СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 2

Нови Бечеј 20.03.2008 године

година XLIV

1.
Op{tinska izborna komisija Novi Be~ej na osnovu ~lana
15. stav 1. ta~ke 2. Zakona o lokalnim izborima (″Slu`beni
glasnik RS″, broj 129/2007) na sednici odr`anoj dana 20.03.
2008. godine, donela je
R E [ E W E
O ODRE\IVAWU BIRA^KIH MESTA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE
SKUP[TINE OP[TINE NOVI BE^EJ
I
Odre|uju se bira~ka mesta za izbore za odbornike
Skup{tine op{tine Novi Be~ej, koji je Odlukom raspisao
predsednik Narodne skup{tine Republike Srbije
za 11. мај
2008. godine (″Slu`beni glasnik RS″, broj 130/2007) i to:
Bira~ko mesto broj 1 nalazi se u zgradi Skup{tine
op{tine Novi Be~ej, @arka Zrewanina 8 i obuhvata slede}e
ulice:
Milorada
Popova-cela,
@arka
Zrewanina-cela,
Skadarska-cela, Hajduk Veqka-cela, Svetozara Mileti}a 1-37
i 2-50, Vuka Karaxi}a-cela, Narodnog Fronta 1-11 i 2-6,
\ure Jak{i}a-cela, Slatinska I i II-cela i Pija~na-cela.
Bira~ko mesto mesto broj 2 nalazi se u zgradi Sredwe
{kole Novi Be~ej, Mar{ala Tita 5 i obuhvata slede}e ulice:
Sowe Marinkovi} 1-43 i 2-22, Mar{ala Tita 7-41 i 2-40,
Petra
Drap{ina 1-37 i 2-38, Ja{e Tomi}a-cela, Narodnog
Fronta 8-28 i 13-23, Ive Lole Ribara 1-11 i 2-8, JNA 1-13 i
2-8 i Trg oslobo|ewa-cela.
Bira~ko mesto broj 3 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Miloje ^ipli}″ Novi Be~ej, Mar{ala Tita 6 i obuhvata
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slede}e ulice: Brigadira Risti}a 1-45 i 2-46, Zmaj Jovina
1-55 i 2-58, Maksima Gorkog-cela, Narodnog Fronta 25 -29 i
30-36, JNA 15-25 i 10-20, Ive Lole Ribara 13 -37 i 10-34 i
Revolucije-cela.
Bira~ko
mesto
broj
4
nalazi
se
u
zgradi
Elektrovojvodine Novi Be~ej, Ive Lole Ribara 40 i obuhvata
slede}e ulice: JNA 27-37 i 22-36, Ive Lole Ribara 39-59 i
36-44, Artiqerijskih brigada-cela, Marka Peri~ina Kamewaracela, Milivoja Kalezi}a-cela, Stadion, Stevana Dorowskogcela, Radni~ka 1-27 i 2-22, Miloje ^ipli}a 1-19 i 2-28,
Re~o Antala 1-25 i 2-24, Sto~ni trg-cela, ^ika Qubina 1-47
i 2-70, Potiska-cela, Vojvo|anska-cela, Biserno ostrvo i
sala{i: Prevodnica, ^uvarnica, Izleti{te Sokolac, Berek,
Leki} Dejana i Jatov.
Bira~ko mesto broj 5 nalazi se u zgradi Lova~kog doma
Novi Be~ej, Sowe Marinkovi} 27 i obuhvata slede}e ulice:
Svetozara Mileti}a 39-51 i 52-72, Sowe Marinkovi} 45-77 i
24-34, Mar{ala Tita 43-77 i 42-76, Aleksandra Beri}a-cela,
Petra Drap{ina 39-67 i 40-94, Tapai [andora-cela, Petefi
[andora 1-17 i 2-8 i Banatska - cela.
Bira~ko mesto broj 6 nalazi se u zgradi Doma za stare
i penzionere, Клуб за дневни боравак,Novi Be~ej, Mar{ala Tita
60 i obuhvata slede}e ulice: Brigadira Risti}a 47 do kraja
i 48 do kraja, Zmaj Jovina 57 do kraja i 6o do kraja, ^ika
Qubina 49 do kraja i 72 do kraja i Petefi [andora 19-29 i
10-18.
Bira~ko mesto broj 7 nalazi se u zgradi Дома младих u
[u{awu, Novi Be~ej, Radni~ka 80 i obuhvata slede}e ulice:
Wego{eva 1-51 i 2-48, Dositejeva 1-57 i 2-58, Radni~ka 2979 i 24-78, Miloje ^ipli}a 21-69 i 30-78, Re~o Antala 27113 i 26-94 i Petefi [andora 31 do kraja i 20 do kraja.
Bira~ko mesto broj 8 nalazi se u zgradi Дома младих u
[u{awu, Novi Be~ej, Radni~ka 80 i obuhvata slede}e ulice:
Wego{eva 53 do kraja i 5o do kraja, Dositejeva 59 do kraja
i 60 do kraja, Radni~ka 81 do kraja i 8o do kraja, Miloje
^ipli} 71 do kraja i 8o do kraja, Vlade Kolareva - cela,
Ba{aidski put- cela, Do`e \er|a-cela, Du{ana Miqevi}a-cela
i @eqezni~ka-cela.
Bira~ko mesto broj 9 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Josif Marinkovi}″, Novi Be~ej, Josifa Marinkovi}a 79 i
obuhvata slede}e ulice: Obili}eva 1-9 i 8-20, Ivana
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Milutinovi}a-cela neparna strana, Slobodana Peri}a 1-45 i
2-36, Josifa Marinkovi}a 1-41 i 2-52, Kara|or|eva 1-47 i 272, Bore Glava{kog 1-81 i 2-78, [trosmajerova 1-69 i 2-18
i Ara~ka 1-11.
Bira~ko mesto broj 10 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Josif Marinkovi}″, Novi Be~ej Josifa Marinkovi}a 79 i
obuhvata slede}e ulice: Rajka Rako~evi}a-cela, Slobodana
