
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 7                         Нови Бечеј  11.09.2004. године                      година    XL 

 
1. 

Образац ИПАПВ/В-7 
 

На основу члана 32. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине (″Службени лист Аутономне Покрајине Војводине″, 

број 12/04) Изборна комисија Изборне јединице 28. Нови Бечеј на седници одржаној 
09.9.2004. године, утврђује 
 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА  
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 28 НОВИ БЕЧЕЈ 
 
I 
 

ЛИСТА КАНДИДАТА за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 28 Нови Бечеј утврђене од стране Изборне комисије 
Изборне јединице 28. Нови Бечеј на седници одржаној 06.9.2004. године и 

објављене у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″, број 6/2004 мења се после 
броја 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: 

 
6. ЕРДМАН ФЕРЕНЦ, грађевински техничар, 42 године, из Новог 

Бечеја, Соње Мариковића 75/а, кога је предложио ВМДК, ДЗВМ. 
 
Досадашњи редни бројеви од 6. до 11. постају редни бројеви од 7. до 12. 
 

II 
 

Ову листу објавити на огласним местима у Изборној јединици, у ″Службеном 

листу општине Нови Бечеј″ и средствима информисања у општини. 

 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28. НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: III 01-013-135/2004                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
У Новом Бечеју, 09.9.2004. године                              Бранислав Станчић с.р.                              

 
 
2.    

На основу члана 17. став 2. Закона о локалним изборима  ("Службени гласник 
РС", број 33/2002.37/2002,42/2002,72,2003 и 100/2003) Општинска изборна комисија 
Нови Бечеј на седници одржаној дана 11.9.2004. године, донела је  

 
ПРАВИЛА 

О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И 

ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АПВ 
који ће се одржати 19. септембра 2004. године 
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I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује 

правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и 
обавља друге послове одређене законом. 

Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.  
Рад бирачког одбора је јаван.  

 
II РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА 
 
Бирачки одбор на бирачком месту у општини Нови Бечеј , најкасније 48 

часова пре дана одржавања избора преузима изборни материјал од Општинске 
изборне комисије (у даљем тексту: Комисија).  

Изборни материјал који преузимају бирачки одбори садржи: 
1. Правила о раду бирачких одбора; 
2. Решење о одређивању бирачког места; 

 3. Решење о именовању чланова бирачког одбора; 
 4. Две збирне изборне листе кадидата за одборнике Скупштине општине 
Нови Бечеј, од којих се једна видно истиче на бирачком месту; 
 5. Две листе кандидата за избор председика Општине Нови Бечеј од којих се 
једна видно истиче на бирачком месту; 
 6. Две листе кадидата за посланика у Скупштиу АПВ од којих се једна видно 
истиче на бирачком месту; 
 7. Две збирне изборне листе кадидата за посланика у Скупштиу АПВ од којих 
се једна видно истиче на бирачком месту; 
 8. Четири оверена извода из бирачког списка; 
 9. Потребан број гласачких листића који одговара броју уписаних бирача на 
том бирачком месту за свако гласање, 

10. Четири образца записника о раду бирачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања, у шест примерака; 

11. Четири контролна листа за проверу исправности гласачке кутије; 
12. Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места; 
13. Два спреја и две УВ лампе; 
14. Омота (коверте) за одлагање гласачких листића;  
15. Прибор за печаћење; 
16. Прибор за писање. 
 
О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном 

обрасцу.  
 
2. Општинска управа, стара се о уређивању бирачких места.  
Општинска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор: 
1) гласачку кутију; 
2) параване за гласање. 
 
III РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА  
 
1. На дан одржавања гласања, бирачки одбор се састаје у 6,00 часова на 

бирачком месту. 
Пре отварања бирачког места, бирачки одбор: 
- утврђује да ли је примљен изборни материјал за то бирачко место потпун и 

исправан, упоређујући га са стањем из записника о примопредаји. У случају да 
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одређени изборни материјал недостаје, бирачки одбор ће то констатовати и о томе 
обавестити Општинску изборну комисију.  

