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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XXIV     Број 8        МАЛО ЦРНИЋЕ       28.05.2020.

97
	 На	основу	члана	25.	став	2.	Закона	о	локалним	изборима	
(„Службени	гласник	РС“,	број	129/2007,	34/2010	-	одлука	УС,	
54/2011,	12/2020	16/2020	-	аутентично	тумачење	и	68/2020),
	 Изборна	комисија	општине	Мало	Црниће	на	седници	
одржаној	20.	05.	2020.	године,	донела	је	

З А К Љ У Ч А К

 НАЛАЖЕ СЕ Новој	 Србији,	 подносиоцу	 изборне	
листе	 кандидата	 за	 одборнике	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће	 под	 називом	 ГОРАН	ДАЧИЋ	 –	 ЗА	 РОДНА	СЕЛА	
НАШЕ	ОПШТИНЕ,	да	најкасније	у	року	од	48	часова	од	часа	
достављања	 овог	 Закључка,	 отклони	 недостатке	 изборне	
листе,	тако	што	ће	назив	изборне	листе	бити	одређен	према	
називу	политичке	странке	која	подноси	листу,	а	у	назив	се	
може	укључити	име	и	презиме	лица	које	политичка	странка	
одреди		као	носиоца	изборне	листе,	сагласно	члану	22.	став	
1.	Закона	о	локалним	изборима,	на	тај	начин	што	ће	изменити	
Образац	ОСО-1/2020,	Образац	ОСО	2/2020,	Образац	ОСО-
3/2020,	 Образац	 ОСО-5/2020	 и	 Образац	 ОСО-6/2020	 (у	
писаној	и	електронској	форми).

О б р а з л о ж е њ е

	 Дана	20.	05.	2020.	године,	у	11,30	часова,	Нова	Србија	
поднела	 је	 Изборној	 комисији	 општине	 Мало	 Црниће	
изборну	 листу	 са	 29	 кандидата	 за	 одборнике	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће	на	изборима	расписаним	за	21.	 јун	
2020.	године.
	 Увидом	 у	 поднети	 материјал,	 утврђени	 су	 недостаци	
поднете	Изборне	листе,	која	носи	назив	ГОРАН	ДАЧИЋ	–	ЗА	
РОДНА	СЕЛА	НАШЕ	ОПШТИНЕ,	што	је	у	супротности	са	
чланом	22.	став	1.	Закона	о	локалним	изборима,	који	гласи:	
„Назив	изборне	листе	одређује	 се	према	називу	политичке	
странке	која	подноси	листу,	а	у	назив	се	може	укључити	име	
и	презиме	лица	које	политичка	странка	одреди	као	носиоца	
изборне	листе.“	
	 Недостаци	Изборне	листе	подносиоца	НОВЕ	СРБИЈЕ	
су	 код	 обрасца	 ОСО-1/2020,	 Изборна	 листа	 кандидата	 за	
одборнике	 Скупштине	 општине	 Мало	 Црниће,	 Обрасца	
ОСО-2/2020,	Изјава	о	прихватању	кандидатуре	за	одборника	
Скупштине	 општине	Мало	 Црниће,	 Обрасца	 ОСО-3/2020,	
Сагласност	носиоца	Изборне	листе	да	буде	носилац	изборне	

листе	 кандидата	 за	 одборнике	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће,	 Образац	 ОСО-5/2020,	 Изјава	 бирача	 да	 подржава	
Изборну	листу	кандидата	за	одборнике	Скупштине	општине	
Мало	 Црниће	 и	 Обрасца	 ОСО-6/2020	 	 Списак	 бирача	
који	 подржавају	 Изборну	 листу	 кандидата	 за	 одборнике	
Скупштине	општине	Мало	Црниће	(у	писаној	и	електронској	
форми)
	 У	 поднетим	 обрасцима	 се	 као	 политичка	 странка	
која	 подноси	 листу	 наводи	 НОВА	 СРБИЈА,	 док	 у	 самом	
називу	Изборне	листе,	на	поднетим	обрасцима,	не	стоји	име	
политичке	 странке	НОВА	СРБИЈА,	 већ	 ЗА	РОДНА	СЕЛА	
НАШЕ	ОПШТИНЕ,	што	је	у	супротности	са	горе	наведеном	
одредбом	Закона	о	локалним	изборима.		
	 У	складу	са	наведеним,	а	на	основу	члана	25.	став	2.	
Закона	о	локалним	изборима,	неопходно	је	да	се	подносиоцу	
изборне	 листе	 наложи	 отклањање	 утврђеног	 недостатка,	
како	је	одлучено	у	диспозитиву	овог	Закључка.	

Број:	013-24/2020-01
У	Малом	Црнићу,	20.	05.	2020.	године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Дипл. правник Александар Марковић, с. р. 
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	 На	основу	члана	25.	став	3.	Закона	о	локалним	изборима	
(„Службени	гласник	РС“,	број	129/2007,	34/2010	-	одлука	УС,	
54/2011,	12/2020	16/2020	-	аутентично	тумачење	и	68/2020),
	 Изборна	комисија	општине	Мало	Црниће	на	седници	
одржаној	23.	05.	2020.	године,	у	10,30	часова,	донела	је	
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Р Е Ш Е Њ Е

 ОДБИЈА СЕ	 проглашење	 Изборне	 листе	 ГОРАН	
ДАЧИЋ	–	ЗА	РОДНА	СЕЛА	НАШЕ	ОПШТИНЕ,	коју	је	20.	
05.	2020.	године	у	11,30	часова,	поднела	Нова	Србија.