Peri}a 47-75 i 38-68, Josifa Marinkovi}a 43-61 i 54-74,
Kara|or|eva 49-71 i 74-92, Bore Glava{kog 83-109 i 80-102,
[trosmajerova 71-123 i 20-98, Ara~ka 13-157 i 2-172, Ivana
Milutinovi}a-cela parna strana i Obili}eva 2-6.
Bira~ko mesto broj 11 nalazi se u zgradi Pred{kolske
ustanove ″Pave Sudarski″ Novi Be~ej, Josifa Marinkovi}a 91 i
obuhvata slede}e ulice: 7. Jul 1-37 i 2-30, Marka
Ore{kovi}a 2-50, 5.Oktobar 1-41 i 2-40, Slobodana Peri}a
77-113 i 70-96, Josifa Marinkovi}a 63-99 i 76-112,
Kara|or|eva 73-111 i 94-136, Bore Glava{kog 111-153 i 104150, [trosmajerova 125-157 i 100-124 i Svetozara Markovi}acela.
Bira~ko mesto broj 12 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Josif Marinkovi}″, Novi Be~ej, Josifa Marinkovi}a 79 i
obuhvata
slede}e
ulice:
Janka
Veselinovi}a-cela,
I
Kraji{ka-cela, 7. Jul 39 do kraja i 32 do kraja, Mite
Maqugi}a-cela,
Jefte
Ili~i}a-cela,
Drvarska-cela,
II
Kraji{ka-cela, 15. Maj-cela, Slavka Babi}a- cela i Marka
Ore{kovi}a 1-149.
Bira~ko mesto broj 13 nalazi se u zgradi Zemqoradni~ke
zadruge ″Vrawevo″ Novi Be~ej, Milo{ev пут 29 i obuhvata
slede}e ulice: Marka Ore{kovi}a 52-132, 5. Oktobar 43-135 i
42-126,
Slobodana
Peri}a
115-195
i
98-172,
Branka
Radi~evi}a 11 do kraja i 20 do kraja, 1. Maj-cela, Milo{ev
put 19-31 i 8-26 i Josifa Marinkovi}a 101-171.
Bira~ko mesto broj 14 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Josif Marinkovi}″, Novi Be~ej, Josifa Marinkovi}a 79 i
obuhvata
slede}e
ulice:
Josifa
Marinkovi}a
114-182,
Kara|or|eva 113-183 i 138-192, [tosmajerova 159 do kraja i
126 do kraja, Bore Glava{kog 155-179 i 152-172, Branka
Radi~evi}a 1-9 i 2-18,
Jagi}eva-cela, Pave Sudarski-cela,
@ive Gurjanova-cela, Sewi Mihaqa-cela, Milo{ev put 1-17 i
2-6 i Latinke Tajkov-cela.
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Bira~ko mesto broj 15 nalzi se u zgradi Дечијег вртића
Novo selo, Novi Be~ej, U`i~ka 2 i obuhvata slede}e ulice:
Ja{e
Igwatovi}a-cela,
U`i~kacela,
Proleterska-cela,
Partizanska-cela, 8. Marta-cela, Svetozara Krompi}a-cela
parna strana,
Milo{ev put 33-121 i 28-56, Medewa~a i
sala{i: Matej, [imu|, Malta, Konice, Siget, Be~ejske
livade, Velike livade, Kopovo, Jaruge, Velika {uma i
^uvarnice-Libe.
Bira~ko mesto broj 16 nalazi se u zgradi biv{e Mesne
zajednice Novo selo, Novi Be~ej, Toze Markovi}a 8 i
obuhvata slede}e ulice: Svetozara Krompi}a-cela neparna
strana, ^apajeva - cela, Filipa Kqaji}a - cela, Save
Kova~evi}a-cela, 29. Novembar-cela, Toze Markovi}a-cela,
Nikole Tesle-cela, Petra Ko~i}a-cela,
Matije Gupca-cela,
Grme~ka-cela, Kutuzova-cela i \ure \akovi}a-cela.
Bira~ko mesto broj 17 nalazi se u zgradi
Doma I
reona, Novo Milo{evo, Mar{ala Tita 121 i obuhvata slede}e
ulice:
[trosmajerova-cela,
Jovana
Popovi}a-cela,
Novobe~ejski put-cela, Petefi [andora-cela, Zatvorena-cela,
@elezni~ka-cela, Borisa Kidri~a-cela, Servo Mihaqa-cela i
sala{i: Aka~a, Rit, Korkaw i ^uvarnica na Tisi.
Bira~ko mesto broj 18 nalazi se u zgradi Vatrogasnog
doma ″Sava Budi{in″ Novo Milo{evo, Mar{ala Tita 76 i
obuhvata slede}e ulice i to: Bratstva i jedinstva - cela,
Mar{ala Tita 77-151 i 78-168, \or|a Joanovi}a 67-135 i 62134, Branka Radi~evi}a 93-163 i 62-134, Marka Ore{kovi}acela, Kosovska- cela i Milo{a Varadinca-cela.
Bira~ko mesto broj 19 nalazi se u zgradi Pred{kolske
ustanove ″Pava Sudarski″ Novo Milo{evo, Mar{ala Tita 69
(desno) i obuhvata slede}e ulice: Arkadija Popova 115 do
kraja i 110 do kraja, Svetozara Markovi}a 18-42 i 13-27,
Sowe Marinkovi} 20-42 i 13-25, Petra Plavki}a 10-64 i 1541, Mar{ala Tita 2-76, 1 Maj-cela, Va{arska-cela i Matije
Gupca 52 do kraja i 21 do kraja.
Bira~ko mesto broj 20 nalazi se u zgradi Pred{kolske
ustanove ″Pava Sudarski″ Novo Milo{evo, Mar{ala Tita, 69
(levo) i obuhvata slede}e ulice: Svetozara Markovi}a 1-11 i
2-16,
Mar{ala Tita 1-75, Sowe Marinkovi} 2-18 i 1-11,
Petra Plavki}a 1-13 i 2-8, \or|a Joanovi}a 1-65 i 2-60,
Branka Radi~evi}a 1-91 i 2-60, Vase Staji}a-cela i
Omladinska-cela.
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Bira~ko mesto broj 21 nalazi se u zgradi ^itaonice,
