
СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV – БРОЈ 3 БАБУШНИЦА, 09.03.2016.ГОДИНЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл гласник РС“ бр. 10/13, 142/2014 и 103/2015), Правилника о обрасу и
садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја и обрасцу извештаја за спровођење мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја („Сл гласник РС“ бр. 24/15 и 111/15), члана 65. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 3/2008,
5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013) и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2008), а у складу са
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Бабушница за 2016. годину, („Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 2/2016), Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној
09.03.2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И  НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА MЕРЕ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2016. години

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на мере

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Бабушница у 2016. години.

Члан 2.
За спровођење Програма подршке пољопривредне политике и политике руралног

развоја општине Бабушница у 2016. години, обезбеђена су средства у буџету Општине
Бабушница за 2016. годину у укупном износу од 6.300.000,000 динара .

Члан 3.
Мере подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја су:

Мере директних плаћања

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани
буџет за

меру
(укупан
износ по

мери у РСД)

Износ
подстицаја

по јединици
мере

(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја

по
кориснику

(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ

подршке по
кориснику

(ако је
дефинисан)

(РСД)

1.

Регрес за
репродуктивни
материјал
(вештачко
осемењавање)

100.1.2 1.300.000.00 2.000,00 100% 2.000,00

УКУПНО 1.300.000.00
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Мере политике руралног развоја

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани
буџет за

меру
(укупан
износ по

мери у РСД)

Износ
подстицаја

по
јединици

мере
(апсолутни

износ у
РСД)

Износ
подстицаја

по
кориснику

(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ

подршке по
кориснику

(ако је
дефинисан)

(РСД)

1.

Набавка
квалитетних
говеда,оваца,
коза и свиња
товних раса
(набавка
квалитетних
приплоданих
јагњади у циљу
унапређења
расног састава
и повећања
сточног фонда
оваца на
територији
општине
Бабушница)

101 2.200.000,00 20.000,00 100% 200.000,00

2.

Унапређење
рада постојећих
и успостављање
нових
организација
пољопривредних
произвођача и
прерађивача
(Унапређење
рада удружења
сточара на
територији
општине
Бабушница)

102 2.800.000,00 2.800.000,00 100% 2.800.000,00

УКУПНО 5.000.000,00

Члана 4.
За реализацију мере - набавка квалитетних приплоданих јагњади у циљу унапређења
расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији општине Бабушница,
спровешће се поступак јавне набаке за набавку квалитетних приплодних јагњади, која ће затим
бити расподељена пољопривредним произвођачима по расписаном конкурсу.
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Члан 5.

За остале мере подршке , из члана 3. овог правилника, председник општине
расписује Конкурсе за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години.

Члан 6.
Регрес за репродуктивни материјал, за вештачко осемењавање крава

Право пријаве на конкурс из члана 6. имају физичка лица носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са подручја општине Бабушница, чија се пољопривредна имовина
(земљиште, објекти и друге непокретности) налази на подручју општине, која имају
пребивалиште на територији општине Бабушница и да регистровано пољопривредно
газдинство има активни статус, на основу пријаве коју подносе Општинској управи општине
Бабушница – Канцеларија бр. 26

Подносиоци захтева морају да испуњавају  услов да су извршили вештачко осемењавање крава
које су у власништву носиоца или чланова регистрованог пољопривредног газдинства. Регрес
се додељује након првог осемењавање јунице/краве у 2016. години, једнократно по газдинству
у току 2016. године, а исплата ће се вршити једнократно у року од десет дана од истека
кварталног периода.

За остваривање регреса пољопривредни произвођач доставља следећу документацију:
-пријава/захтев
-копија л.к.
-потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
-извод о члановима газдинства
-извод из структуре сточарске  производње
-картон за вештачко осемењавање крава, издат од стране овлашћеног извршиоца вештачког

осемењавања (копија).
Износ регреса за репродуктивни материјал за вештачко осемењавања јуница и плоткиња је

у фиксном износу од 2000,00 динара по осемењеном грлу јуница и плоткиња.
Укупан износ обезбеђених средстава за ове намене је 1.300.000,00 динара.
Рок за реализацију мере је 25.12.2016. године.