О б р а з л о ж е њ е

	 Дана	20.	05.	2020.	године,	у	11,30	часова,	Нова	Србија	
поднела	 је	 Изборној	 комисији	 општине	 Мало	 Црниће	
Изборну	 листу	 са	 29	 кандидата	 за	 одборнике	 Скупштине	
општине	Мало	Црниће	на	изборима	расписаним	за	21.	 јун	
2020.	 године	 под	 називом	 ГОРАН	 ДАЧИЋ	 –	 ЗА	 РОДНА	
СЕЛА	НАШЕ	ОПШТИНЕ.
	 Приликом	 разматрања	 наведене	 Изборне	 листе,	 на	
седници	 одржаној	 20.	 05.	 2020.	 године,	 Изборна	 комисија	
општине	 Мало	 Црниће	 је	 утврдила	 недостатке	 поднете	
Изборне	 листе	 у	 називу	 Изборне	 листе,	 која	 носи	 назив	
ГОРАН	 ДАЧИЋ	 –	 ЗА	 РОДНА	 СЕЛА	 НАШЕ	 ОПШТИНЕ,	
што	је	у	супротности	са	чланом	22.	став	1.	Закона	о	локалним	
изборима,	 који	 гласи:	 „Назив	 изборне	 листе	 одређује	 се	
према	 називу	 политичке	 странке	 која	 подноси	 листу,	 а	 у	
назив	се	може	укључити	име	и	презиме	лица	које	политичка	
странка	одреди	као	носиоца	изборне	листе.“
	 У	сладу	са	утврђеним	недостацима	наведене	Изборне	
листе,	 Изборна	 комисија	 општине	 Мало	 Црниће	 је	
Закључком	од	20.	05.	2020.	године,	наложила	Новој	Србији,	
да	 најкасније	 у	 року	 од	 48	 часова	 од	 часа	 достављања	
Закључка,	отклони	недостатке	у	називу	Изборне	листе,	тако	
што	 ће	 назив	 Изборне	 листе	 бити	 одређен	 према	 називу	
политичке	 странке	 која	 подноси	 листу,	 а	 у	 назив	 се	 може	
укључити	 име	 и	 презиме	 лица	 које	 политичка	 странка	
одреди	као	носиоца	Изборне	листе,	сагласно	члану	22.	став	
1.	Закона	о	локалним	изборима,	измени	назив	Изборне	листе	
у	обрасцима	ОСО-1/2020,	ОСО-2/2020,	ОСО-3/2020,	ОСО-
5/2020	 и	 ОСО-6/2020	 (у	 писаној	 и	 електронској	 форми)	 и	
Изборној	комисији	општине	Мало	Црниће	достави	наведене	
обрасце	 са	 измењеним	 називом	 Изборне	 листе,	 сагласно	
Закону	о	локалним	изборима.		
	 Разматрајући	 поступање	 подносиоца	 Изборне	 листе	
по	 наведеном	 Закључку,	 Изборна	 комисија	 општине	Мало	
Црниће	 је	 констатовала:	 да	 је	 Закључак	 овлашћеном	 лицу	
подносиоца	Изборне	листе	достављен	20.	05.	2020.	године	у	
21,00	час.
С	 обзиром	 на	 то,	 да,	 у	 складу	 са	 наведеним,	 подносилац	
Изборне	листе	није	поступио	по	Закључку	Изборне	комисије	
општине	Мало	Црниће,	односно	није	отклонио	недостатке	
Изборне	 листе	 у	 прописаном	 року,	 Изборна	 комисија	
општине	Мало	Црниће	донела	је	одлуку	као	у	диспозитиву	
овог	решења.	
	 УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	 Против	 овог	
Решења	 може	 се	 поднети	 приговор	 Изборној	 комисији	

општине	Мало	Црниће	у	року	од	24	часа	од	дана	доношења	
Решења.

Број:	013-25/2020-01
У	Малом	Црнићу,	23.	05.	2020.	године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

             
ПРЕДСЕДНИК,

Дипл. правник Александар Марковић, с. р. 
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	 На	 основу	 члана	 	 46.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 129/07,	 83/14	 -	 др.	 закон,		
101/16	-	др.	закон	и	47/18),		члана	76.	Статута	општине	Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
3/19),	 члана	 2.	Одлуке	 о	Општинском	већу	 општине	Мало	
Црниће	 („Службени	 гласник	општине	Мало	Црниће“,	 број	
4/19)	и	члана	34.	Правилника	о	одобравању	и	финансирању	
програма	којима	се	задовољавају	потребе	и	интереси	грађана	
у	 области	 спорта	 у	 општини	 Мало	 Црниће	 („Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	1/17	и	11/19),
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	25.	05.	2020.	године,	доноси

О Д Л У К У
о  усвајању Завршних извештаја о остваривању 

програма/пројекта у области спорта на територији 
општине Мало Црниће за 2019. годину

Члан	1.

	 УСВАЈАЈУ	 СЕ	 Завршни	 извештаји	 о	 остваривању	
програма/пројекта	у	области	спорта	на	територији	општине	
Мало	Црниће	носиоца	програма/пројекта		за		2019.	годину.	
	 УТВРЂУЈЕ	 СЕ	 да	 су	 програми/пројекти	 у	 области	
спорта	 за	 редовно	 такмичење	 и	 турнира	 у	 малом	фудбалу	
на	 територији	 општине	 Мало	 Црниће	 за	 2019.	 годину,	
реализовани	и	постигнути	су	планирани	ефекти	и	резултати.
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Члан	2.

	 Завршни	извештаји	 о	 остваривању	програма/пројекта	
поднети	 су	од	 следећих	носиоца:	ФК	„Радник“	Салаковац,	
ОФС	Мало	Црниће	Мало	Црниће,	ФК	„БСК	1924“	Божевац,		
ФК	 „Стиг“	 Мало	 Црниће,	 ФК	 „Напредак	 1936“	 Велико	
Црниће,	ФК	 „Интеграл“	Батуша,	СД	 „Стиг“	Црљенац,	ФК	
„Јединство“	Смољинац,	ФК	„Напредак	1927“	Топоница,		ФК	
„Слога	 1945“	 Велико	 Село,	 ОШ	 „Дража	 Марковић	 Рођа“	
Смољинац,	ФК	„Шапине“	Шапине,	СУ	„Борилачки	центар	
Кнез	 Милош	 МЦР“	 Мало	 Црниће	 и	 Божевачко	 шаховско	
удружење	Божевац.

Члан	3.

	 Стручна	комисија	за	оцену	програма	и	пројеката	којима	
се	задовољвају	потребе	и	интереси	грађана	у	области	спорта	
у	општини	Мало	Црниће	извршила	је	преглед	документације,	
завршних	 извештаја	 носиоца	 о	 остваривању	 програма/
пројеката	 и	 	 контролу	 наменског	 трошења	 средстава	 из	
буџета	општине	Мало	Црниће	наведених	носиоца	програма/
пројекта	 у	 области	 спорта	 и	 утврђено	 је	 да	 су	 програми/
пројекти	 реализовани	 у	 потпуности,	 осим	 код	 СД	 „Стиг“	
Црљенац,	који	је	одустао	од	такмичења	у	јесењој	полусезони	
и	ФК	„Радник“	Салаковац,	који	није	успео	да	се	организује	
и	укључи	поново	у	редовно	такмичење	у	јесењој	полусезони	
општинске	лиге.	Такође,	утврђено	је	да	су	наведени	носиоци		
програма/пројеката	 наменски	 утрошили	 добијена	 буџетска	
средства,	 сем	 ФК	 „Шапине“	 Шапине,	 коме	 је	 наложено	
враћање	 у	 буџет	 општине	 Мало	 Црниће	 ненаменски	
утрошена	средства	у	износу	од	51.227,00	динара,	од	стране	
буџетског	инспектора.	

Члан	4.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 су	 Завршни	 извештаји	 о	
реализацији	програма	и	Извештај	Стручне	комисије	за	оцену	
програма	 и	 пројеката	 којима	 се	 задовољавају	 потребе	 и	
интереси	грађана	у	области	спорта	у	општини	Мало	Црниће.	

Члан	5.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења	и	објавиће	
се	у	„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.

I/01	Број:	06-27/2020-4
У	Малом	Црнићу,	25.	05.	2020.		године

ОПШИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
                            

ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с. р. 