Novo Milo{evo, Trg palih heroja 2 i obuhvata slede}e ulice:
Nikole Tesle 18 do kraja i 7 do kraja, Laze Paji}a 11-43 i
26-68, Trg palih heroja-cela, Arkadija Popova 88-108 i 87113,
@arka Zrewanina 36-70 i 43-71, Matije Gupca 12-50 i
5-19, Milorada Farke{a-cela, Generala Drap{ina-cela i JNA
1-11.
Bira~ko mesto broj 22 nalazi se u zgradi Основне школе
„Др Ђорђе Јоановић“, Novo Milo{evo, Маршала Тита 1 i obuhvata
slede}e ulice: Nikole Tesle 2-16 i 1-5, Laze Paji}a 2-24 i
1-9,
3. Oktobra 2-30 i 1-21, Ive Lole Ribara 2-34 i 1-9,
JNA 2-68, Uska 14-28 i 25-49, Drage Stana}ev 34 do kraja i
33 do kraja, Zmaj Jovina 36-64 i 19-43, Pionirska 48-98 i
1-23, Mare Paji}a
2-28 i 1-29, Svetozara Mileti}a 2-22 i
1-5, Cigqana-cela i sala{i: Vakant, Aladar i ^ot .
Bira~ko mesto broj 23 nalazi se u zgradi De~ijeg
vrti}a
„J. Dobrosavqev - Mica″, Novo Milo{evo, JNA 29 i
obuhvata slede}e ulice: Ive Lole Ribara 36-58 i 11-37,
Svetozara Mileti}a 24-54 i 7-33, Mare Paji} - 30-54 i 3155, JNA 13-65, Arkadija Popova 48-86 i 43-85, @arka
Zrewanina 2-34 i 1-41, 3. Oktobar 32-68 i 23-55 i Matije
Gupca 1-3 i 2-10.
Bira~ko mesto broj 24
nalazi se u zgradi De~ijeg
vrti}a
„J. Dobrosavqev - Mica″, Novo Milo{evo, JNA 29 i
obuhvata slede}e ulice: JNA 67-109 i 70-108, \ure Jak{i}acela, Partizanska-cela, Kikindski put-cela, Novo Naseqecela, Arkadije Popova 2-46 i 1-41, Uska 2-12 i 1-23, Zmaj
Jovina 2-34 i 1-17, Drage Stana}ev 2-32 i 1-31 i Pionirska
2-46.
Bira~ko mesto broj
25
nalazi se u zgradi Osnovne
{kole ″Milan Stan~i} -U~a ″ Kumane, 1. u~ionica, Trg slobode
4 i obuhvata slede}e ulice: Mar{ala Tita 63-125 i 56-118,
Qubice Odaxi} 52-110, Jovana Trajkovi}a 1-51 i 2-40, @ikice
Jovanovi}a 2-26 i 1-23, Vuka Karaxi}a 1-17 i 2-22, Maksima
Gorkog 1-11 i 2-18,
Partizanska 1-57 i 2-52, Vojvo|anska
1-21 i 2-16 i Matije Gupca 1-57 i 2-56.
Bira~ko mesto broj 26 nalazi se u zgradi Osnovne
{kole ″Milan Stan~i}-U~a″ Kumane, 2. u~ionica, Trg slobode 4
i obuhvata slede}e ulice: Georgi Dimitrova 2-112 i 1-47, 1.
Maja 2-44 i 1-27, Balkanska 1-13 i 2-18, Borisa Kidri~a 2-
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58 i 1-45, Svetozara Markovi}a 2-74 i 1-71 i Nikole Tesle
1-41 i 2-38.
Bira~ko mesto broj 27 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Milan Stan~i}-U~a″ Kumane, 3. u~ionica, Trg slobode 4 i
obuhvata slede}e ulice: Qubice Odaxi} 53-105, Mar{ala Tita
1-61, Livade 1-3 i 2-16, Stevice Jovanovi}a 2-28 i 1-19,
Zmaj Jovina 2-12 i 1-3, Proleterska 2-36 i 1-45, Svetozara
^oli}a 2-66 i 1-53, Ive Lole Ribara 2-56 i 1-51, Toze
Markovi}a 1-49 i 2-40 i Trg Slobode-cela.
Bira~ko mesto broj 28 nalazi se u zgradi Mesne
zajednice - просторија бивше венчане сале, Kumane, Qubice Odaxi}
42 i obuhvata slede}e ulice: Mar{ala Tita 2-54 @arka
Milankova 2-28 i 3-63, 7. Jula 1-29 i 2-24, Stevice
Kova~eva 1-43 i 2-40, Mirka Tomi}a 1-45 i 2-36, @elezni~ka
1-23 i 2-44, @arka Zrewanina 1-35 i 2-46 i Kolubarska 26.
Bira~ko mesto broj 29 nalazi se u zgradi Osnovne {kole
″Milan Stan~i}-U~a″ Kumane, 4. u~ionica, Trg slobode 4. i
obuhvata slede}e ulice: Qubice Odaxi} 2-50 i 1-51,
Makse
Kova~eva 2-38 i 1-51, Radni~ka 1-31 i 2-56, @arka Turinskog
1-51 i 2-66, JNA 2-48 i 1-49, Ritska 2-20 i 1-7 i Laze
Bla`i}a 2-34 i 1-7.
Bira~ko mesto broj 30 nalazi se u згради Osnovne {kole
″Dositej Obradovi}″, Bo~ar,
Trg oslobo|ewa 4 i obuhvata
slede}e
ulice:
@arka
Zrewanina-cela,
Radni~ka-cela,
Banatska-cela, Petefi [andora-cela- Kikindska-cela, \ure
Jak{i}a-cela, Jugoslovenska 33 - do kraja i 40 - do kraja
i Vinogradi-cela.
Bira~ko mesto broj 31
nalazi se u Месној канцеларији
Bo~ar, Mar{ala Tita
1 i obuhvata slede}e ulice: Vojvode
Stepe-cela,
Omladinska-cela,
Mlekarska-cela,
Prosvetnacela, Partizanska-cela, Trg oslobo}ewa-cela,
Vojvo|anskacela, Jugoslovenska 1-31 i 2-38, Svetozara Mileti}a-cela,
Dobrovoqa~ka-cela, Mar{ala Tita-cela i Zmaj Jovina-cela.
II
Ovo Re{ewe }e se objaviti u ″Slu`benom listu op{tine
Novi Be~ej″.
OP[TINSKA IZBORNA KOMISIJA
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Broj: III 01-013-17/2008
PREDSEDNIK
Dana:
20.
Op{tinske
izborne
Душко Петровић s.r.