- уређује бирачко место на начин како је то прописано законом, утврђује да 
ли су обезбеђени услови за тајност гласања, као и да ли на бирачком месту и на 50 
метара од бирачког места има истакнутих симбола политичких странака и другог 
пропагандног материјала. Ако на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 
има истакнутих симбола политичких странака и другог пропагандног материјала 
бирачки одбор га уклања или о томе обавештава надлежну комуналну инспекцију; 

- договара се о начину поделе посла на бирачком месту, а нарочито о томе 
који ће чланови бирачког одбора: да контролишу да ли је бирачу већ обележен 
прст, као знак да је гласао; да проналазе и да заокружују бираче у овереном изводу 
из бирачког списка; да специјалним спрејом обележавају прст бирача као знак да је 
приступио гласању; да уручују гласачки листић. 

- одређује три члана бирачког одбора у проширеном саставу, представника 
различитих подносилаца предлога кандидата, који ће, по пријему обавештења 
бирача који је спречен да гласа на бирачком месту, отићи код тог бирача и 
спровести поступак гласања ван бирачког места; 

- утврђује да ли гласање може да почне, и то констатује у записнику о раду.  
3. Док је бирачко место отворено и док траје гласање сви чланови бирачког 

одбора или њихови заменици морају да буду на бирачком месту с тим што се 
наизменично смењују. 

Приликом враћања изборног материјала после завршеног гласања, 
председник бирачког одбора дужан је да Општинској изборној комисији достави 
извештај о присутности чланова и заменика бирачког одбора на дан гласања.  

4. Гласа бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка за то 
бирачко место.  

На дан избора не могу да се врше никакве промене у овереном изводу из 
бирачког списка. Ако се поступи супротно, бирачки одбор се распушта, а гласање на 
том бирачком месту се понавља.  

5. У присуству првог бирача који дође на бирачко место, бирачки одбор 
проверава гласачку кутију, а резултат контроле (да је кутија исправна и празна) 
уписује се у контролни лист који потписују чланови бирачког одбора и бирач који је 
први дошао на бирачко место.  

У гласачку кутију се убацује контролни лист, а затим се она у присуству првог 
бирача печати, што се уноси у записник о раду бирачког одбора. Након печаћења 
кутије бирач приступа гласању. 

6. При уласку бирача у просторију за гласање, претходно одређени члан 
бирачког одбора, користећи УВ лампу, проверава да ли  је кажипрст десне руке 
бирача већ обележен невидљивим мастилом. Ако јесте, то лице не може да гласа и 
мора напустити бирачко место. 

7. Бирач саопштава бирачком одбору своје лично име и предаје обавештење 
о гласању, а свој идентитет доказује важећом личном картом, путном исправом  или 
возачком дозволом. Бирач не може да гласа без подношења доказа о свом 
идентитету, осим ако бирачки одбор већином гласова не одлучи другачије. Бирач 
који је уписан у оверен извод из бирачког списка може да гласа и ако не поседује 
обавештење о гласању.  

8. За свако   глсање одређени члан бирачког одбора, пошто утврди идентитет 
бирача, заокружује редни број под којим је бирач уписан у оверен извод из бирачког 
списка, објашњава бирачу начин гласања, упозориће га да може да гласа само за 
једну листу и за једног кандидата који се налази на гласачком листићу, 
заокруживањем редног броја испред имена кандидата и предаје му гласачки листић. 

Бирач се потписује у оверене изводе из бирачког списка и преузима гласачке 
листиће. 
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9. Сваком бирачу који је приступио гласању и преузео гласачке листиће, 
одређени члан бирачког одбора специјалним спрејом обележиће кажипрст десне 
руке испод корена нокта, као знак да је гласао. 

Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обележен следећи доступан прст 
удесно и коначно палац те руке, испод корена нокта. Бирачу који нема десну шаку, 
биће обележен кажипрст леве руке, односно следећи доступан прст улево и коначно 
палац те руке, испод корена нокта. Ако није могуће да се обави назначено 
обележавање прстију бирача, додатно обележавање неће бити обављено.  

Члановима бирачког одбора који су одређени да рукују спрејом са 
невидљивим мастилом, а гласају на другом бирачком месту, биће омогућено да 
гласају уз решење о именовању за члана бирачког одбора. 