100
	 На	основу	члана	60.	став	2.	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	("Службени	гласник	РС",	број	62/2006,	65/2008	–	
др.	закон,	41/2009,	112/2015,	80/2017	и	95/2018	-	др.	закон),	
члана	 	 76.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	
гласник	 општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 3/2019),	 члана	 1.	
Одлуке	 о	 одређивању	 надлежног	 органа	 за	 доношење	
годишњег	 програма	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта	у	државној	својини	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	6/2020)	уз	сагласност	
Министарства	 пољопривреде,	 шумарства	 и	 водопривреде,	
број	320-51-3304/2020-14	од	18.	05.	2020.	године,
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана,	25.	05.	2020.	године,	доноси

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини за 2020. годину

I

	 Општинско	веће	општине	Мало	Црниће	усваја	Годишњи	
програм	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	 пољопривредног	
земљишта	у	државној	својини	за	2020.	годину	за	Општину	
Мало	 Црниће	 на	 које	 је	 	 Министарство	 пољопривреде,	
шумарства	 и	 водопривреде	 дало	 сагласност	 број	 320-51-
3304/2020-14	од	18.	05.	2020.	године.

II

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

III

	 Одлуку	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Мало	Црниће“.

Број:	06-27/2020-6
У	Малом	Црнићу,	25.	05.		2020.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

                   
ПРЕДСЕДНИК,

Малиша Антонијевић, с.р. 
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101
	 На	основу	члана	60.	став	2.	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	("Службени	гласник	РС",	бр.	62/2006,	65/2008	–	
др.	закон,	41/2009,	112/2015,	80/2017	и	95/2018	-	др.	закон),	
члана	 	 76.	 Статута	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	
гласник	 општине	 Мало	 Црниће“,	 број	 3/2019),	 члана	 1.	
Одлуке	 о	 одређивању	 надлежног	 органа	 за	 доношење	
годишњег	 програма	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта	у	државној	својини	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	6/2020)	уз	сагласност	
Министарства	 пољопривреде,	 шумарства	 и	 водопривреде,	
број	320-51-3304/2020-14	од	18.	05.	2020.	године,
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана	25.	05.		2020.	године,		доноси																	

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

 МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

	 Годишњим	програмом	заштите,	уређења	и	коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 на	 територији	 општине	 Мало	
Црниће		за	2020.	годину	(у	даљем	тексту:	Годишњи	програм)	
утврђују	 се:	 врста	 и	 обим	 радова	 које	 треба	 извршити	 у	
периоду	 за	 који	 се	 програм	 доноси,	 динамика	 извођења	
радова	 и	 улагања	 средстава,	 а	 садржи	 и	 податке	 који	 се	
односе	 на	 пољопривредно	 земљиште	 у	 својини	 Републике	
Србије	(	у	даљем	тексту:	у	државној	својини).
	 Годишњи	 програм	 садржи	 и	 податке	 о:	 прегледу	
груписаних	 јавних	 надметања,	 	 план	 радова	 на	 заштити,	
уређењу	и	коришћењу	пољопривредног	земљишта,			изузете	
парцеле	и	право	пречег	закупа	по	основу	сточарства.
	 Саставни	делови	овог	програма	су:	Општи	део	и	План	
коришћења	пољопривредног	земљишта	у	државној	својини.
  

I ОПШТИ ДЕО

УВОД	
Општи	подаци	о	општини	
Анализа	стања	уређености

II	ПЛАН	КОРИШЋЕЊА	ПОЉОПРИВРЕДНОГ	
ЗЕМЉИШТА	У	ДРЖАВНОЈ	СВОЈИНИ

ТАБЕЛА	Преглед	груписаних	jавних	надметања	
ТАБЕЛА		Право	пречег	закупа	-сточари	(по	основу	узгоја	и	
држања	животиња)

ТАБЕЛА	 План	 радова	 на	 заштити,	 уређењу	 и	 коришћењу	
пољопривредног	земљишта	и	финансирање

ТАБЕЛА	 Укупна	 површина	 пољопривредног	 земљишта	 у	
државној	својини	која	није	обухваћена	јавним	надметањима	
ни	давањем	на	коришћење	без	накнаде–	изузимање

I ОПШТИ ДЕО

УВОД

						 Општина	 Мало	 Црниће	 према	 броју	 становника	 и	
површини	на	којој	се	простире	спада	у	ред	мањих	општина	
Браничевског	округа.
					 	Заузима	простор	од	269	км2.	Централни	део	територије	
обухвата	 плодна,	 широка	 долина	 средњег	 и	 горњег	 тока	
реке	Млаве,	 која	 се	 лагано	шири	у	Стишку	равницу.	Само	
по	 ободима	 налазе	 се	 питома	 брда,	 последњи	 обронци	
Хомољских	 планина.	 Карактеристике	 рељефа	 су	 83-350м	
надморске	висине.
			 	 	 	 Општина	 Мало	 Црниће	 има	 11422	 становника	
(број	 сталног	 становништва)	 који	 живе	 у	 19	 насеља.	
Број	 становника	 са	 грађанима	 који	 су	 евидентирани	 као	
повремено	одсутна	лица	је	15475	становника.
Седиште	 Општине	 је	 у	 Малом	 Црнићу,	 које	 је	 у	 близини	
суседних	општина	Пожаревац,	Петровац	на	Млави,	Кучево,	
Велико	Градиште,	Жабари.
					 	 Општина	 Мало	 Црниће	 је	 повезана	 магистралним	
путем	 Пожаревац-	 Мајданпек	 и	 регионалним	 путевима	
Пожаревац-	Петровац	-	Жагубица.
					 	У	односу	на	остале	општине	у	Браничевском	округу	
можемо	рећи	да	 је	Општина	Мало	Црниће	на	првом	месту	
када	 је	 у	 питању	 проценат	 пољопривредног	 земљишта	 у	
односу	на	укупно	земљиште	и	то	84,6%.				С	тога	је	на	подручју	
Општине	 Мало	 Црниће	 основна	 грана	 привређивања	
пољопривреда	која	има	изузетне	погодности	и	иста	се	одвија	
на	око	23.000	хектара,	од	чега	се	највећи	део	налази	у	поседу	
индивидуалних	 газдинстава,	 остала	 површина	 је	 државна,	
односно	друштвена	својина.

АНАЛИЗА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ

Општину	Мало	Црниће	чине	19.	катастарских	општина	и	то:

1.	 КО	Аљудово	са	укупном	површином	од	 399,140		ха
2.	 КО	Божевац	са	укупном	површином	од	 3.277,08		ха
3.	 КО	Батуша		са	укупном	површином	 924,65		ха
4.	 КО	Велико	Црниће	са	укупном	површином	 1.166,68	ха
5.	 КО	Велико	Село	са	укупном	површином	 1.410,80		ха
6.	 КО	Врбница	са	укупном	површином	 902,94		ха
7.	 КО	Забрега	са	укупном	површином	 452,95		ха
8.	 КО	Кобиље	са	укупном	површином	 2.366,07	ха
9.	 КО	Крављи	До	са	укупном	површином	 627,81		ха
10.	 КО	Калиште	са	укупном	површином	 758,34		ха
11.	 КО	Кула	са	укупном	површином	 1.778,68	ха
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12.	 КО	Мало	Црниће	са	укупном	површином	 1.063,56	ха
13.	 КО	Мало	Градиште	са	укупном	површином	 933,07	ха
14.	 КО	Салаковац	са	укупном	површином	 1.044,61		ха
15.	 КО	Смољинац	са	укупном	површином	 3.652,45		ха
16.	 КО	Топоница	са	укупном	површином	 2.429,19		ха
17.	 КО	Црљенац	са	укупном	површином	 1.723,90		ха
18.	 КО	Шапине	са	укупном	површином	 1.834,56	ха
19.	 КО	Шљивовац	са	укупном	површином	 327,48		ха

Укупно:	 27.073,96	ха

Број:06-27/2020-6
У	Малом	Црнићу,	25.	05.	2020.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК

Малиша Антонијевић, с. р. 