марта

2008.
komisije
Novi

godine
Be~ej

2.
Образац 1

ПРЕДЛОГ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција или
______________________________________________________________________________________

друга политичка организација или група грађана)

подноси Општинској изборној комисији Изборну листу
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)

за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј.
Кандидати за одборникe су:
Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште и адреса
становања

1.
2.
3.
(Наставити табелу .....)
У ______________, ________ 2008. године
(место)

(датум)

Овлашћено лице
___________________________
(име и презиме)
_____________________________
(потпис)

Уз ову изборну листу доставља се:
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је
назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични број
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кандидата,
2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру,
3. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата,
4. Писмена сагласност носиоца изборне листе,
5. Овлашћење лица која подносе изборну листу,
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата,
7. Потписи бирача који су подржали изборну листу (Списак бирача који
подржавају изборну листу у писаном и у електронском облику, са изјавом
сваког бирача сређене по азбучном реду презимена.)
8. Писмени коалициони споразум када изборну листу предлаже коалиција
странака,
9. Писмени споразум групе грађана
НАПОМЕНА:
Изборна листа кандидата се предаје у писаном и у електронском облику.
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Образац 2

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ _____________________________________, _____________,
(име и презиме)

(датум рођења)

____________________________________________________________________________________ и

(лични број)

(занимање)

______________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса становања)

да у име
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција или друга
______________________________________________________________________________
политичка организација или група грађана)

поднесе
Општинској
изборној
комисији
ИЗБОРНУ
кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј.

ЛИСТУ

У ______________, ________ 2008. године
(место)

(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_________________________________
(име и презиме лица овлашћеног статутом
политичке странке, односно коалиционим
споразумом, односно споразумом групе
грађана)
М.П.