10. Чланови бирачког одбора не смеју ни на који начин да утичу на одлуку 
бирача. Они су дужни да бирачу, на његов захтев, поново објасне начин гласања.   

Чланови бирачког одбора су дужни, нарочито, да пазе да нико не омета 
бирача и да се приликом гласања у потпуности обезбеди тајност његовог гласања. 

Ако се у току гласања учини повреда из ст. 1. и 2. ове тачке, Општиска 
изборна комисија распушта бирачки одбор и одређује понављање гласања на том 
бирачком месту и образује нови бирачки одбор. 

11. По завршеном гласању, бирач сам пресавија гласачке листиће 
појединачно, тако да се не види како је гласао и ставља их у одговарајућу гласачку 
кутију, а затим напушта бирачко место.   

12. Бирач који није у могућности да на бирачком месту лично гласа (слепо, 
инвалидно или неписмено лице) има право да доведе лице које ће, уместо њега, на 
начин који му бирач одреди, испунити листић, односно обавити гласање. Овакав 
начин гласања констатује се у записнику.  

13. Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед теже 
болести или телесног оштећења, обавештава бирачки одбор, најкасније до 11 
часова на дан гласања, да жели да гласа. Одређени чланови бирачког одбора 
одлазе на адресу на којој се налази тај бирач. Пошто утврде идентитет и изврше 
проверу УВ лампом и обележавање спрејом, предају му  4 службена коверата (са 
назнаком на које се гласање односи) од којих сваки садржи: гласачки листић, 
збирну листу кандидата, потврду о изборном праву на обрасцу О-9 и посебан 
коверат за попуњен гласачки листић. Када га упознају са начином гласања, 
напуштају просторију у којој бирач гласа. Уколико је бирач који гласа ван бирачког 
места слепо, инвалидно или неписмено лице, може користити помоћ другог лица 
које он одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или 
неписмена лица која гласају на бирачком месту.  

Након обављеног гласања, бирач потписује сваку потврду о бирачком праву 
и предаје их присутним члановима бирачког одбора заједно са пресавијеним 
гласачким листићим. Чланови одбора стављају гласачки листић у празан коверат 
који се затим печати жигом на печатном воску. Коверат са гласачким листићем 
ставља се заједно са потписаном потврдом о бирачком праву у службени коверат 
који се предаје бирачком одбору одмах по повратку на бирачко место. На основу 
потписане потврде о бирачком праву, у изводу из бирачког списка заокружује се 
редни број под којим је бирач уписан у тај извод, после чега се његов пресавијени 
гласачки листић вади из запечаћене коверте и убацује у гласачку кутију. Уколико 
нема потписане потврде о бирачком праву, сматра се да бирач није ни гласао.  

Бирачки одбор уноси у записник податак о броју лица која су гласала ван 
бирачког места, а уз остали изборни материјал прилаже у посебном коверту и све 
потписане потврде о бирачком праву. 

14. На бирачком месту могу бити присутни чланови или заменици чланова 
бирачког одбора (и то у броју утврђеном решењем о именовању бирачког одбора) и 
посматрачи којима је од стране Општинске изборне комисије издато одговарајуће 
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овлашћење. Бирачки одбор је дужан да  посматрачима који присуствују гласању 
обезбеди одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања. 

Припадници полиције који су на дужности могу да уђу на бирачко место само 
на позив председника бирачког одбора и само ако је на бирачком месту нарушен 
јавни ред и мир. 

15. Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту. Ако се на 
бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине гласање, док се ред не 
успостави. Разлози и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду бирачког 
одбора.  

Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за 
онолико времена колико је прекид трајао.  

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање 
симбола политичких странака и другог пропагандног материјала.  

На бирачком месту забрањено је коришћење пејџера, мобилних телефона и 
других средстава веза и комуникација.  

Члановима и заменицима чланова бирачких одбора и лицима која прате рад 
органа за спровођење избора, за време гласања, забрањено је на бирачком месту 
вођење било какве евиденције о бирачима који су гласали, као и коришћење копије 
извода из бирачког списка или било које помоћне евиденције о бирачима и слично, 
осим на прописаном изборном материјалу који је примљен од Општинске изборне 
комисије.  