102

ИНФОРМАЦИЈА О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	25.	05.	2020.	године,	донело	је	Одлуку	о	усвајању	
Годишњег	 програма	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 у	 државној	 својини	 за	 2020.	
годину,	број	акта	06-27/2020-6.

	 Целокупан	текст	овог	документа,	са	табелама	може	се	
погледати	на	сајту	општине	Мало	Црниће.	www.opstinama-
locrnice.rs		

УРЕДНИЧКИ КОЛЕГИЈУМ ЗА РЕДАКЦИЈУ И 
ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ 

ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

104
	 На	основу	члана	7.	став	1.	и	15.	став	1.	тачка	2.	Закона	о	
локалним	изборима	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
број	 129/2007,	 34/2010	 -	 одлуке	 УС,	 54/2011,	 12/2020,	
16/2020	-	аутентично	тумачење	и	68/2020),	члана	43.	Статута	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	5/2019)	и	члана	4.	став	1.	тачка	4.	Пословника	
о	раду	Изборне	комисије	општине	Мало	Црниће	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	2/2020),
	 Изборна	комисија	општине	Мало	Црниће	на	седници	
одржаној	27.	05.	2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И 

БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ,  РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

	 Одређују	се	Изборна	јединица	Општина	Мало	Црниће	
и	29	бирачких	места	на	територији	општине	Мало	Црниће	за	
гласање	на	изборима	за	одборнике	Скупштине	општине	Мало	
Црниће,	расписаним	за	21.	 јун	 	2020.	 године,	 	 („Службени	
гласник	РС“,	број	19/2020	и	68/2020)		и	то:	

I  - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА

Општина Мало Црниће је јединствена Изборна јединица.

II  -  БИРАЧКА МЕСТА
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БРБМ Назив бирачког мста Адреса бирачког места Подручје које обухвата бирачко место

1 ОСНОВНА	ШКОЛА АЉУДОВО
МИЛУТИНА	МИЛАНКОВИЋА,	СТЕФАНА	
НЕМАЊИЋА,	СВЕТОСАВСКА,	ВУКА	КАРАЏИЋА	И	
КАРАЂОРЂЕВА.

2 МЕСНА	ЗАЈЕДНИЦА БАТУША

ВЛАСТИМИРА	ЖИВКОВИЋА,	ДОКТОРА	МИТИЋА,	
НАРОДНИХ	ХЕРОЈА,	КНЕЗА	ЛАЗАРА,	ЦАРА	
ДУШАНА,	НИКОЛЕ		ТЕСЛЕ,	ВОЗА	ЋИРЕ,	ЂУРЕ	
ЈАКШИЋА,	ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ,	МИКИЈА	ЈОВИЧИЋА,	
ИВЕ	АНДРИЋА,	СВЕТОГ	САВЕ,	ВУКА	КАРАЏИЋА	
И	МИХАЈЛА	ПУПИНА.

3 ОСНОВНА	ШКОЛА БОЖЕВАЦ		

ДЕСАНКЕ	МАКСИМОВИЋ,	ВАСЕ	ПЕЛАГИЋА,	
ВИДОВДАНСКА,	ВОЈВОДЕ	МИЛЕНКА	
СТОЈКОВИЋА,	ВОЈВОДЕ	РАДОМИРА	ПУТНИКА,	
ВОЈВОДЕ	СИНЂЕЛИЋА,	ГРАБОВАЧКА,	ЗМАЈ	
ЈОВИНА,	ЈОСИФА	ПАНЧИЋА,		КОСОВСКА	
1-37,	ЊЕГОШЕВА,	ПУКОВНИКА	ДОБРОСАВА	
ПАВЛОВИЋА,	СВЕТОСАВСКА,	СОЛУНСКА,	
СТИШКА,	ХАЈДУК	ВЕЉКОВА,	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ	
2-48,	ЦЕРСКА	И	ВУКА	КАРАЏИЋА.

4 МЕСНА	ЗАЈЕДНИЦА БОЖЕВАЦ	

ВЛАДИКЕ	НИКОЛАЈА	ВЕЛИМИРОВИЋА,	ДЕВЕТ	
ЈУГОВИЋА,	ДИМИТРИЈА	ТУЦОВИЋА,	ДОСИТЕЈА	
ОБРАДОВИЋА,	ЈУГ	БОГДАНА,	МИЛИСАВА	
НИКОЛИЋА,	МИЛОША	ОБИЛИЋА,	НИКОЛЕ	
ТЕСЛЕ,	НУШИЋЕВА,	СТАНОЈА	ГЛАВАША,	
ТАНАСКА	РАЈИЋА,	ТРГОВАЧКА,	ЦАРА	ЛАЗАРА	–	
ЧАРШИЈА	2-94	И	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ	1-49.

5 ОСНОВНА	ШКОЛА БОЖЕВАЦ	

25.ДИВИЗИЈЕ,	АРСЕНИЈА	ЧАРНОЈЕВИЋА,	БРАНКА	
РАДИЧЕВИЋА,	ВЛАДИКЕ	САВЕ	ШУМАДИЈСКОГ,	
ВОЈВОДЕ	ЖИВОЈИНА	МИШИЋА,	ВОЈВОДЕ	ПЕТРА	
БОЈОВИЋА,	ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ	СТЕПАНОВИЋА,	
ДЕВЕТОГ	ПУКА,	ДУШАНОВА,	ЂУРЕ	ЈАКШИЋА,	
ИВЕ	АНДРИЋА,	КНЕЗА	МИЛОША,	КОЛУБАРСКА,	
КОСОВСКА	2-36,	КРАЉА	ПЕТРА,	ЛАЗАРА	
СТОЈИЛОВИЋА,	МИХАЈЛА	ПУПИНА,	НАДЕЖДЕ	
ПЕТРОВИЋ,	НИКОЛЕ	ЈОВИЋА,	ПАТРИЈАРХА	
ПАВЛА	И	ЦАРА	ЛАЗАРА	–	ЧАРШИЈА	1-93.