_______________________________________

(потпис)
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Образац 3

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

САГЛАСАН САМ да будем носилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборнике
Скупштине општине Нови Бечеј коју подноси

________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција или
______________________________________________________________________________
друга политичка организација или група грађана)

У ______________, ________ 2008. године
(место)

(датум)

Носилац листе
____________________________
(име и презиме)
_______________________________
(лични број)
________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
_______________________________
(потпис)
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Образац 4

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ПРИХВАТАМ кандидатуру за одборника Скупштине општине
Нови Бечеј на Изборној листи кандидата коју је предложила
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, колаиција или друга политичка
______________________________________________________________________________
организација или група грађана)

У ______________, ________ 2008. године
(место)

(датум)

Кандидат

_____________________________
(име и презиме)

________________________________
(занимање)
________________________________
(лични број)
_________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

_________________________________
(потпис)
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Образац 5

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Изборну листу
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
______________________________________________________________________________

подржавају бирачи и то:
Ред.
број
1.
2.
3.

Име и презиме

Пребивалиште и адреса становања

Лични број

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

У ______________, ________ 2008. године
(место)

(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________________
(презиме и име)

М.П.

________________________________

(потпис)
НАПОМЕНА:
Списак се обавезно доставља у писаном и у елктронском облику, а подаци морају бити идентични.

Уз списак се достављају, сређене по азбучном реду презимена, све изјаве бирача који
подржавају изборну листу, дате на прописаном обрасцу и оверене од стране надлежног
органа.
Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца изборне листе.
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Образац 6

ИЗЈАВА
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ПОДРЖАВАМ Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине
Нови Бечеј, коју Општинској изборној комисији подноси
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка - страначка коалиција

________________________________________________________________________
- друга политичка организација - група грађана)

Бирач

____________________________
(име и презиме)
__________________________________

(лични број)
__________________________________

(пребивалиште и адреса становања)
__________________________________

(потпис)

Потврђује се да је ову Изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе
наведени бирач.
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе – личне карте број
_________________
Накнада за оверу је наплаћена у износу од 50,00 динара на основу члана 2.
Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
избор одборника („Службени гласник РС“, број 21/2008)
Број овере: _________________
Дана: ____________ 2008. године у ______ часова.
У _____________________
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СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ОВЕРУ
ПОТПИСА
___________________________
(име и презиме)

М.П.

_________________________________

(потпис)

Образац 7

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да ________________________________, ____________________,
(име и презиме)
(датум рођења)
_______________________________________________, _______________________,
(занимање)
(ЈМБГ)
_______________________________________________________________________,
(пребивалиште и адреса становања)
Који је уписан у бирачки списак општине Нови Бечеј, ИМА ИЗБОРНО ПРАВО.

За издавање ове потврде се не плаћа такса сходно члану 19. став 3. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007).

Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 8

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је _____________________________, _____________________,
(име и презиме)
(датум рођења)
, __________________, има пребивалиште у _________________________________
(ЈМБГ)
(место)
_________________________________________________.
(улица и број)

Број: ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)

Напомена: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова
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Образац 9

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је ___________________________________, ________________,
(име и презиме)
(ЈМБГ)
са пребивалиштем
_________________________________________________________________,
(место и адреса стана)

уписан у бирачки списак општине Нови Бечеј, на бирачком месту број ______, под
редним бројем ________, и ИМА БИРАЧКО ПРАВО.
Број ________

У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

_________________________
(име и презиме)

_____________________________
(име и презиме)

____________________________
(потпис)

______________________________
(потпис)

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ КОЈИ ОДЛАЗЕ
КОД БИРАЧА:
1. __________________________________
(име и презиме)
__________________________________
(потпис)
2. __________________________________
(име и презиме)
__________________________________
(потпис)
3. __________________________________
(име и презиме)
__________________________________
(потпис)
Напомена: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког
места, враћа се бирачком одбору ради евидентирања.
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Образац 10
На основу члана 24. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″,
број број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ БЕЧЕЈ, на
седници одржаној ________ 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
ПРОГЛАШАВА СЕ
Изборна листа број ______________________________________________________
(назив изборне листе и име

________________________________________________________________________
и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела
________________________________________________________________________
(назив политичке странке - коалиције - друге политичке

________________________________________________________________________
организације - групе грађана)
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана ____________________.
(датум подношења)
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

(Навести податке о томе да је овлашћени подносилац изборне листе поднео
благовремено са одговарајућом документацијом Изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине општине Нови Бечеј).
Поука о правном средству: Против овог решења подносилац предлога може
поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 11
На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени
гласник РС″, број број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ
БЕЧЕЈ, на седници одржаној ________ 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
ОДБАЦУЈЕ СЕ Изборна листа
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име

________________________________________________________________________
и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - коалиције –

________________________________________________________________________
друге политичке организације - групе грађана)
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана _________________ 2008.
године, као неблаговремена.
(датум подношења)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

(Навести податке о прекорачењу рока за подношење листе)
Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе
може поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК
_____________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 12
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (″Службени
гласник РС″, број број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ
БЕЧЕЈ, на седници одржаној ________ 2008. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
НАЛАЖЕ СЕ
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке -

_______________________________________________________________________,
коалиције - друге политичке организације - групе грађана)

да у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатке
Изборне листе
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име

________________________________________________________________________
и презиме носиоца листе ако је одређен)

за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, поднете _______________
2008.
(датум подношења)

године, пошто садржи недостатке који су сметња за проглашење Изборне листе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

(Навести недостатке Изборне листе и указати подносиоцу Изборне листе на радње
које треба да обави ради отклањања недостатака).
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 13
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима (″Службени
гласник РС″, број број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ
БЕЧЕЈ, на седници одржаној ________ 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
ОДБИЈА СЕ проглашење Изборне листе
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и

________________________________________________________________________
име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке - коалиције

________________________________________________________________________
- друге политичке организације - групе грађана)
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана __________________ 2008.
године због неиспуњења услова предвиђених Законом.
(датум подношења)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
(Навести да Изборна листа садржи недостатке предвиђене законом или да недостаци
Изборне листе нису отклоњени или нису отклоњени у предвиђеном року).