На сваком бирачком месту морају да се обезбеде услови за тајност гласања, 
односно посебна просторија, а ако то није могуће, морају да се обезбеде паравани 
за гласање.  

У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики 
број бирача колико има обезбеђених места за тајност гласања.  

Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и 
дужности у вези са спровођењем избора. 

16. Бирачко место се затвара у 20,00 часова.  
Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања, 

омогућиће се да гласају.  
Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази на бирачком месту или 

непосредно испред њега. Бираче који се на такав начин затекну на бирачком месту 
бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 

Председник бирачког одбора дужан је да одреди члана (чланове) односно 
заменика члана бирачког одбора који ће констатовати број бирача затечених на 
бирачком месту и на одговарајући начин утврдити редослед гласања затечених 
бирача и стати иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и сачекао 
да сви они гласају.  

17. О примедбама које су му упућене одлучује бирачки одбор, већином 
гласова чланова бирачког одбора.  

Подносилац примедбе има право, ако бирачки одбор не прихвати његову 
примедбу, да Општинској изборној комисији поднесе писани приговор.  

Чланови бирачког одбора могу своје примедбе усмено да подносе само 
председнику бирачког одбора који их ставља на гласање. 

Бирачки одбор је дужан да све примедбе бирача и чланова бирачког одбора 
и своје одлуке о њима унесе у записник. 

18. Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни само 
ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту.   

19. У времену од отварања па до затварања бирачког места бирачки одбор 
обавештава Општинску  изборну комисију о току избора, а посебно: у 7,00 часова да 
је бирачко место отворено, а у 10,00, 14,00 и 18,00 часова о броју бирача који су 
гласали на бирачком месту. Телефони Општинске изборне комисије су 771-135 и 
771-136. 
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IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 
1. По завршеном гласању бирачко место се затвара и бирачки одбор 

приступа утврђивању резултата гласања на том бирачком месту.  
Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког 

одбора и њихови заменици. 
Раду бирачког одбора на утврђивању резултата гласања могу да присуствују 

посматрачи. 
2. Бирачки одбор, при утврђивању резултата гласања, за свако гласање 

обавља радње по следећем редоследу: 
- утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан 

омот (коверат) који печати; 
- на основу овереног извода из бирачког списк бирачки одбор утврђује 

укупан број уписаних бирача; 
-  бирачки одбор, на основу бројања заокружених редних бројева испред 

имена и презимена бирача, у изводу из овереног бирачког списка, односно посебног 
извода из бирачког списка, утврђује укупан број бирача који су изашли на гласање; 

-  бирачки одбор, на основу бројања гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији, утврђује број бирача који су гласали; 

-  бирачки одбор отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази 
контролни лист. Ако се у гласачкој кутији не нађе контролни лист, тај бирачки одбор 
се распушта, а гласање на том бирачком месту се понавља;  

- бирачки одбор прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од важећих  
гласачких листића; 

-  бирачки одбор утврђује број неважећих гласачких листића, ставља их у 
посебан омот (коверат) који печати; 

-  бирачки одбор, потом, утврђује број важећих листића и број гласова за 
сваку лису и сваког кандидата и све важеће листиће ставља у посебан омот  
(коверат) који печати. 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњен гласачки листић, листић који је 
попуњен тко да не може са сигурношћу да се утврди за којег кандидата је бирач 
гласао, листић на коме је заокружено више од једног кандидата, као и гласачки 
листић на коме је дописано име новог кандидата.  

Ако је на гласачком листићу заокружено име и презиме кандидата или је 
заокружен  назив предлагача, односно ако су истовремено заокружени редни број и 
име и презиме кандидата, такав гласачки листић сматра се важећим.  

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 
бирача који су заокружени у изводу из бирачког списка, бирачки одбор се распушта, 
а гласање на том бирачком месту се понавља. 