Члан 7.
Мера подршке развоју овчарства-подршка набавци уматичених приплодних јагњади

За потребе спровођења ове мере извршиће се јавна набавка 110 комада уматичених
квалитетних приплодних женских јагњади пиротске оплемењене и сврљишке праменке.
Расподела истих пољопривредним произвођачима биће обављена  према распиасаном
конкурсу.  Додељиваће се по 10 женских јагњади исте расе по једном пољопривредном
газдинству. Предност при додели ће имати пољопривредна газдинства са већим бројем оваца.
Морају да поседују најмање 30 грла оваца по газдинству. Уколико се појаве газдинства са
истим бројем оваца на конкурсу, предност при додели ће имати газдинства са мањим просеком
старости носиоца и чланова газдинства. За расподелу јагњади по овом конкурсу биће
образована посебна комисја.

За учешће на конкурсу, неопходна је следећа Конкурсна документација:
-копије л.к. носиоца и чланова газдинства
- пријава (узима се у канцеларији бр 26, Општинске управе општинске управе општине

Бабушница)
- потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
-извод из структуре сточарске призводње
-извод о члановима газдинства
-оверена копија картице текућег рачуна банке
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Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:
-набављена грла користи строго наменски и да грла не отуђује у року од 5 година од дана
доделе.
-да у текућој години набави једно мушко квалитетно приплодно јагње или квалитетног
приплодног овна, уколико исто не поседује и да о томе са доказима у прилогу обавести
Општинско веће општине Бабушница.
-уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена грла
или набавну противредност средстава са законском затезном каматом на годишњем нивоу за
период од дана пријема до дана повраћаја средстава

Укупан износ обезбеђених средстава за ове намене је 2.200.000,00 динара.
Рок за реализацију мере је 25.12.2016.године.

Члан 8.

За меру Унапређење рада удружења сточара на територији општине Бабушница
средства се опредељују на основу јавног конкурса који расписује председник општине.

Удружења сточара ће за ову меру конкурисати прописаним буџетираним
програмом рада, и о томе изваштавати локалну самоуправу кварталним и завршим
наративним и финансијким извештајем. Рок за реализацију ове мере је до краја 2016.
године.

За учешће на конкурсу, неопходна је следећа конкурсна документација:
- Пријава са прописаним буџетираним програмом (узима се у просторијама Општинске

управе Бабушница, канцеларија бр. 26)
- извод о регистрованим подацима удружења из регистра удружења из АПР (не старији

од 6 месеци)
- оверен статут удружења (не старији од 6 месеци)
- оверена копија картице текућег рачуна банке удружења
- доказ о овлашћеном заступнику удружења
- Решење Министрства пољопривреде да удружење сточара испуњава минималне услове

као основна узгајивачка организација за обављање послова у сточарству у погледу
техничке опремљености, стручног кадра и спровођење одгајивачких програма: учешће у
одабирању домаћих животиња, контрола производних способности животиња, вођење
основне матичне евиденције домаћих животиња и обележавање домаћих животиња.

Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:
- да склопи уговор о реализацији програма којим је конкурисао
- да у складу са буџетираним програмом наменски и у складу са законом троши додељена

средства и о томе наративно и финансијски квартално (на 4 месеца) извештава
Општинско веће општине Бабушница.

- Да након реализације Програма поднесе Општинском већу општине Бабушница
завршни наративни и финансијски извештај са свом пратећом финансијском
документацијом и изводима о књижењу исте, као доказ о реализацији Програма за који
је добило средства.

- уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена
средства са законском затезном каматом   на годишњем нивоу за период од дана
пријема до дана повраћаја средстава

Средства за реализацију ове мере ће Удружењима бити пренeшена, према буџетираном
програмском захтеву.

За ову меру су у буџету опредељена средства у износу од 2.800.000,00 динара.
Расподелу средстава удружењима вршити равномерно за финансирање програма удружења која
испуњавају наведене услове.
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Члан 9.

Истовремено са расписивањем конкурса Председник општине доноси решење о
именовању Комисије за спровођење конкурса за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2016. години.

Задаци комисије из става 1. овог члана су:
-разматра сваку поднету пријаву
-проверава исправност поднете документације
-проверава тачност података наведених у пријави
-оцењује  испуњеност услова за сваког потенцијалног корисника
-сачињава предлог за доделу средстава и доставља Општинском већу

Члан 10.