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе
може поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)

ПРЕДСЕДНИК
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 14
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени
гласник РС″, број број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ
БЕЧЕЈ, на седници одржаној ________ 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

______________________
(датум)

Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор одборника Скупштине
општине Нови Бечеј, и то:
1.
______________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
Кандидати:
1.) _________________________________, ________________, _________________,

(име и презиме)

(година рођења)

(лични број)

____________________________________________________________
(занимање)
(навести све кандидате)

(пребивалиштe)

НАПОМЕНА:
Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења са свим кандидатима
као под бројем 1.).
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК
______________________________
(име и презиме)
М.П.

______________________________
(потпис)
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Образац 15
На основу члана 14. став 5. Закона о локалним изборима (″Службени
гласник РС″, број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ БЕЧЕЈ,
на седници одржаној ________ 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ПРОШИРЕН САСТАВ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА
_______________________________________________________________________,
(Назив подносиоца изборне листе: политичке странке - коалиције - друге политичке
______________________________________________________________________________
организације - групе грађана)

као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборника Скупштине општине
Нови Бечеј, ИСПУЊАВА УСЛОВ за одређивање представника у проширен
састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинска изборна комисија Нови Бечеј на седници одржаној дана _______
2008. године, донела је Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за
одборника
Скупштине
општине
Нови
Бечеј
коју
је
поднела
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе:

________________________________________________________________________
политичке странке - коалиције - друге политичке организације - групе грађана)

и сагласно члану 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима
(″Службени гласник РС″, број 129/2007) утврдила да подносилац изборне листе
испуњава услов да одреди своје представнике у проширен састав Општинске
изборне комисије и бирачких одбора.
Према члану 14. став 8. и члану 16. став 3. Закона о локалним изборима,
подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у Општинску
изборну комисију Нови Бечеј и бирачке одборе и о томе обавештава Општинску
изборну комисију Нови Бечеј.
Према члану 14. став 9. Закона о локалним изборима, Општинска изборна
комисија утврђује проширен састав у року од 24 сата од пријема обавештења о
лицима која улазе у проширен састав.
Према члану 14. став 10. Закона о локалним изборима, ако подносилац
изборне листе не одреди свог опуномоћеног представника у изборну комисију и
бирачке одборе најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора,
изборна комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује без представника
подносиоца изборне листе.
Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе
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може поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ________________
У ______________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК
______________________________
(име и презиме)
М.П.

_______________________________
(потпис)
Образац 16
КОНТРОЛНИ ЛИСТ

за проверу гласачке кутије за избор одборника Скупштине
општине
Нови Бечеј
Бирачки одбор за Бирачко место ______ у општини Нови Бечеј за избор
одборника
(број)
Скупштине општине Нови Бечеј, који се одржавају 11. маја 2008. године, примио је
од Општинске управе Нови Бечеј кутију за гласање.
Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност
и тајност гласачких листића.

У ____________________________, ___________ 2008. године у _______ часова
(место)
(датум)
БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО

БИРАЧКИ ОДБОР

________________________________
(име и презиме)

1. _______________________________
(име и презиме председника)

________________________________
(потпис)

________________________________
(потпис)
2. _______________________________
(име и презиме члана)
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________________________________
(потпис)
3. _______________________________
(име и презиме члана)
________________________________
(потпис)
4. _______________________________
(име и презиме члана)
________________________________
(потпис)
5. _______________________________
(име и презиме члана

Образац 17
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
_______________________
(датум гласања)

Гласа се само за једну Изборну листу заокруживањем редног броја испред
назива изборне листе или назива листе.

1.
___________________________________________________________________
(назив изборне листе)

1.)
__________________________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са листе)

М.П.
НАПОМЕНА:
Према члану 30. тачки 2. Закона о локалним изборима, називе изборних листи
треба навести према редоследу утврђеном на збирној листи, са личним именом
првог кандидата са листе.
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Образац 18

ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ
ОДБОРА
1. Општинска изборна комисија Нови Бечеј предаје бирачком одбору за
бирачко место број ___ у општини Нови Бечеј, следећи изборни материјал:
1.) Један примерак Правила о раду бирачких одбора,
2.) Решење о одређивању бирачког места,
3.) Решење о именовању бирачког одбора,
4.) Два примерка Збирне изборне листе кандидата за избор одборника
Скупштине општине Нови Бечеј,
5.) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком
месту,
6.) _______ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка,
(број)
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј
7.) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања на бирачком месту,
8.) Један контролни лист,
9.) _______ образаца Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
(број)
месту (образац О-_)
10.) Упутство за спровођење рачунско-логичке контроле,
11.) Два спреја и јдве лампе.
12.) _______ омота (коверте) за одлагање гласачких листића,
(број)
13.) Прибор за печаћење и
14.) Прибор за писање.
2. Општинска управа Нови Бечеј је предао бирачком одбору:
1.) Једну кутију за гласање,
2.) Два паравана за гласање.
2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама
___________________________________ тачке 1. и у подтачкама ____________
(број)
(број)
тачке 2. овог записника.
3. Предаји изборног материјала
подносилаца изборних листа и то:

