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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 4            Нови Бечеј 16.03.2012. године                          година   XLVII 

 
1. На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 

129/2007,34/2010 и 54/2011), Изборна комисија општине Нови Бечеј на седници одржаној 
16.03.2012. године, донела је  

 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овим пословником уређују се питања организација, начин рада и одлучивања Изборне 

комисије општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

 

Члан 2. 
Седиште Комисије је у згради Скупштине општине Нови Бечеј у Новом Бечеју, Жарка 

Зрењанина 8. 
 

Члан 3. 
Комисије има печат. 

 

Печат има облик круга чији је пречник 40 мм, а у средини је грб Републике Србије. 
 

У спољном кругу печата исписују се речи: „Република Србија'' на српском језику, 
ћириличним писмом и „Szerb Köztársaság“ на мађарском језику, мађарским писмом. У 

другом кругу речи ''Аутономна Покрајина Војводина” на српском језику, ћириличним писмом 

и „Vajdaság Autonóm Tartomány“ на мађарском језику, мађарским писмом, у трећем кругу 
''Изборна комисија општине Нови Бечеј“ на српском језику, ћириличним писмом и 

„Törökbecse Кözség Választói Bizottság” на мађарском језику, мађарским писмом, а у 
четвртом реду исписује се реч: „Нови Бечеј” на српском језику, ћириличним писмом и 

„Törökbecse“ на мађарском језику, мађарским писмом. 
 

II САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ 

 
Члан 4. 

Комисија ради и одлучује на седницама у сталном и проширеном саставу.  
 

Члан 5. 

Комисију у сталном саставу чине председник и oсам чланова и њихови заменици, које 
именује Скупштина општине Нови Бечеј. 

 
Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опуномоћени 

представник подносилаца изборне листе, који има заменика у складу са законом.  

 
Комисија ради и одлучује у проширеном сасатаву од дана утврђивања лица која постају 

чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави 
резултате избора. 
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Заменици чланова Комисије имају иста права и обавезе као и чланови које замењују. 

 
Члан 6. 

Комисија има секретара и заменика секретара, кога именује Скупштина општине Нови 
Бечеј, који учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

Члан 7. 
Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању 

задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о организацији и раду. 
 

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 8. 

Комисија у складу са Законом о локалним изборима: 
1) стара се о законитости спровођења избора одборника; 

2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места 

бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

одборника; 
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за 

одборнике; 
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о 

избору одборника; 

7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка 

места и записнички их предаје бирачким одборима; 
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника; 

10) подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним 

изборима за одборнике; 
11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора; 

12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

У свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте 
Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне 

посланике. 
 

IV НАЧИН РАДА 
 

Члан 9. 

Седнице комисије се одржавају у њеном седишту. 
 

Комисија је стамостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу 
закона. 

 

Рад Комисије је јаван. 
 

Саопштење за јавност даје председник или секретар Комисије. 
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Члан 10. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу, водећи рачуна о 
роковима утврђеним законом, или када сазивање затражи најмање трећина чланова 

Комисије.  
 

Члан 11. 

Седница Комисије се сазива по правилу писменим путем, а због хитности може и 
телефоном. 

 
Позив за седницу Комисије, садржи дан, време и место одржавања седнице комисије и 

предлог дневног реда. Уз позив се доставља и материјал припремљен за тачке 
предложеног дневног реда. 

 

Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије, осим у случају сазивања 
седнице на захтев најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред предлаже у 

захтеву за сазивање седнице.  
 

Члан 12. 

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

 
Седницом председава председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик 

председника Комисије. 
 

У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар 

комисије и њихови заменици. 
 

Члан 13.  
Дневни ред седнице утврђује комисија.  

 

Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан 
Комисије, односно заменик члана Комисије. 

 
О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе, 

редом којим су предлози изнети на седници. 

 
Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну предложеног дневног реда, 

Комисија гласа о усвајању дневног реда у целини. 
 

Члан 14. 
На седницама се ради по тачкама утврђеног дневног реда. 

 

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и 
других докумената, као и обављање појединих изборних радњи, Комисија може формирати 

радну групу из реда својих чланова и из реда стручних радника. 
 

Члан 15. 

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима 
чланова Комисије пријављеним за учешће у расправи. 

 
Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу. 
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Члан 16. 

Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 
расправу о тачки дневног реда, након чега се прелази на одлучивање. 

 
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно 

проширеном саставу. 

 
Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици чланова само у случају одсуства 

члана којег замењују. 
 

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући 
ставља на гласање предлоге редом којим су изнети. 

 

Комисија увек гласа за усвајање предлога. 
 

Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је 
предлог одбијен. 

 

Члан 17. 
О раду на седници Комисије сачињава се записник. 

 
Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се 

расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима 
који су на седници донети,као и о резултатима свих гласања на седници. 

 

О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије. 
 

Записник потписују председник и секретар Комисије. 
 

V ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА 

 
Члан 18. 

О приговорима који су упућени Kомисији, председник, секретар, односно њихови заменици, 
припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину 

решавања приговора. 

 
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, 

излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба 
решити. 

 
Решење о приговору Комисија доноси у року од 48 часова од пријема приговора. 

 

Члан 19. 
Кад је против решења Изборне комисије којим је приговор одбачен или одбијен, па и оног 

којим је приговор усвојен, поднета жалба, Изборна комисија доставља жалбу, заједно са 
оспореним решењем и свим потребним списима окружном суду, у року од 12 часова од часа 

пријема жалбе. 

 
Члан 20. 

У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним 
изборима и Законом о избору народних посланика, Комисија сходно примењује одредбе 

Закона о општем управном поступку. 
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VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 

 
Члан 21. 

Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету општине. 
 

Члан 22. 

Чланови и заменици чланова Комисије имају право на накнаду за рад у Изборној комисији.  
 

Члан 23. 
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним 

материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону. 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се 
уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника. 

 

Члан 25. 
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Нови Бечеј''. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: IV 03-013-11/2012                         ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 16.03.2012. године                                                           ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Радмила Станковић с.р. 

                                                                                          
2. Образац 1 

ПРЕДЛОГ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
______________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција  
 

______________________________________________________________________________ 

или група грађана) 
 

подноси 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 одборнике су: 

Ред.
број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса 
становања 

1.     

2.      

3.     

 (Наставити табелу .....) 
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У ______________, ________ 2012. године                                    Овлашћено лице 

             (место)               (датум)                                         ______________________ 
                                                                                                 (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 
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, 
8. Списак бирача који подржавају Изборну листу (списак се подноси у писаном и у 

електронском облику, поређане по азбучном реду презимена у форматираној табели 

која се преузима од Општинске изборне комисије), 
9.   Писмени коалициони споразум када изборну листу предлаже коалиција 

регистрованих политичких странака, оверен од стране суда или општинског органа 
управе и  

10.   Писмени споразум групе грађана, оверен од стране суда или општинског органа 
управе. 

 

3. Образац 2 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ _____________________________________________,  _____________, 

                                            (име и презиме)                                                     (датум 
рођења) 

___________________    _________________________________________________________  

                (ЈМБГ)                                                                   (занимање) 
______________________________________________________________________________ 

                                                 (пребивалиште и адреса становања) 
 

да у име ______________________________________________________________________ 

                           (назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција  
___________________________________________________________________

___________                                                    или група грађана) 
 

поднесе Изборној комисији ИЗБОРНУ ЛИСТУ кандидата за одборника Скупштине општине 
Нови Бечеј. 

 

У ___________________, _________2012. године                               ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
        (место)                    (датум)                                       ____________________________ 

                                                                          (име и презиме лица овлашћеног статутом 
           политичке странке, односно коалиционим  

          споразумом, односно споразумом групе 

                                                                                      грађана) 
 

М.П.____________________________________                              (потпис) 
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4. Образац 3 
 

 

С А Г Л А С Н О С Т  

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 група грађана) 
 

У ______________, ________ 2012. године 
             (место)            (датум) 

 Носилац листе 
                                                                                            ________________________ 

                  (име и презиме) 

                                                                                             ________________________ 
            (ЈМБГ) 

                    ________________________________ 
                (пребивалиште и адреса становања) 

                                                                                            __________________________ 

 (потпис) 
 

5. 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, коалиција  

______________________________________________________________________________ 
или група грађана) 

 

У ______________, ________ 2012. године                                       Кандидат 
             (место)           (датум) 

                                                                                ________________________________ 
                                                                                                         (име и презиме) 

                                                                                       ____________________________ 
                                                                                                           (занимање) 

            ________________________________ 

     (ЈМБГ) 
            _________________________________ 

           (пребивалиште и адреса становања) 
                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                           (потпис) 
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6. Образац 5 
 

С П И С А К  
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 

Презиме и име Пребивалиште и адреса становања (ЈМБГ) 

1.    