Приликом разматрања приспелих пријава, комисија ће позвати кандидате са
непотпуном документацијом да у року од 8 дана од пријема обавештења изврше допуну
документације. Уколико кандидат у наведеном року не изврши допуну документације,
сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве које су неблаговремено поднете до датума предвиђеним за поједине мере
подршке, неће бити разматране.

Пријаве из става 2. овог члана, комисија ће одбацити закључком.

Члан 11.

У поступку утврђивања тачности података наведених у пријави, уколико  комисија
утврди да су подаци неистинити или да кандидат из других разлога не испуњава услове за
доделу средстава из програма подршке , комисија сачињава предлог за одбијање пријаве и
доставља председнику општине.

Члан 12.

Кандидати који су били корисници по претходним програмима подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, а нису испунили своје
уговорне обавезе, немају права подношења пријаве на Конкурс за реализацију програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине
Бабушница у 2016. години.

Члан 13.

Након што комисија утврди да је пријава уредна и да су испуњени сви услови,
сачињава предлог за доделу средстава кандидату и  доставља га председнику општине ради
доношења одлуке о додели средстава и потписивања уговора о међусобним правима и
обавезама са корисником.

Члан 14.

Одобравање средстава  вршиће се по редоследу пријаве, а до висине опредељених
средстава за сваку меру подршке.
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Члан 15.

Образац   пријава, за средства подршке  узима се у згради Општинске управе
општине Бабушница у канцеларији бр 26.

Пријаве са пратећом документацијом достављају се на писарницу у услужном
центру Општинске управе општине Бабушница до датума назначених у конкурсу.

Члан 16.

Правилник ступа на снагу следећег дана од дана доношења. Правилник објавити у
Скупштинском прегледу општине Бабушница.

БРОЈ: 06-22-5/2016-3
Бабушници, 09.03.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник,
Саша Стаменковић,с.р.
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Изборна Комисија општине Бабушница на својој седници од 09.03.2016. године
донела је

ОДЛУКУ

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1

Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина обрасца изборне листе и
других образаца који се достављају Општинској изборној комисији приликом
подношења изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница и
обрасци одлука које се доносе у поступку одлучивања по поднесеним изборним
листама, на изборима расписаним за 24. април 2016. године.

Члан 2

Обрасци потребни за подношење изборних листа из члана 1. ове одлуке су:

1. изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница (образац
ОСОБ-1/16);

2. овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине
Бабушница (образац ОСОБ-2/16);

3. сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине општине Бабушница (образац ОСОБ-3/16);

4. изјава о прихватању кандидатура за одборнике Скупштине општине Бабушница
(образац ОСОБ-4/16);

5. списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине општине Бабушница (образац ОСОБ-5/16);

6. изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине
општине Бабушница (образац ОСОБ-6/16);

7. потврда о изборном праву (образац ОСОБ-7/16).

8. потврда о пребивалишту кандидата за за одборнике Скупштине општине Бабушница
(образац ОСОБ-8/16);

Oбрасци одлука које се доносе у поступку одлучивања по поднесеним изборним
листама су:
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1. Решење о проглашавању изборне листе (образац ОСОБ-9/16);

2. Решење о одбацицању изборне листе (образац ОСОБ-10/16);

3. Решење о утврђивању недостатака изборне листе (образац ОСОБ-11/16);

4. Решење о одбојању проглашења изборне листе (образац ОСОБ-12/16);

5. Решење о утврђивању збирне изборне листе (образац ОСОБ-13/16).

Члан 3

Потврде о изборном праву и потврда о пребивалишту могу се доставити и на
обрасцу надлежног државног органа.

Уверење о држављанству кандидата за одборника доставља се искључиво на
обрасцу надлежног државног органа.

Члан 4

Обрасци који су прописани чланом 2. ове одлуке чине њен саставни део.

Члан 5
Ова Oдлука ступа на снагу даном oбјављивања у "Скупштинском прегледу

општине Бабушница".

Број: 013-20/2016
У Бабушници, 09.03.2016. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Срђан Јовановић,с.р.
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Образац ОСОБ-1/16
И З Б О Р Н А   Л И С Т А

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ БАБУШНИЦA
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

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

Подноси Изборној комисији општине Бабушница Изборну листу

(назив изборне листе)

за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписане за 24. април 2016. године.

