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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
        ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 13  Нови Бечеј 01.12.2009 године                 година XLIV

1. Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј на основу члана 4. Одлуке о изјашњавању грађана путем
референдума на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, а сходно члану 37. став 3. Закона о
избору народних посланика („Службени гласник РС“, број35/00, 57/03,72/03, 16/04,18/04,
101/05, 109/06,110/06, 10/08 и 42/08), на седници одржаној 30. новембра 2009. године,
донела је

П Р А В И Л А 

О РАДУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НОВИ БЕЧЕЈ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Гласачки одбор непосредно спроводи гласање на гласачком месту, обезбеђује правилност и
тајност гласања, утврђује резултате гласања на гласачком месту и обавља друге послове
одређене законом и упутствима Комисије за сровођење референдума за увођење
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија).
 Гласачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
 Рад гласачког одбора је јаван.

II. РАД  ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА

Члан 2.

Комисија је дужна да до 09 децембра 2009. године у 24,00 часа преда гласачким одборима
следећи гласачки материјал:
1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј,
2. Решење о одређивању гласачког места,
3. Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова гласачког одбора,
4. Оверен извод из бирачког списка за гласање на гласачком месту,
5. Потребан број гласачких листића, који одговара броју гласача који су уписани у извод из
бирачког списка за гласачко место,
6. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
7. Образац Записника о раду гласачког одбора у три примерка,
8. Потребан број образаца Потврде о бирачком праву за гласање ван гласачког места,
9. Правила о раду гласачког одбора,
10. Народну заставу Републике Србије,
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11. Гласачку кутију,
12. Параване за гласање,
13. Спреј за обележавање кажипрста десне руке гласача и UV лампу,
14. Прибор за печаћење (печатни восак) гласачке кутије и другог материјала,
15. Прибор за писање,
16. Коверте за одлагање гласачких листића,
 О примопредаји гласачког материјала сачињава се записник.

Члан 3.

Месна заједница Нови Бечеј је дужна да благовремено обезбеди простор за безбедно
чување гласачког материјала и да се стара о томе да просторија која је одређена за
гласачко место буде уређен на начин који је прописан законом и отворен за гласање.

III. РАД ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА РЕФЕРЕНДУМА

Члан 4.

Дана 12. децембра 2009. године гласачки одбор се састаје у 6,00 часова на гласачком
месту.
Пре отварања гласачког места, гласачки одбор се припрема за почетак гласања следећим
редоследом:
 1. Примљени гласачки материјал упоређује са стањем из записника о примопредаји
гласачког материјала и тако утврђује да ли је примљени гласачки материјал потпун и
исправан. Ако поједини гласачки материјал недостаје, гласачки одбор то констатује у
записнику о раду гласачког одбора и о томе одмах обавештава Комисију,
 2. Уређује гласачко место на начин како је то прописано Законом о избору народних
посланика, утврђује да ли су обезбеђени услови за тајност гласања и проверава да ли је на
гласачком месту и на 50 метара од гласачког места истакнут пропагандни материјал који
може да утиче на гласање. Ако је на гласачком месту и на 50 метара од гласачког места
истакнут пропагандни материјал, гласачки одбор га сам уклања или о потреби да се он
уклони обавештава Комисију,
 3. Чланови гласачког одбора се договарају о начину поделе рада на гласачком
месту, а нарочито о томе који ће члан или заменик члана гласачког одбора да проверава да
ли је кажипрст десне руке гласача већ обележен невидљивим мастилом као знак да је
гласач гласао, да проналази и да заокружује гласаче у изводу из бирачког списка, да
специјалним спрејом обележава кажипрст десне руке гласача као знак да је гласач гласао и
да гласачима уручује гласачки листић,
 4. Гласачки одбор утврђује да гласање може да почне и то констатује у записнику о
раду гласачког одбора.
 И дана 13. децембра 2009. године гласачки одбор пре отварања гласачког места
проверава да ли су испуњени услови за отварање гласачког места.

Члан 5.

Гласачко место се отвара 12. децембра 2009. године у 7,00 часова.
Одмах по отварању гласачког места гласачки одбор проверава гласачку кутију у присуству
првог гласача који дође на гласачко место, а резултат провере (да је кутија исправна и
празна) уписује се у Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују чланови гласачког
одбора и гласач који је први дошао на гласачко место. После тога се контролни лист за
проверу исправности гласачке кутије убацује у гласачку кутију, која се печати у присуству
првог гласача који је дошао на гласачко место и све то се бележи у записник о раду
гласачког одбора.
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Након тога се омогућава првом гласачу да обави гласање.