2.    

3.    

 

(Навести све бираче по азбучном реду презимена који подржавају изборну листу према 

одредницама из ове табеле.) 
 

У ______________, ________ 2012. 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.  
 

7. 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 - коалиција 

 
______________________________________________________________________________ 

- група грађана) 
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 Бирач 

                                                                                         ___________________________ 
                (име и презиме) 

                   ________________________________ 

             (ЈМБГ) 
                   _________________________________ 

                    (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: ____________ 2012. године у ______ часова. 

 
 У _____________________                                                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

                                                                ОРГАНА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА 
                                                                                         ___________________________ 

                                                                                                        (име и презиме) 

                                                                      М.П.         _____________________________ 
                                                                                                            (потпис) 
 

8. Образац 7 
П О Т В Р Д А 

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, 34/2010 и 54/2011). 
  

Број ________________ 

У ______________, ___________ 2012. године        
            (место)                 (датум) 
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                                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                       (име и презиме) 

                                                М.П.                           ______________________________ 
                                                                                                               (потпис) 
 

9. Образац 8 
П О Т В Р Д А 

О ПРЕБИВАЛИШТУ  

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је _____________________________, _____________________, 
                                             (име и презиме)                                    (датум рођења) 

, __________________, има пребивалиште у _________________________________ 
            (ЈМБГ)                                                                                     (место) 

_________________________________________________.  
                                    (улица и број) 

 

Број: ________________ 
 

У ______________, ___________ 2012. године        
           (место)                 (датум) 

                                                                                               ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
                                                                         ______________________________ 

                                                                                                 (име и презиме) 
                                                          М.П.       ______________________________ 

                                                                                                          (потпис) 
 

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

 
 

10. Образац 9 
П О Т В Р Д А 

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 ИЗБОРНО ПРАВО. 

 

Број ________ 
 

У ______________, ___________ 2012. године        
           (место)                 (датум) 

                   БИРАЧ                                             ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ  ОДБОРА                          
_________________________                                _____________________________ 

          (име и презиме)                                                             (име и презиме) 
____________________________                        ______________________________ 

               (потпис)                                                                           (потпис) 
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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.  

 

11. Образац 10 
 

На основу члана 24. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 
одржаној ________ 2012. 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  
 

______________________________________________________________________________ 

                                         -  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). 
 

 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац предлога може 

поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број ________________ 

 
У ______________, ___________ 2012. године        

             (место)               (датум) 
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                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       _____________________________ 
                                                                                    (име и презиме) 

                                                        М.П.        ______________________________ 

                                                                                           (потпис) 
 

12. Образац 11 
 

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 

одржаној ________ 2012. 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 – 

 
______________________________________________________________________________ 

                                                            групе грађана) 
 

за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана _________________ 2012. 
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 Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број ________________ 

У ______________, ___________ 2012. године        

               (место)            (датум) 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                          _____________________________ 

                                                                                              (име и презиме) 
                                                      М.П.            ______________________________ 

                                                                                                    (потпис) 
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13. Образац 12 

 

На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 

одржаној ________ 2012. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
 НАЛАЖЕ СЕ  

______________________________________________________________________________ 
                                   (назив подносиоца изборне листе: политичке странке -  

______________________________________________________________________________ 

                                   коалиције - 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 ____________________ 2012.    
                                                                                                 (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). 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број ________________ 
У ______________, ___________ 2012. године        

              (место)            (датум)                                        

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                   (име и презиме) 

                                                      М.П.                    ______________________________ 
                                                                                                          (потпис) 

 

 

14. Образац 13 

 

На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 
одржаној ________ 2012. 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) 
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коју је поднела ________________________________________________________________ 

                            (назив подносиоца изборне листе: политичке странке - коалиције  
______________________________________________________________________________ 

                                      - групе грађана) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана __________________ 2012. 

