
проширени састав ГИК-а је 
16.06.2020. године у 24,оо 

2. Изборна листа 

2.1. Подношење изборне листе 
(члан 19. став 1. Закон о локалним изборима) 

најкасније 15 дана пре 
одржавања избора 
(односно до 5.06.2020. 
године у 24,оо) 

2.2. Проглашење изборне листе 
(члан 24. став 1. Закон о локалним изборима ) 

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе, ако 
испуњава услове 

2.3. Повлачење изборне листе 
(члан 21. став 1. Закон о локалним изборима) 

до дана утврђивања збирне 
изборне листе, до 9. јуна 
2020. године 

2.4. 
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 
градском службеном гласилу 
(члан 26. став 3. Закон о локалним изборима) 

најкасније десет дана пре 
одржавања избора, односно 
најкасније 10.06.2020. 
године у 24,оо 

2.5. 
Право увида подносиоца изборне листе у све поднете 
изборне листе и документацију поднету уз њих 
(члан 26. став 4. Закон о локалним изборима ) 

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне 
изборне листе 

3. Бирачка места 

3.1. 
Одређивање и објављивање бирачких места 
(сходно члану 34. став 1. тачка 7. Закона о избору 
народних посланика) 

најкасније 20 дана пре дана 
избора односно најкасније 
31.05.2020. године у 24,оо) 

3.2. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 
општинске управе  
(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

до закључења бирачког 
списка, односно до 15 дана 
пре дана избора (односно 
до 5.06.2020. године у 
24,оо) 

3.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 
Министарства државне управе и локалне самоуправе  
(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

од закључења бирачког 
списка, односно 15 дана 
пре дана избора (односно 
од 6.06.2020. године) 
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4. Јединствени бирачки списак 

4.1. 

Излагање бирачког списка за подручје града и 
обавештавање грађана о томе 
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку) 

од наредног дана од дана 
расписивања избора, 
односно од 05.03.2020. 
године. 

4.2. 

Захтев  општинској управи за доношење решења о упису 
у бирачки списак односно о промени у бирачком списку 
(члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

до закључења бирачког 
списка, односно15 дана пре 
дана избора (5.06.2020. 
године у 24,оо часова) 

4.3. 

Доношење решења о упису или променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког списка од стране 
Министарства државне управе и локалне самоуправе 
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. Закона о јединственом 
бирачком списку) 

од закључења бирачког 
списка до 72 часа пре дана 
избора ( односно од 6. до 
17. јуна 2020. године у 
24,оо) 

4.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне листе 
или лица које он за то овласти  
(члан 21. Закона о јединсвеном бирачком списку и тачка 
5. Упутства за спровођење Закона о јединственом 
бирачком списку) 

од проглашења изборне 
листе  

4.5. 

Доношење решења о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача од стране 
Министарства државне управе и локалне самоуправе 
(члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку 
) 

15 дана пре дана избора, 
(односно 5. јуна 2020. 
године у  24,оо) 

4.6. 
Објављивање укупног броја бирача у општинском 
службеном гласилу 
(члан 18. Закона о јединственом бирачком списку) 

одмах по добијању решења 
о закључењу бирачког 
списка 

4.7. 

Достављање општинској изборној комисији оверених 
извода из бирачког списка 
(члан 19. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

у року од 48 часова од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка, (односно 
најкасније 7. јуна 2020. 
године у 24,оо) 

4.8. 

Пријем у општинској изборној комисији решења о 
променама у бирачком списку по закључењу бирачког 
списка  
(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку 
) 

до 48 часова пре дана 
одржавања избора, 
(односно до 18. јуна 2020. 
године у 24,оо) 

4.9. 

Утврђивање и објављивање у општинском службеном 
гласилу коначног броја бирача 
(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

одмах по истеку рока за 
пријем решења о 
променама у бирачком 
списку по закључењу 
бирачког списка, до 
19.06.2020. године 

5. Посматрачи 
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5.1.  Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење избора – домаћи посматрачи 

Најкасније пет дана пре 
дана избора (односно 
најкасније до 15.06.2020. 
године) 

5.2. Подношење пријаве за праћење рада органа за 
спровођење избора –страни посматрачи 

Најкасније десет дана пре 
дана избора (односно 
најкасније до 10.06.2020. 
године) 

6. Спровођење избора 

6.1. 
Достављање обавештења бирачима о дану и времену 
одржавања избора 
(члан 54. став 1. Закон о избору народних посланика) 

најкасније пет дана пре 
дана избора (односно 
најкасније до 16.06.2020. 
године) 

6.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима  
(члан 29. став 1. Закон о локалним изборима) 

најкасније 24 часа пре дана 
избора (односно до 
19.06.2020. године до у 
24,оо) 

6.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде 
(члан 5. став 3. Закон о избору народних пославника) 

од 48 часова пре дана 
избора до затварања 
бирачких места на дан 
избора (од 18.06.2020. у 
24,оо до 21.06.2020. године 
у 20,оо) 

6.4. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. Закон о избору народних посланика) 

на дан избора од 7.00 до 20 
часова 

7. Утврђивање и објављивање резултата избора 

7.1. 
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала општинској изборној 
комисији (члан 38. став 1. Закон о локалним изборима) 

У року од осам часова од 
затварања бирачких места, 
односно до 22.06.2020. 
године до 04.00 часова 

7.2. 
Утврђивање резултата избора од стране општинске 
изборне комисије 
(члан 39. став 1. Закон о локалним изборима) 

у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, 
односно до 22.06. у 20.00 
часова. 