6 ДОМ	КУЛТУРЕ ВЕЛИКО	СЕЛО

МОШЕ	ПИЈАДЕ,	БОРЕ	ТОМИЋА,	МАРШАЛА	
ТИТА,	ЕДВАРДА	КАРДЕЉА,	ВЕЉКА	
ДУГОШЕВИЋА,	ПАВЛА	ЂОРЂЕВИЋА,	ПАВЛА	
АНДРЕЈИЋА,	ДРАГИШЕ	КОВАЧЕВИЋА,	НИКОДИЈА	
АНДРЕЈИЋА	И	ПРЊАВОРСКА.

7 ОСНОВНА	ШКОЛА ВЕЛИКО	ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА	ТИТА,	ВУКА	КАРАЏИЋА,	САВЕ	
КОВАЧЕВИЋА,	ЂУРЕ	ЈАКШИЋА,	КАРАЂОРЂЕВА,	
ВЕЉКА	ДУГОШЕВИЋА,	ПРВОГ	МАЈА,	КНЕЗА	
ЛАЗАРА,	ВОЈВОДЕ	МИШИЋА,	ХАЈДУК	ВЕЉКОВА,	
МЛАВСКА,	СВЕТОГ	САВЕ,	ЦЕРСКА,	ВОЈЕ	
ДУЛИЋА,	СРПСКИХ	ВЛАДАРА,	ДУНАВСКА,	
ДРАГАНА	АЛЕКСИЋА,	АВАЛСКА,	ОМЛАДИНСКА	
И	СТИШКА.
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8 ДОМ	КУЛТУРЕ ВРБНИЦА

НИКОЛЕ	ТЕСЛЕ,	МИХАЈЛА	ПУПИНА,	
ЂУРЕ	ЈАКШИЋА,	МЛАВСКА,	МИЛУТИНА	
МИЛАНКОВИЋА,	ВОЈВОДЕ	РАДОМИРА	ПУТНИКА,	
ПАТРИЈАРХА	ПАВЛА,	АРСЕНИЈА	ЧАРНОЈЕВИЋА	
И	ДЕСАНКЕ	МАКСИМОВИЋ.	

9 МЕСНА	ЗАЈЕДНИЦА ЗАБРЕГА
ЖИКЕ	ПОПОВИЋА,	ЖАРКА	ЗРЕЊАНИНА	И		
ПРВОГ	МАЈА.

10 ОСНОВНА	ШКОЛА КАЛИШТЕ

ВОЈВОДЕ	ЖИВОЈИНА	МИШИЋА,	ДИЈАНЕ	
БУДИСАВЉЕВИЋ,	ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ	
СТЕПАНОВИЋА,	МИЛОША	ОБИЛИЋА,	ЦАРА	
ЛАЗАРА,	ЦАРА	ДУШАНА,	МИЛУНКЕ	САВИЋ,	ИВЕ	
АНДРИЋА,	МИЛУТИНА	БОЈИЋА	И	ЦЕРСКА.

11 ОСНОВНА	ШКОЛА КОБИЉЕ	

МИЛУНКЕ	САВИЋ	2-16,	ВУКА	КАРАЏИЋА,	
ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ	СТЕПАНОВИЋА,	СВЕТОГ	САВЕ,	
ВЕЉКА	ДУГОШЕВИЋА,	ЦАРА	ДУШАНА,	ВОЈВОДЕ	
ПУТНИКА,	КРАЉЕВИЋА	МАРКА	И	КУЉАНСКО	
ПОЉЕ.

12 МЕСНА	ЗАЈЕДНИЦА КОБИЉЕ	

МИЛУНКА	САВИЋ	1-17,		МИЛОША	ОБИЛИЋА,		
МИЛИВОЈА	ДРАЖИЛОВИЋА,	ГАНДИЈЕВА,	
ПРВОМАЈСКА,	ЦАРА	ЛАЗАРА,	СРПСКИХ	ЈУНАКА,	
ЖИВОЈИНА	МИШИЋА,	НИКОЛЕ	ТЕСЛЕ	И	ХАЈДУК	
СТАНКОВА.	

13 ОСНОВНА	ШКОЛА КРАВЉИ	ДО
ЖЕЛЕЗНИЧКА,	ЂУРЕ	ЈАКШИЋА,	СВЕТОГ	САВЕ,	
ВУКА	КАРАЏИЋА,	БЕОГРАДСКА	И		МЛАВА.

14 ДОМ	КУЛТУРЕ КУЛА
ДАБИЋЕ,	БРДО,	ВРАЊЕВАЦ,	МАТИЋИ,	БОЛЕЧ	И	
ВИШЊИЦА,	ГРАДАЦ,	СТИГ,	БРАДАЧА,	УРТОВИ,	
МЕЉАК	И	МЕЉАЧКО	ПОЉЕ.

15 ОСНОВНА	ШКОЛА МАЛО	ГРАДИШТЕ
МАРШАЛА	ТИТА,	ВЕЉКА	ДУГОШЕВИЋА,	ЖИКЕ	
ПОПОВИЋА,	РАДЕТА	МАРКИЗА,	ВЛАДЕ	ГАНДИЈА	
И	ВЕНАЦ.

16 ДОМ	КУЛТУРЕ МАЛО	ЦРНИЋЕ	

БАЈЛОНИЈЕВА	1	–	109	И		2	–	70,	ЖЕЛЕЗНИЧКА,	
ДЕСАНКЕ	ИВАНОВИЋ,	АРЧИБАЛДА	РАЈСА,	
СКОКИЋСКА,	СОЛУНСКА,	МЛАВСКА,	
ЗЕЛЕНГОРСТА	И	ВАСЕ	ПЕЛАГИЋА.

17 ОСНОВНА	ШКОЛА МАЛО	ЦРНИЋЕ	

БАЈЛОНИЈЕВА	111	-	219		И		72	-	168,	ЦАРА	
ЛАЗАРА,	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ,	ХАЈДУК	ВЕЉКОВА,	
УЛИЦА	„ФЕДРАС-А“,	КЉУЧЕВИ,	ЛЕЊИНОВА,	
УСТАНИЧКА,	МИОДРАГА	РАДОВАНОВИЋА,	
РАДНИЧКА,	МОШЕ		ПИЈАДЕ,	СТИШКА	И	ВАСЕ	
КРАГУЈЕВИЋА.

18 ДОМ	КУЛТУРЕ САЛАКОВАЦ			
КОСОВСКА,	ЊЕГОШЕВА,	БОРЕ	МИТРОВИЋА,	
МОШЕ	ПИЈАДЕ,	МАРШАЛА	ТИТА,	БРЕСЈЕ	И	
ДРИНСКА.

19 ОСНОВНА	ШКОЛА САЛАКОВАЦ	
ПАРТИЗАНСКА,	НЕМАЊИНА,	МИЛОША	
ОБИЛИЋА,	ФРАЊИНА,	СРПСКИХ	ВЛАДАРА,	
ВЛАСИНСКА	И	ЦЕРСКА.

20 ОСНОВНА	ШКОЛА СМОЉИНАЦ	
СВЕТОГ	САВЕ,	НИКОЛЕ	ТЕСЛЕ,	МОРАВСКА,	
ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ,	ПЕТРА	БОЈОВИЋА	И	СТИШКА.
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21 МЕСНА	КАНЦЕЛАРИЈА СМОЉИНАЦ	
ВЕЉКА	ДУГОШЕВИЋА,	ВОЈВОДЕ	МИЛЕНКА,	
ВУКА	КАРАЏИЋА,	ВОЈВОДЕ	МИШИЋА,	
КАРАЂОРЂЕВА	И	ПЕТРА	ДРАПШИНА.