присуствовали

су

представници
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1.) ________________________________________________, ___________________
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

2.) ________________________________________________, ___________________
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

4. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа НИСУ
ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ примедбе на предају и пријем изборног материјала.
Примедбе су:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код Општинске
изборне комисије, а други код Бирачког одбора.
У ______________, ___________ 2008. године у _______ часова.
(место)
(датум)

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА
КОМИСИЈУ

ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ

__________________________
(име и презиме)

______________________________
(име и презиме)

________________________________
(потпис)

_____________________________
(потпис)

Присутни чланови бирачког одбора
_________________________________
_________________________________
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Образац 19

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
1.Бирачки одбор за бирачко место број, _________________,
_________________________________________________у општини Нови Бечеј
састао се на дан
(назив бирачког места)

гласања _________ 2008. године, у ______ часова.
(датум)
Присутни су:
___________________________________
(име и презиме председника одбора)

__________________________________
(име и презиме члана одбора)
______________________________________
(име и презиме члана одбора)

_________________________________
(име и презиме члана одбора)

__________________________________
(име и презиме члана одбора)
____________________________________
(име и презиме члана одбора)

2. Пре отварања бирачког места, Бирачки одбор је проверио и утврдио:
- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места
нема симбола политичких странака и другог пропагандног материјала,
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону,
- да је од Општинске изборне комисије примљен потребан материјал за
гласање на бирачком месту, сагласно закону и записнику о предаји и пријему
изборног материјала.
3. Бирачки одбор је у _______ часова отворио бирачко место.
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству првог бирача
__________________________________________________, који је први дошао на
бирачко место.
(име и презиме и редни број из списка)
Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист, који су
потписали чланови Бирачког одбора и први бирач, убачен је у кутију и кутија је
запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.
5. На бирачком месту уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и неписмена
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лица) гласало је __________ бирача.
6. Изван бирачког места због теже болести, или телесног оштећења
немоћни или спречени да гласају, гласало је __________ бирача.
(број)
7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило
се:
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или
продужетак гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу
као саставни део овог записника)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ - НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ
домаћи и страни посматрачи.
9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у _____ час.
10. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио
утврђивању резултата гласања на следећи начи:
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
- утврдио је укупан број бирача који су изашли на изборе, пребројавањем
заокружених редних бројева у Изводу из бирачког списка;
- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО - НИЈЕ ПРОНАШАО
Контролни лист;
- утврдио је број бирача који су гласали, на основу укупног броја гласачких
листића у кутији;
- утврдио број бирача који су гласали ван бирачког места на основу броја
потписаних потврда о бирачком праву на обрасцу О-__;
- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио
број неважећих гласачких листића;
- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну
листу;
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи
гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени су у посебне омоте
(коверте) и запечаћени.
12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту ______ у општини
(број)
Нови Бечеј ________________ резултати гласања за избор одборника следећи:
(шифра општине)
1.) да је ПРИМЉЕНО гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
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2.) да је НЕУПОТРБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
3.) да је према Изводу из бирачког списка
укупно УПИСАНИХ БИРАЧА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
4.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ
(заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) .. .. .. .. __________
5.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ
(укупно гласачких листића у кутији) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
5.1 да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. __________
5.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
13. да су од укупно важећих гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ
СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:
Ред.
број

Назив изборне листе
(странка - коалиција - група грађана)

Број гласова које је листа
добила

1.
2.
3.
(Навести све изборне листе)
14. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи
гласачки листићи и важећи гласачки листићи за избор одборника Скупштине
општине Нови Бечеј стављени су у посебне омоте и запечаћени.
15. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ следеће
примедбе: (прилог са примедбама чини саставни део овог Записника)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Први примерак овог записника са изборним материјалом одмах
доставити Општинској изборној комисији, а за то су одређени председник и
чланови Бирачког одбора и то:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. Други примерак Записника Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком
месту , а по један примерак је уручен представницима предлагача изборних листи ,
и то:
1. _______________________________________
(име и презиме-редни број изборне листе - потпис представника)
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2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
18. Бирачки одбор је завршио рад ________ 2008. године, у _____ часова.
БИРАЧИКИ ОДБОР
1. __________________________________________
(име и презиме и потпис председника)
2. ____________________________________________
(име и презиме и потпис члана)
3. ____________________________________________
(име и презиме и потпис члана)
4. ____________________________________________
(име и презиме и потпис члана)
5. ____________________________________________
(име и презиме и потпис члана)

Образац 20

ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ
СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1.
Бирачки
одбор
за
бирачко
место
број
________,
у
____________________________________________предаје Општинској изборној
(назив бирачког места)