Кандидати за одборнике су:
Ред.
број Име и презиме ЈМБГ Година

рођења Занимање Место пребивалишта Адреса стана1 Страначка
припадност2

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) Лице које подноси изборну листу3

______________________________
(потпис)

(име и презиме)

1 Према подацима из потврде о пребивалишту
2 Страначку припадност за сваког кандидата на изборној листи наводи само страначка коалиција
3 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
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Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се
достављају и:
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу ОСОБ – 1/16

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу ОСОБ – 3/16

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу ОСОБ –
4/16

4. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писaној и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по
азбучном реду презимена бирача, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен код суда или општинске управе или
јавног бележника. Списак треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници
општине Бабушница,

8. Споразум о образовању страначке коалиције или оверен споразум о образовању групе грађана – aко изборну листу
подноси страначка коалиција или група грађана,
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу
надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана.

НАПОМЕНА 1: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде по један
кандидат који је припадник пола који је мање заступљен на изборној листи.

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 81. став 4. Закона о избору народних
посланика, као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о
политичким странкама и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне
мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине
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Образац ОСОБ – 2/16

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Овлашћује се

(име и презиме)

(занимање)

(ЈМБГ)

(пребивалиште и адреса стана)

да у име

(назив подносиоца изборне листе)

Поднесе Изборној комисији општине Бабушница Изборну листу

(назив изборне листе)

за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница,
расписане за 24. април 2016. године.

У __________________, ______________________
(место) (датум) ___________________________

М. П. (потпис)

(име и презиме заступника)
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Образац OСОБ – 3/16

С А Г Л А С Н О С Т

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе

(назив изборне листе)
коју за изборе за oдборнике Скупштине општине Бабушница,

расписане за 24. април 2016. године, подноси

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

У Бабушници, _______2016. године.
(датум)

Носилац изборне листе,

_______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(име и презиме)

_______________________________________
(ЈМБГ)

_______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
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Образац ОСОБ – 4/16

ИЗЈАВА

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА  КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ  БАБУШНИЦА

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Бабушница на
Изборној листи

(назив изборне листе)
коју за изборе за одборника Скупштине општине Бабушница,

расписане за 24. април 2016. године, подноси

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

У Бабушници, ________2016. године
(датум)

Кандидат,

___________________________________
( потпис)

_____________________
(име и презиме)

______________________
(занимање)

______________________
(ЈМБГ)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
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Образац ОСОБ-6/16

ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

(назив изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Бабушница, расписане за 24.
април 2016. године, Изборној комисији општине Бабушница подноси

(назив подносиоца изборне листе)

Бирач,
_________________________________________

(потпис)
__________________________________________

(презиме и име)

__________________________________________
(ЈМБГ)

___________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

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 50,00 (педесет) динара. -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ
_____________________________

(име и презиме)

______________________________________
(место и адреса)

Број _________________. (потпис) (печат)

У __________________, _________ 2016. у ___________ часова.
(место)                                (датум)                                     (време)

НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена у суду или oпштинској управи или код јавног бележника.
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
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Образац ОСОБ - 7/16

Општинска управа општине Бабушница – Одељење за општу управу, имовинске
и стамбено-комуналне послове, на основу члана 6. Закона о локалним изборима
(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007, и члана 161. Закона о општем управном поступку (
„Сл.лист СРЈ“, бр.33/1997 и 31/2001) издаје,

П О Т В Р Д У

Потврђује се да је _______________________________________ рођен-а
_____________.године, са пребивалиштем у ______________________, улица
__________________________ бр.______, ЈМБГ __________________________, по
занимању _______________________________, уписан у бирачки списак општине
Бабушница и има изборно право.

Број:_______________
У Бабушници,
Дана__________2016. године

Овлашћено лице,
_________________________

М.П.                             (потпис)
_________________________

(име и презиме)

Напомена:Важећа је и потврда издата на обрасцу општинске управе
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Образац ОСОБ - 8/16

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  БАБУШНИЦА

Потврђује се да
(име и презиме)

рођен у ,
(место) (ЈМБГ)

има пребивалиште у , .
(место) (адреса стана)

Број:

У ,
(место) (датум)

Овлашћено лице,
М. П.

(потпис)

(име и презиме)

НАПОМЕНА: Важећа је и потврда издата на обрасцу органа унутрашњих послова.
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Образац ОСОБ-9/16

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, и 54/11), Изборна комисија, на седници
одржаној _______2016. године донела је

(датум)

РЕШЕЊЕ

Проглашава се Изборна листа број __ ________________________________________

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

коју је, ____________________________________________, поднела
(датум подношења изборне листе)

_____________________________________________________________________________,
(назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

за изборе за одборнике Скупштине  општине Бабушница, расписане за 24.април 2016.
године.