22 ДОМ	КУЛТУРЕ СМОЉИНАЦ	

1.	МАЈА,	ЗМАЈ	ЈОВИНА,	СВЕТОГ	АПОСТОЛА	
МАРКА,	КОСОВСКА,	ЦАРА	ДУШАНА,	СВЕТОЗАРА	
МАРКОВИЋА,	ХАЈДУК	ВЕЉКА	И	СРПСКИХ	
ВЛАДАРА.

23 АМБУЛАНТА ТОПОНИЦА	
ИВЕ	ЛОЛЕ	РИБАР,	СТОЈАНА	МИЛОЈКОВИЋА	1	-	12		
И	23	-	54,	НИКОЛЕ		ТЕСЛЕ		И		ВОДИЧКИ	ПУТ.

24 ОСНОВНА	ШКОЛА ТОПОНИЦА	

МАРШАЛА	ТИТА,	БУДИСЛАВА	ИЛИЋА,		СТОЈАНА	
МИЛОЈКОВИЋА	13	-	22,	ПАЛИХ	БОРАЦА,	ВОДИЦЕ,	
СЛОБОДАРСКА,	ЗМАЈ	ЈОВИНА,	ЂУРЕ	ЈАКШИЋА,	
БИТЕКЛИЈА,	ЗАОВА	И	ЈЕЗЕРО.

25 СПОРТСКИ	БИФЕ ЦРЉЕНАЦ		

ЖЕЛЕЗНИЧКА,	БРАНИСЛАВА	НУШИЋА,	ВУКА	
КАРАЏИЋА,	ДОСИТЕЈЕВА,	ВОЈНИХ	ПИЛОТА	
1	-	39,	ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ,	СВЕТОСАВСКА,	КНЕЗА	
ЛАЗАРА,	ЗМАЈЕВА,	КАРАЂОРЂЕВА,	МИХАЈЛА	
ПУПИНА,	СПАСОВДАНСКА,	ВИДОВДАНСКА,	
СРЕТЕЊСКА,	БАЛКАНСКА	И	КЉУЧ.

26 ОСНОВНА	ШКОЛА ЦРЉЕНАЦ	
ВОЈНИХ	ПИЛОТА	2	-	164	И	41	-	211,	СТИШКА,	
МИЛУНКЕ	САВИЋ,	ОБИЛИЋЕВА,	ЦАРА	ДУШАНА,	
РАТАРСКА,	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ	И	АВАЛСКА.

27 ОСНОВНА	ШКОЛА ШАПИНЕ		

НИКОЛЕ	ТЕСЛЕ,	НЕМАЊИЋЕВА,	ДРАЖЕ	
МАРКОВИЋА,	МИХАЈЛА	ПУПИНА,	ЦАРА	ЛАЗАРА,	
СТАНОЈА	ГЛАВАША	10	-	30,	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ	
6	-	13,	МИЛОША	ОБИЛИЋА	2	-	16,	ЖАНКЕ	
СТОКИЋ,	ВЛАСТИМИРА	ПАВЛОВИЋА	ЦАРЕВЦА	
И	КОСОВСКИХ	ЈУНАКА.

28 ДОМ	КУЛТУРЕ ШАПИНЕ		

СРПСКИХ	ВЛАДАРА,	ВЕЉКА	ДУГОШЕВИЋА,	
КРАЉА	АЛЕКСАНДРА,	ВУКА	КАРАЏИЋА,	
СТЕВАНА	СИНЂЕЛИЋА,	СТАНОЈА	ГЛАВАША	1	-	
9,	ЦАРИЦЕ	МИЛИЦЕ		1	-	5,	ВОЈВОДЕ	РАДОМИРА	
ПУТНИКА,	ВОЈВОДЕ	СТЕПЕ	СТЕПАНОВИЋА,	
ПАТРИЈАРХА	ПАВЛА,	МИЛОША	ОБИЛИЋА		1	-	11,	
СВЕТОГ	САВЕ	И	ПАЈЕ	ЈОВАНОВИЋА.

29 МЕСНА	ЗАЈЕДНИЦА ШЉИВОВАЦ	 ЂУРЕ	ЈАКШИЋА	И	НИКОЛЕ	ТЕСЛЕ.

	 Овим	решењем	ставља	се	ван	снаге	Решење	о	одређивању	Изборне	јединице	и	бирачких	места	на	територији	општине	
Мало	Црниће	број	013-14/2020-01,	од	13.	03.	2020.	године.

Број:	013-27/2020-01
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2020.	године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Дипл.правник Маја Арсић, с.р.
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		 На	 основу	 члана	 15.	 28.	 и	 57.	 Закона	 о	 локалним	
изборима	(„Службени	гласник	РС“,	број	129/2007,	34/2010	-	
одлука	УС,	54/2011,	12/2020,	16/2020	–	аутенично	тумачење	
и	 68/2020)	 и	 члана	 4.	 став	 1.	 тачка	 14.	Пословника	 о	 раду	
Изборне	 комисије	 општине	 Мало	 Црниће	 („Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,	број	2/2020)
	 Изборна	комисија	општине	Мало	Црниће	на	седници	
одржаној	27.	05.	2020.	године,	доноси

О Д Л У К У
о одређивању боје гласачких листића и боје контролног 

листа за проверу исправности гласачке кутије, за 
гласање на изборима за одборнике Скупштине општине 

Мало Црниће, расписаним за 21. јун 2020. године

Члан	1.	

 Гласачки листићи	 за	 избор	 одборника	 Супштине	
општине	 Мало	 Црниће,	 штампаће	 се	 на	 папиру	 ПЛАВЕ 
БОЈЕ.

Члан	2.

 Контролни лист	 за	 проверу	 исправности	 гласачке	
кутије	 за	 избор	 одборника	 Скупштине	 општине	 Мало	
Црниће,	штампаће	се	на	папиру	НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ.

Члан	3.

	 Ову	Одлуку	доставити	Штампарији	„СР	Стојадиновић“	
Петровац	 на	 Млави,	 која	 је	 одлуком	 Изборне	 комисије	
број	 013-21/2020-05	 од	 14.	 05.	 2020.	 године,	 одређена	 за	
штампање	гласачких	листића	и	другог	изборног	материјала	
за	 спровођење	 избора	 за	 одборнике	 Скупштине	 општине	
Мало	Црниће	расписаним	за	21.	јун	2020.	године.	

Члан	4.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Мало	Црниће“.	
 

Број:	013-27/2020-02
У	Малом	Црнићу,	27.	05.		2020.	године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Маја Арсић, дипл.правник, с.р. 