комисији Нови Бечеј следећи изборни материјал:
1.) Записник о раду бирачког одбора,
2.) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком
месту,
3.) ________ неупотребљених гласачких листића,
(број)
4.) ________ неважећих гласачких листића,
(број)
5.) ________ важећих гласачких листића,
(број)
6.) Један контролни лист,
7.) _______ Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
(број)
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2. Општинска изборна комисија је примла изборни материјал назначен у
подтачкама ________________ тачке 1. овог записника.
(број)
3. Предаји изборног материјала присуствовали су представници
подносилаца изборних листа и то:
1.) _____________________________________________, ______________________
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

2.) _____________________________________________, _______________________
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

4. Представници подносилаца изборних листа НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ
примедбе на предају и пријем изборног материјала.
Примедбе су:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код Бирачког
одбора, а други код Општинске изборне комисије
У ______________, ___________ 2008. године у _______ часова.
(место)
(датум)

ЗА БИРАЧКИ ОДБОР
_______________________________
(име и презиме)

ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ
КОМИСИЈУ
______________________________
(име и презиме)

_______________________________
(потпис)

______________________________
(потпис)
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Образац 21

ЗАПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
____________________
(датум)

1. Седница Општинске изборне комисије је почела у _____ часова ________
2008. године.
(датум)
2. Седници Комисије присуствују:
1.) _____________________________________
(име и презиме председника Комисије)
2.) _____________________________________
(име и презиме заменика председника Комисије)
3.) _____________________________________
(име и презиме члана Комисије)
4.) _____________________________________
(име и презиме заменика члана Комисије)
5.) _____________________________________
(име и презиме члана Комисије)
6.) _____________________________________
(име и презиме заменика члана Комисије)
7.) _____________________________________
(име и презиме члана Комисије)
8.) _____________________________________
(име и презиме заменика члана Комисије)
9.) _____________________________________
(име и презиме члана Комисије)
10.) _____________________________________
(име и презиме заменика члана Комисије)
11.) _____________________________________
(име и презиме секретара Комисије)
12.) _____________________________________
(име и презиме заменика секретара Комисије)

3. Комисија је утврдила да је:
- од укупно ________ бирачких одбора у општини примила изборни
материјал
(број)
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од _________ бирачких одбора;
(број)
4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

(Због битних повреда Закона о локалним изборима, Комисија је поништила
гласање на укупно ________бирачких места и то:
(број)
број_____,
___________________________________________________________________
(назив бирачког места)
(Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање).
и одредила да се на овом бирачким местима, понови гласање __________ 2008.
године).

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:
-да је за изборе предато укупно гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. __________
- да је остало неупотребљених гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

__________

- да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача .. .. .. .. .. __________
- да је према изводима из бирачких спискова на изборе изашло бирача .. .. .. _________
- што износи .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................ __________%
- да је према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама
гласало бирача .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

__________

- што износи .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................ __________%

- да је било неважећих гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
- да је било важећих гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Ред.
број

Назив изборне листе

Број гласова које је
добила изборна
листа

Број мандата
које је добила
изборна листа
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
(Навести све изборне листе, по редоследу са гласачког листића).
8. Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ
примедба на утврђивање резултата избора.

Примедбе су:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Закључено је да се извештај о резултатима избора за одборнике
Скупштине општине одмах саопшти јавности и објави у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
10. Комисија је завршила рад _________ 2008. године у ________ часова.
(датум)

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
________________________________
(име и презиме)
________________________________
(потпис)

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

ЗАМЕНИКСЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ
________________________________
(име и презиме)
________________________________
(потпис)

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

ЧЛАНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:
1._______________________________,______________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
_______________________________,_____________________________________
(потпис)
(потпис)
2._______________________________,______________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
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_________________________________,_____________________________________
(потпис)
(потпис)
3.________________________________,_____________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
_________________________________ ,____________________________________
(потпис)
(потпис)
4.________________________________,_____________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
_________________________________ ,____________________________________
(потпис)
(потпис)
5.________________________________,_____________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
_________________________________ ,____________________________________
(потпис)
(потпис)
6.________________________________,_____________________________________
(име и презиме члана комисије)
(име и презиме заменика члана комисије)
_________________________________ ,____________________________________
(потпис)
(потпис)

Образац 22
На основу члана 45. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″,
број 129/2007) ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ БЕЧЕЈ, на седници
одржаној ________ 2008. године, донела је
УВЕРЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ
Утврђује се да је _____________________________________, ____________
(име и презиме)
(занимање)
рођен_______________, __________________________________________________
(датум)
(пребивалште и адреса становања)
изабран за одборника Скупштине општине Нови Бечеј, са Изборне листе
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен)
на изборима одржаним ____________ 2008. године.
(датум)
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Број: ________________
У _________________, ___________ 2008. године
(место)
(датум)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
_________________________________
(име презиме)
М.П.

_____________________________
(потпис)
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Slu`beni list op{tine Novi Be~ej izdaje i {tampa :
Op{tinska uprava Novi Be~ej , odgovorni urednik sekretar
Skup{tine op{tine Marica Be{lin, akontativna pretplata za
2008 godinu iznosi 1.000,00 dinara, uplata na `iro ra~un

49
broj 840-1171741-88 Op{tinska uprava sopstveni prihodi Novi
Be~ej