7.3. 
Расподела одборничких мандата применом система 
највећег количника 
(члан 41. став 4. Закон о локалним изборима) 

у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, 
односно до 22.06. у 20.00 
часова. 

7.4. 
Објављивање резултата избора у градском службеном 
гласилу 
(члан 44. Закон о локалним изборима) 

у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, 
односно до 22.06. у 20.00 
часова. 

7.5. 

Увид представника подносилаца изборних листа и 
кандидата за одборнике у изборни материјал у 
просторијамаопштинске изборне комисије 
(члан 32. Закон о локалним изборима) 

у року од пет дана од дана 
одржавања избора, односно 
до 26.06. у 24.00 часова  

8. Заштита изборног права 
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8.1. Подношење приговора општинској изборној комисији  
(члан 52. став 2. Закон о локалним изборима) 

у року од 24 часа од дана 
кад је донета одлука, 
извршена радња или 
учињен пропуст 

8.2. Доношење и достављање решења по приговору  
(члан53. став 1. Закон о локалним изборима) 

у року од 48 часова од 
пријема приговора 

8.3. 
Жалба Управном суду против решења општинске 
изборне комисије по приговору  
(члан 54. став 1. Закон о локалним изборима) 

у року од 24 часа од 
достављања решења 

8.4. 

Достављање свих потребних података и списа за 
одлучивање Управном суду од стране општинске 
изборне комисије 
(члан 54. став2. Закон о локалним изборима) 

одмах, а најкасније у року 
од 12 часова 

8.5. Доношење одлуке по жалби 
(члан 54. став 4. Закон о локалним изборима) 

у року од 48 часова од дана 
пријема жалбе са списима 

9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

9.1. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по 
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата 
са листе 
(члан 43. Закон о локалним изборима) 

у року од десет дана од 
дана објављивања укупних 
резултата избора 

9.2. Издавање уверења о избору за одборника 
(члан 45. Закон о локалним изборима) одмах по додели мандата 

10. Извештавање Скупштине града 

10.1. 
Подношење извештаја Скупштини општине о 
спроведеним изборима 
(члан 15. став 1. тачка 10. Закон о локалним изборима) 

по додели мандата 

 5. Даном почетка примене овог Роковника престаје да важи Роковник за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рача 
расписаних за 26. април 2020. године бр. 013-30/20-I-01 од 9. марта 2020. године и број, осим 
одредби које остају на снази, у тачки 3., став 1., у табели 1. Обрасци, под редним бројем 1.1. 

                 6. Овај Роковник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Рача''. 

 
Општинска изборна Комисија општине Рача 

 
 

Број: 013-53/2020–I-04       ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 13.5.2020.године             Немања Лугавац, с.р. 
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Општинска изборна комисија Општине Рача, на основу члана 15. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/07, 34/10, 54/11, 12/2020 и 16/2020 
– аутентично тумачење,68/2020), на седници одржаној 13. маја 2020. године, донела је : 
 

З  а  к  љ  у  ч  а  к  
 
       1.  Општинска изборна комисија, у складу са новим датумом за одржавање избора, 
ускладиће и изменити акте које је донела за изборе расписане за 26.04.2020. године. 
 
       2.  Законом о измени Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
68/2020), изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике оверавају се у 
суду, судској јединици, пријемној канцеларији Основног суда, или у општинској управи. 
       
       3. Упућује се препорука Општинској управи Општине Рача, да предузме све неопходне 
радње и активности везане за припрему општинске управе, за оверу потписа бирача који 
подржава предлог кандидата за одборника Скупштине општине Рача.  
        

4. Обавезују се чланови Општинске изборне комисије и сва лица која учествују у раду 
изборне комисије да поштују инструкције и упутства које имају карактер препоруке, а ради 
спречавања ширења  болести Covid 19, у условима и након укидања ванредног стања, а 
нарочито да се овера врши преко шалтера писарнцие ОУ општине Рача, да се не излази на 
терен ради овере као и да лица која оверавају своје потписе подршке приликом овере носе 
заштитне маске и рукавице.  

 
5. За време рада и функционисања Општинске изборне комисије у просторијама које 

користи, а  поштујући НАРЕДБУ о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима 
у затвореном и отвореном простору  морају бити примењене све превентивне мере које се 
односе на дезинфекцију руку, употребу личних заштитних средстава (маске) и растојање 
између присутних лица од најмање два метра. 
     

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у ''Службеном 
гласнику општине Рача ''. 

 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 013- 54/2020-I-04              ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 13.05.2020. године        Немања Лугавац, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
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