103
	 На	основу	члана	15.	став	1.	тачка	5.	члана	23.	став.	1.	
Закона	о	локалним	изборима	(„Службени	гласник	Републике	
Србије“,	 број	 129/2007,	 34/2010	 -	 одлуке	 УС	 РС,	 54/2011,	
12/2020,	16/2020	–	аутентично	тумачење	и	68/2020),	и	члана	
4.	 став	 1.	 тачка	 8.	 Пословника	 о	 раду	 изборне	 комисије	
општине	Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	
Црниће“,	број	2/2020),

	 Изборна	комисија	општине	Мало	Црниће	на	седници	
одржаној	27.	05.	2020.	године,	донела	је	

О Д Л У К У
о прописивању допунских образаца за спровођење 

појединих изборних радњи у поступку избора одборника 
Скупштине општине Мало Црниће, 

расписаних за 21. 06. 2020. године

Члан	1.

	 Овом	 Одлуком	 се	 прописују	 допунски	 обрасци	 за	
спровођење	појединих	изборних	 радњи	у	 поступку	избора	
одборника	Скупштине	општине	Мало	Црниће,	расписаних	
за	21.	06.	2020.године,	Обрасци	ОСО	(ОСО-21/2020	до	ОСО-
29/2020).

Члан	2.

	 Саставни	део	Одлуке	су	Обрасци	ОСО	(ОСО-21/2020	
до	ОСО	29/2020).

Члан	3.

	 Ову	одлуку	објавити	у	„Службеном	гласнику	општине	
Мало	Црниће“.	

Број:	013-27/2020-03
У	Малом	Црнићу,	27.	05.	2020.	године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Дипл. правник Маја Арсићс.р. 
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Образац ОСО-21/2020 
 

          На основу члана 24. став 1. и члана 25. Став 2. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007,	34/2010  - одлука УС, 54/2011,	12/2020,	16/2020	– аутентично 
тумачење и 68/2020),  

               Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници _________ донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Проглашава се Изборна листа  
 

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

 
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - страначке коалиције - група грађана) 

 
за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће, броj ,  . 

                              (датум подношења) 
О б р а з л о ж е њ е 

 
        Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана  године,  
 утврдила је да је овлашћено лице  

 
(назив подносиоца изборне листе политичке странке – страначка коалиција – група грађана 

У складу са Законом и Закључком о отклањању недостатка Изборне листе од ________ 2020.	
године, поднело благовремену и уредну изборну листу 

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

 
 
са ____ кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће, на изборима расписаним за 21.	
јун  2020. године. 
Утврђено је да је приложена сва законска прописана документација и да је правно ваљана и да 
Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима 
у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на изборној 
листи.  
Уз Изборну листу поднето је укупно ___ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају 
Изборну листу у складу са чланом 18. став 2. Закона о локалним изборима.  
У складу са наведеним, донета је Одлука као у диспозитиву решења.  
 
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац предлога може поднети приговор 
Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења Решења.  
 
Број:  
У  ,  
            (место)                           (датум) 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 (потпис) 
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Образац ОСО-29/2020 
 

 

У В Е Р Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
 Утврђује се да је  ,  , 

 (име и презиме)  (занимање)  
рођен  , из  , изабран за 

 (датум)  (пребивалиште и адреса становања)  
одборника Скупштине општине Мало Црниће, са 
Изборне листе  

 (назив изборне листе и 
 

носиоца изборне листе ако је одређен) 
на изборима одржаним   

 (датум)  
 
 
Број:  
 

У  Малом 
Црнићу ,  

                          (датум) 
 

 
Изборна комисија општине Мало Црниће 

 
          

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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Образац ОСО-28/2020 
 
 
 

З А П И С Н И К 
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
ОДРЖАНИХ  21. ЈУНА 2020.ГОДИНЕ 

 
 

 1. Седница Комисије је почела у  часова,  
   (датум) 
 
 2. Седници Комисије присуствују: 
1)  
 (име и презиме председника Комисије) 

2)  
 (име и презиме секретара Комисије) 

3)  
 (име и презиме члана Комисије) 

 
 (Навести све присутне чланове Комисије, секретара Комисије/заменика секретара Комисије као под 2) 
 
 3. Комисија је утврдила да је, од укупно   бирачких одбора у Општини 

 (број)  
              примила  изборни материјал од   бирачких одбора. 

 (број)  
 
 
 4. а) Комисија је утврдила да није било битних повреда одредба закона о локалним 
изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
     б) Због   битних  повреда  Закона,  Комисије  је поништила  гласање  на укупно  
 (број) 
бирачких места, и то:  

 (навести бирачка места на којима је поништено гласање) 
и одредила да се понови гласање. 
Напомена: прецртати а) или б) 
 
 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 изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:  
 - да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  
 - да је било неважећих гласачких листића:  
 - да је било важећих гласачких листића:  
 - да је према записницима о раду бирачких одбора на  спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине 
општине Мало Црниће, ван бирачког места гласало: 

 

 - да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:  
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Ред
. 

бр. 
Назив изборне листе Број гласова које је 

добила изборна листа 
Број мандата које је 

добила изборна листа 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
 
(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића) 
  
6. Чланови Изборне комисије општине Мало Црниће имали су - нису имали примедбе на 
утврђивање резултата избора. 
 
 Примедбе су: 
 
 
 
 7. Закључено је да се резултати избора одмах објаве у „Службеном гласнику општине Мало 
Црниће”. 
 
 8. Комисија је завршила рад   у   часова. 

 (датум)    
 
 

Секретар Комисије  Председник Комисије, 
 

   
 

(име, презиме и потпис)  (име, презиме и потпис) 
   

Чланови Комисије,  Чланови Комисије, 

1 2  
 

(име, презиме и потпис)  (име, презиме и потпис) 

3 4  
 

(име, презиме и потпис)  (име, презиме и потпис) 

5 6  
 

(име, презиме и потпис)  (име, презиме и потпис) 
 

(Навести све присутне чланове Комисије, као под 1) 
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ОБРАЗАЦ ОСО – 27/2020 
 
 
На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007,	34/2010	– одлука УС, 54/2011, 12/2020,	16/2020	– аутентично тумачење и 68/2020), 
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници одржаној __. __________ 20__. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Утврђује се да ______________ (име и презиме),	_____________	(занимање) из ______________ 

(место пребивалишта), постаје члан, а ________________ (име и презиме),	 __________________	
(занимање) из ______________________(место пребивалишта), постаје заменик члана Изборне 
комисије општине Мало Црниће у проширеном саставу, као опуномоћени представници 
_______________	(назив подносиоца изборне листе – политичка странка / коалиција политичких 
странака / група грађана), подносиоца Изборне листе _____________________(назив изборне 
листе), на изборима за одборнике Скупштине општине Мало Црниће, расписаним за ___. 
________ 20__. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Изборна комисија општине Мало Црниће је __. _______ 20__. године донела Решење да 

________________	 (назив подносиоца изборне листе) испуњава услове за одређивање својих 
представника у проширеном саставу Изборне комисије општине Мало Црниће. У складу са 
наведеним решењем, овлашћено лице ______________	 (назив подносиоца изборне листе) је __. 
__________ 20__. године благовремено доставило уредно обавештење о одређивању 
опуномоћених представника наведеног подносиоца изборне листе у Изборној комисији општине 
Мало Црниће, тако да је донета одлука као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 
 