О б р а з л о ж е њ е
Изборна комисија општине Бабушница је утврдила да је овлашћено лице, у

име ______________________, поднело благовремену и уредну Изборну листу и
(назив подносиоца изборне листе)

сву прописану документацију за изборе за одборнике Скупштине општине
Бабушница, расписане за 24. април 2016. године, па је донела решење као у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор
Изборној комисији општине Бабушница у року од 24 часа од часа доношења
Решења.

Број: 013-____/16

У Бабушници , _______2016. године

Изборна комисија општине Бабушница

Председник,
M.П.

__________________________
(Срђан Јовановић)
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Образац ОСОБ -10/2012

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, 54/11), Изборна комисија, на седници
oдржаној_____________________донела је

(датум )

РЕШЕЊЕ

Одбацује се Изборна листа________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

коју је поднела

_____________________________________________________________________________
(назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

за избор одборника Скупштине општине Бабушница,

дана ________________године, као неблаговремена.
(датум подношења)

О б р а з л о ж е њ е

(Навести податак о прекорачењу рока за подношење листе)

Поука о правном леку: Против овог решења подносилац изборне листе може
да поднесе приговор Изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења
решења.

Број: 013-___/16

У Бабушници, ________2016. године.
(датум)

Изборна комисија општине Бабушница

Председник,
M.П.

________________________
(потпис)
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Образац ОСОБ -11/2012

На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС, и 54/11), Изборна комисија, на седници
oдржаној _____________________________донела је

(датум)

ЗАКЉУЧАК

1. Утврђује се да Изборна листа____________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

коју је поднела

____________________________________________________________________________
(назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

за избор одборника Скупштине општине Бабушница

дана________________године, садржи недостатке.
(датум подношења)

(навести недостатке због којих не може да буде проглашена)

2. Налаже се подносиоцу да најкасније у року од 48 часова од часа
достављања закључка отклони недостатке.

О б р а з л о ж е њ е

(Образложити недостатке због којих је донет закључак)

Поука о правном леку: Против овог закључка подносилац изборне листе
може да поднесе приговор Изборној комисији у року од 24 часа од часа
доношења закључка.

Број: 013-___/16

У Бабушници, ___________2016. године
(датум)

Изборна комисија општине Бабушница

Председник,
M.П.

_______________________________
(Срђан Јовановић)
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Образац ОСОБ -12/2012

На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима ("Службени
гласник РС", 129/07, 34/10 - Одлука УС, и 54/11), Изборна комисија, на седници
oдржаној ________________________________________, донела је

(датум)

РЕШЕЊЕ

Одбија се проглашење Изборне листе

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

коју је поднела

______________________________________________________________________________,
(политичка странка - страначка коалиција - група грађана)

за избор одборника Скупштине општине Бабушница,

дана _______________ због неиспуњења услова предвиђених
(датум подношења)

Законом о локалним изборима.

О б р а з л о ж е њ е

(У зависности од случаја, укратко навести да Изборна листа не испуњава услове утврђене
законом, односно да недостаци Изборне листе нису отклоњени).

Поука о правном леку: Против овог решења подносилац изборне листе може
да поднесе приговор Изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења
решења.

Број: 013-___/16

У Бабушници, ________2016. године.
(датум)

Изборна комисија општине Бабушница

M.П.                                         Председник

___________________________________
(Срђан Јовановић)
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Образац ОСОБ -13/2012

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени
гласник РС", бр. 129/07, 129/07, 34/10 -Одлука УС, и 54/11), Изборна комисија
општине Бабушница, на седници одржаној ______________ 2016.

(датум)
године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике
Скупштине општине Бабушница, на изборима расписаним за 26. април 2016.
године, и то:

1._______________________________________________________________
(назив изборне листе)

Кандидати на изборној листи су:
1) _______________,

(име и презиме)
_____________,

(година рођења)
___________,

(занимање)
_____________________________________________,

(пребивалиште)

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

Број: 013-___/16

У Бабушници, ________2016. године.
(датум)

Изборна комисија општине Бабушница

ПРЕДСЕДНИК

______________________
М.П. (потпис)

______________________
(име и презиме)
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