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. 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Број ________________ 

У ______________, ___________ 2012. године        
              (место)              (датум) 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ______________________________ 
                                                                                   (име и презиме) 

                                                М.П.              ______________________________ 

                                                                                         (потпис) 
15. Образац 14 

 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 

одржаној ________ 2012. 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) 
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 Кандидати: 

 
 1.) _________________________________, ________________, _________________, 

                             (име и презиме)                               (година рођења)        (лични број) 

             ________________________________    __________________________________ 

                              (занимање)                                                      (пребивалиште) 

(навести све кандидате) 

НАПОМЕНА:  

Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења са свим кандидатима као 

под бројем 1.).  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Број ________________ 

У ______________, ___________ 2012. године        
             (место)              (датум) 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                          _____________________________ 
                                                                                        (име и презиме) 

                                                           М.П.       ______________________________ 
                                                                                              (потпис) 

 
16. Образац 15 

 

На основу члана 14. став 6. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број  

129/2007, 34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на седници 
одржаној ________ 2012. 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 - групе грађана) 
_______________________________________________________________________________

____ 
као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборника Скупштине општине Нови Бечеј, 

ИСПУЊАВА  УСЛОВ за одређивање представника у проширен састав Изборне комисије и 
бирачких одбора. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Изборна комисија Нови Бечеј на седници одржаној дана _______ 2012. 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 - групе грађана) 

и сагласно члану 14. став 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима (Службени 

гласник РС, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) утврдила да подносилац изборне листе 

испуњава услов да одреди своје представнике у проширен састав 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 Изборну комисију и 

бирачке одборе и о томе обавештава Изборну комисију. 
 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. 
Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 

поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења решења. 
  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број ________________ 
У ______________, ___________ 2012. године                                     

             (место)            (датум)                  
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                _______________________ 

 
                                                                                               (име и презиме) 

                                                                                 М.П.  ____________________                                                            
                                                                                   (потпис) 

 

17. 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 06. маја 2012. 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 ____________________________, ___________ 2012. године  у _______ часова      
 

                       (место)                             (датум) 
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       БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО                                        БИРАЧКИ ОДБОР 

             НА БИРАЧКО МЕСТО 
________________________________                  1. _______________________________ 

               (име и презиме)                                        (име и презиме председника) 
 ________________________________                 ________________________________ 

                  (потпис)                                                                (потпис) 

                                                                          2. _______________________________ 
                                                                                        (име и презиме члана) 

                                                                           ________________________________ 
                                                                                                (потпис)                                       

                                                                         3. _______________________________ 
                                                                                       (име и презиме члана) 

                                                                           _______________________________ 

                                                                                                 (потпис)        
                                                                         4. _______________________________ 

                                                                                      (име и презиме члана) 
                                                                           ________________________________ 

                                                                                                (потпис)                    

                                                                          5. _______________________________ 
                                                                                     (име и презиме члана) 

 

18. Образац 17 
Г Л А С А Ч К И  Л И С Т И Ћ 

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. 

 
19. Образац 18 

З А П И С Н И К 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА ГЛАСАЊА ЗА 
ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА  
 

1. Изборна комисија Нови Бечеј предаје бирачком одбору за бирачко место број 

___ у општини Нови Бечеј, следећи изборни материјал: 
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 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 места 

                   (број)  
 10.) Упутство за спровођење рачунско-логичке контроле, 

11.) Два спреја и две 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 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. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ 

примедбе на предају и пријем изборног материјала. 
 

Примедбе су:  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, 

а други код Бирачког одбора.  
 

       У ______________, ___________ 2012. године у _______ часова.       
                       (место)          (датум) 

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА                                          ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ 
 __________________________                                ______________________________ 

                  (име и презиме)                                                       (име и презиме) 
 ________________________________                    _____________________________        

                       (потпис)                                                                     (потпис) 
 

Присутни чланови бирачког одбора 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
20. Образац 19 

З А П И С Н И К 

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 _________ 2012. 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. 
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5. На бирачком месту уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и неписмена 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; 

- 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  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   __________ 
    

 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  
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            (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) 

 
2. _______________________________________ 

3. _______________________________________  

4. _______________________________________ 
 

18. Бирачки одбор је завршио рад ________ 2012. 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) 
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21. Образац 20 

З А П И С Н И К 
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ 
ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ________, у 
____________________________________предаје Изборној комисији општине Нови Бечеј 

                  (назив бирачког места) 
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)          

 
2. 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 ______________, ___________ 2012. године у _______ часова.       
             (место)             (датум) 
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           ЗА БИРАЧКИ ОДБОР                                     ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ                                                                                                                                                                                                               

 _______________________________                     ______________________________          
                     (име и презиме)                                                        (име и презиме) 

 _______________________________                     ______________________________           
                         (потпис)                                                                      (потпис) 

 

22. Образац 21 
З А П И С Н И К 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

____________________ 
(датум) 

1. Седница Општинске изборне комисије је почела у _____ часова ________ 2012. 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)                               

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. 
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 (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 __________ 2012. 
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 

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: 

______________________________________________________________________________ 
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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  _________ 2012. године у ________ часова. 