У Малом Црнићу, ___. ________ 20__. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК 
 
        _____________________________	 
       М.П.                (име и презиме)  
 
 
        _____________________________	 
                         (потпис) 
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Образац ОСО-26/2020 
 
            На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3.  Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – 
аутентично тумачење и 68/2020),  
           Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници __________ 20____ године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У 
ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И 

БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

Утврђује се да 
 

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције - групе грађана) 
 
као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

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

 
кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће,  НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање 
представника у проширени састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
        Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана  године, донела је 
Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће  

 
(назив изборне листе: 

коју је поднео 
(назив подносиоца) 

 
као и Решење којим је утврђено да подносилац изборне листе, у складу са чланом 40. став 6. и 7. 
Закона о локалним изборима има положај политичке странке националне мањине/коалиције 
политичких странака националних мањина.  
Сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о локалним изборима, утврђено је да 
подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није предложио најмање 1/3 кандидата од 
укупног броја одборника који се бира, не испуњава услов да одреди своје представнике у 
проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора 
 
 Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће, у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број:  
 

У Малом Црнићу ,  
                          (датум) 
 

Изборна комисија општине Мало Црниће 
         

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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Образац ОСО-25/2020 
 
               На основу члана 14. став 6. и члана 16. став 3.  Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007,	34/2010 - одлука УС, 54/2011,	12/2020,		16/2020	– аутентично тумачење 
и 68/2020),    
              Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници __________ 20____ године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ПРОШИРЕНИ 
САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 
Утврђује се да 

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

 
као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

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

 
кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће,  ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање 
представника у проширени састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
        Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана ______ године, донела је 
Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће  

 
(назив изборне листе) 

коју је поднео  
(назив подносиоца) 

 
као и решење којим је утврђено да подносилац изборне листе, у складу са чланом 40. став 6. и 7. 
Закона о локалним изборима има положај политичке странке националне мањине/коалиције 
политичких странака националних мањина.	 
Сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. закона о локалним изборима, утврђено је да 
подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је предложио најмање 1/3 кандидата од 
укупног броја одборника који се бира, испуњава услове да одреди своје представнике у проширени 
састав Изборне комисије и бирачких одбора 
 Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће, у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број:  
У Малом Црнићу ,  
                                   (датум) 
 

Изборна комисија општине Мало Црниће 
         

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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Образац ОСО-24/2020 
 
               На основу члана 14. став 6. и члана 16. став 3.  Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007,	34/2010 - одлука УС, 54/2011,	12/2020,	16/2020	– аутентично тумачење 
и 68/2020),  
               Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници __________ 20____ године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У 
ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И 

БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

Утврђује се да 
 

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције - групе грађана) 
 
као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

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

 
кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће, НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за 
одређивање представника у проширен састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких 
одбора.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
        Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана _______ године, донела је 
Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће  

 
(назив изборне листе) 

коју је поднела 
(назив подносиоца) 

 
и сагласно члану 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, број 129/2007,	 34/2010	 - одлука УС, 54/2011,	 12/2020	 – аутентично тумачење и 68/2020) 
утврдила да подносилац изборне листе не испуњава услове да одреди своје представнике у 
проширен састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора, с обзиром на то да 
није предложио најмање 2/3 кандидата од укупног броја одборника који се бира.  
 Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће, у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број:  
У Малом Црнићу ,  
                                 (датум) 
 

Изборна комисија општине Мало Црниће 
         

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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Образац ОСО-23/2020 
 

На основу члана 40. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007,	
34/2010 - одлука УС, 54/2011,	 12/2020,	 16/2020	 – аутентично тумачење и 68/2020),             
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници ________ донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Одбија се предлог   
 

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - страначке коалиције - група грађана) 
 

Подносиоца проглашене Изборне листе 
 

(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) 
За утврђивање положаја политичке странке националне мањине у смислу члана 40. став 6. и 7. 
Закона о локалним изборима, на изборе за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће, 
расписаним за ________ 20 ___ године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана _______ 2020. године, донела 
је Решење о проглашењу Изборне листе  ________________________________________________ ,  
                                                                                                  (назив изборне листе) 
коју је за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће поднела _________________________ 
                                                                                                                               (назив подносиоца) 
Приликом подношења Изборне листе, подносилац је у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима приложио и писмени предлог да му се утврди положај политичке странке 
националне мањине/коалиције политичких странака националне мањине. 
 
(Навести да је увидом у регистар политичких странака  утврђено да је подносилац регистрован 
као политичка странка, да је разматран статут и програм политичке странке која је поднела 
изборну листу, као и други материјал и да се на основу наведеног стало на становиште да нема 
основа за  закључак да су активности подносиоца изборне листе усмерене пре свега ка 
представљању и заступању интереса припадника __________________________________ 
националне мањине и заштити и побољшању њихових мањинских права, тако да се нису испунили 
услови да се утврди положај политичке странке националне мањине, у складу са чланом 40. став 
7. Закона о локалним изборима.) 
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац предлога може поднети приговор 
Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења Решења.  
 
Број:  
У  ,  
            (место)                (датум) 

Изборна комисија општине Мало Црниће 

 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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Образац ОСО-22/2020 
 

На основу члана 40. став 7.	Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007,	
34/2010 - одлука УС, 54/2011,	 12/2020,	 16/2020	 – аутентично тумачење и 68/2020),                            
Изборна комисија општине Мало Црниће, на седници _________ донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Утврђује се да   
 

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - страначке коалиције - група грађана) 
 

као подносилац проглашене Изборне листе 
 

(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) 
Има положај политичке странке националне мањине у смислу члана 40. став 6. и 7. Закона о 
локалним изборима, на изборе за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће, расписаним 
за ________ 20 ___ године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана _______ 2020. године, донела 
је Решење о проглашењу Изборне листе  ________________________________________________ ,  
                                                                                              (назив изборне листе) 
коју је за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће поднела _________________________ 
                                                                                                                                (назив подносиоца) 
Приликом подношења Изборне листе, подносилац је у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима приложио и писмени предлог да му се утврди положај политичке странке 
националне мањине/коалиције политичких странака националне мањине. 
 
(Навести да је увидом у регистар политичких странака  утврђено да је подносилац регистрован 
као политичка странка, да је разматран статут и програм политичке странке која је поднела 
изборну листу, као и други материјал и да је на основу наведеног закључено да су активности 
подносиоца изборне листе усмерене пре свега ка представљању и заступању интереса припадника 
__________________________________ националне мањине и заштити и побољшању њихових 
мањинских права, чиме су испуњени услови да се утврди положај политичке странке националне 
мањине, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима.) 
Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац предлога може поднети приговор 
Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења Решења.  
 
Број:  
У  ,  
            (место)                (датум) 

Изборна комисија општине Мало Црниће 

      
 Председник 

М.П. 
 

(име и презиме) 
  

 

 (потпис) 
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