3. Бирачки одбор, по  утврђивању резултата гласања, за свако гласање у 
записник о свом раду уноси: број бирача који су гласали, а који се утврђује на 
основу броја гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији; број изашлих 
бирача на дан гласања; број инвалидних бирача који су гласали уз помоћ друге 
особе; број бирача који су гласали ван бирачког места; укупан број уписаних бирача 
према овереном изводу из бирачког списка; број примљених гласачких листића; број 
неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких листића; број 
важећих гласачких листића и број гласова датих за сваког кандидата.  

Записнике о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.  
Ако поједине записнике не потпишу сви чланови бирачког одбора, у 

записницима ће се унети констатација и евентуални разлози за непотписивање 
записника.  
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4. Записници о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који 
се доставља бирачком одбору у шест примерака за први круг гласања, односно у 
одговарајућем броју примерака за други круг гласања. 

Први примерак записника са утврђеним изборним материјалом доставља се 
Општинској изборној комисији. 

Други примерак записника истиче се на бирачком месту ради јавног увида. 
Преостали примерци записника уручују се представницима подносилаца 

предлога кандидата који су освојили највећи број гласова на том бирачком месту и 
то одмах, ако подносилац предлога кандидата има представника у бирачком одбору, 
а ако га нема, представник подносиоца предлога кандидата може да преузме 
примерак записника од Општинске изборне комисије. 

Остали подносиоци предлога кандидата имају право да, у року од 12 часова 
од достављања материјала са бирачког места Општинској изборној комисији добију 
оверену фотокопију записника са бирачког места.  

 
 
V ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА 
 
Логичко-рачунска контрола записника о раду бирачког одбора врши се на 

следећи начин: 
1. Рачунско слагање података о бирачима: 
1.1. Укупан број бирача који су изашли на изборе може да буде једнак или 

мањи од броја бирача уписаних у бирачки списак; 
1.2.  Укупан број бирача који су гласали једнак је или нешто мањи од броја 

бирача који су изашли на изборе; 
2. Рачунско слагање податка о бирачима и гласачким листићима: 
2.1. Број примљених гласачких  листића једнак је збиру: 
- броја неупотребљених гласачких листића и  
- броја бирача који су изашли на изборе  
2.2 Број бирача који су гласали једнак је збиру: 
- броја неважећих гласачких листића и  
- броја важећих гласачких листића; 
3. Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима: 
3.1. Број важећих гласачких листића једнак је збиру броја гласова који су 

добили сви кандидати  
 
VI ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ 

КОМИСИЈИ 
 
1. По утврђивању резултата гласања, бирачки одбор ће, без одлагања, а 

најкасније у року од 6 часова од часа затварања бирачког места, доставити 
Општинској изборној комисији:  

-  записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања; 

- оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту; 

- неупотребљене гласачке листиће; 
- употребљене гласачке листиће (неважеће гласачке листиће и одвојено, важеће 
гласачке листиће); 

- контролни лист за проверу гласачке кутије; 
- потписане потврде о бирачком праву бирача који су гласали ван бирачког 

места; 
- извештаја о присутности чланова и заменика бирачког одбора на дан 

избора.  
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Преостали изборни материјал (гласачку кутију и параване) бирачки одбор 
оставља на бирачком месту. 

Изборни материјал који се предаје Општинској изборној комисији мора бити 
упакован у посебне коверте и запечаћен. 

На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке 
листиће и број гласачких листића. 

2. Бирачки одбори изборни материјал предаје Општинској изборној комисији.  
3. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном 

обрасцу. 
 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

ОПШТИСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 

Број: III 01-013-139/2004                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
У Новом Бечеју, 11.9.2004. године                           Бранислав Станчић с.р. 
                                                                                                                                    
 
 
САДРЖАЈ 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
1. Измена и допуна листе кандидата за избор посланика у Скупштину  
    Аутономне покрајине Војводине 
..........................................................................149 
 
2. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике  
    Скупштине општине и председника општине Нови Бечеј и посланика 
    у Скупштину 
АПВ.....................................................................................................150 
 
 
 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови Бечеј 
, одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин, аконтативна 
претплата за 2004 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро рачун број 840-
1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 