                                                                   (датум) 

  
        СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ                                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

 ________________________________                   ______________________________ 
               (име и презиме)                                                                (име и презиме) 

 ________________________________                  ______________________________ 

                   (потпис)                                                                                 (потпис) 
 

 ЗАМЕНИКСЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ   
 ________________________________                   ______________________________ 

               (име и презиме)                                                          (име и презиме) 
 ________________________________                  ______________________________ 

                   (потпис)                                                                             (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) 
    _________________________________,_____________________________________ 

                   (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) 
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23. Образац 22 

 

На основу члана 45.  Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број 129/2007, 

34/2010 и 54/2011) ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ БЕЧЕЈ, на седници одржаној ________ 2012. 

године, донела је 
 

У В Е Р Е Њ Е 

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 ____________ 2012. године. 

                                              (датум) 
 

 Број: ________________ 
 У _________________, ___________ 2012. године        

                     (место)                      (датум) 

И З Б О Р Н А  К О М И С И Ј А 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             _________________________________ 

                                                                                                    (име презиме) 
                                                                 М.П.           ______________________________ 

                                                                                                       (потпис) 

 
САДРЖАЈ: 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

1. Пословник о раду Изборне комисије општине Нови Бечеј 4 17 

2. Предлог изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 
Нови Бечеј ......................................................................(образац 1) 

4 21 

3. Овлашћење за подношење изборне листе........................(образац 2) 4 22 

4. Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине општине Нови Бечеј.......................................(образац 3) 

4 23 

5. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине општине 

Нови Бечеј.......................................................................(образац 4) 

4 23 

6. Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за 

одборника Скупштине општине Нови Бечеј......................(образац 5) 

4 24 

7. Изјава бирача о подржавању Изборне листе кандидата за 
одборника Скупштине општине Нови Бечеј......................(образац 6) 

4 24 

8. Потврда о изборном праву...............................................(образац 7) 4 25 

9. Потврда о пребивалишту..................................................(образац 8) 4 26 
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10. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места  

........................................................................................(образац 9) 

4 26 

11. Решење о проглашењу Изборне листе............................(образац 10) 4 27 

12. Решење одбацује се Изборна листа................................(образац 11) 4 28 

13. Закључак-налаже се политичким странкама да у року од 48 часова 

од часа достављања овог закључка отклони недостатке изборне 
листе..............................................................................(образац 12) 

4 29 

14. Решење – одбија се проглашење изборне листе.............(образац 13) 4 29 

15. Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника 
Скупштине општине Нови Бечеј......................................(образац 14) 

4 30 

16. Решење о испуњењу услова за одређивање представника 

подносиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 
општине у проширен састав општинске Изборне комисије и 

бирачких одбора............................................................(образац 15) 

4 31 

17. Контролни лист за проверу гласачке кутије за избор одборника 
Скупштине општине Нови Бечеј.....................................(образац 16) 

4 32 

18. Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Нови 
Бечеј..............................................................................(образац 17) 

4 33 

19. Записник о предаји и пријему изборног материјала пре спровођења 

гласања за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј између 
Изборне комисије и бирачких одбора.............................(образац 18) 

4 33 

 
 

 

 

20. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 

утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине 
општине Нови Бечеј.......................................................(образац 19) 

4 35 

21. Записник о предаји и пријему изборног материјала после 

спроведеног гласања за избор одборника Скупштине општине Нови 
Бечеј између бирачког одбора и Изборне комисије........(образац 20) 

4 38 

22. Записник о раду Изборне комисије општине Нови Бечеј на 

утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине 
Нови Бечеј......................................................................(образац 21) 

4 39 

23. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Нови 

Бечеј..............................................................................(образац 22) 

4 42 

 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 

 