Члан 6.

Док је гласачко место отворено и док траје гласање најмање два члана гласачког одбора
мора да буде на гласачком месту.
Члановима гласачког одбора који су одређени да рукују спрејом с невидљивим мастилом, а
гласају на другом гласачком месту, омогућава се да на њиховом гласачком месту гласају уз
решење о именовању за члана гласачког одбора.

Члан 7.

После уласка гласача у просторију за гласање, члан гласачког одбора, користећи UV лампу,
проверава да ли је кажипрст десне руке гласача већ обележен невидљивим мастилом. Ако
јесте, тај гласач не може да гласа и мора да напусти гласачко место.
Ако кажипрст десне руке гласача није већ обележен невидљивим мастилом, гласач
саопштава гласачком одбору своје име и презиме, предаје обавештење о гласању и
доказује свој идентитет важећом личном картом, путном исправом или возачком дозволом.
Гласач који је уписан у извод из бирачког списка може да гласа и без обавештења о
гласању. Ако се гласачки одбор пре почетка гласања већином гласова изгласа, гласач који
дође да гласа, а није понео докуменат за утврђивање његовог идентитета, може гласати
ако га неко од чланова гласачког одбора познаје (лично познат).
Пошто се утврди идентитет гласача, члан гласачког одбора заокружује редни број испред
имена гласача у изводу из бирачког списка и даје гласачу да се потпише у изводу из
бирачког списка. Затим члан гласачког одбора му специјалним спрејом обележава кажипрст
десне руке испод корена нокта, као знак да је гласао. Гласач који нема кажипрст десне
руке биће обележен следећи доступан прст удесно и коначно палац те руке, испод корена
нокта. Гласачу који нема десну шаку, биће обележен кажипрст леве руке, односно следећи
доступан прст улево и коначно палац те руке, испод корена нокта. Ако није могуће да се
тако обележе прсти гласача, додатно обележавање се не обавља.
Потом председник или члан гласачког одбора предаје гласачки листић гласачи и објасни
начин гласања односно каже да може да гласа заокруживањем речи „ДА“ или речи „НЕ“ на
гласачком листићу.
Пошто гласач попуни гласачки листић иза паравана, пресавија гласачки листић тако да се
не види како је гласао и ставља у гласачку кутију и напушта гласачко место.

Члан 8.

Гласач који не може да лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да
на гласачко место поведе са собом лице које ће уместо њега попунити гласачки листић
онако како му гласач одреди.
Овакав начин гласања Гласачки одбор уноси у Записник о раду гласачког одбора и уписује
укупан број гласача који су на овај начин гласали на гласачком месту. (тачка 6. Записника

Члан 9.

Гласач који није у могућности да гласа на гласачком месту обавештава гласачки одбор да
жели да гласа. Председник гласачког одбора одређује два члана од чланова и заменика
чланова гласачког одбора као поверенике гласачког одбора, који ће ићи код гласача на
дату адресу.
Повереници гласачког одбора одлазе код гласача и утврђују његов идентитет на исти
начин као и на гласачком месту. Потом врше проверу UV лампом и специјалним спрејом
обележавају гласачев кажипрст десне руке испод корена нокта на исти начин као и на
гласачком месту. Затим повереници предају гласачу СЛУЖБЕНИ КОВЕРАТ у којој се налази
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј,
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потврда о бирачком праву гласача за гласање ван гласачког места, гласачки листић и
коверат у који ће бити стављен попуњени гласачки листић.
Гласач прво потписује Потврду о бирачком праву за гласање ван гласачког места, након
тога повереници гласачког одбора упознају гласача са начином гласања и напуштају
просторију у којој гласач гласа. Пошто гласа гласач ставља попуњен и пресавијен гласачки
листић заједно са потврдом у посебан коверат који повереници гласачког одбора пред њим
печате печатним воском и ставља се у СЛУЖБЕНИ КОВЕРАТ.
Одмах по повратку на гласачко место, повереници гласачког одбора предају СЛУЖБЕНИ
КОВЕРАТ гласачком одбору. Гласачки одбор вади из СЛУЖБЕНЕ КОВЕРТЕ запечаћени
коверат и из њега вади потврду о бирачком праву за гласање ван гласачког места и
заокружује редни број под којим је гласач уписан у извод из бирачког списка затим
пресавијени гласачки листић убацује у гласачку кутију. Ако недостаје потписана Потврда о
бирачком праву сматра се да гласач није гласао и гласачки листић се не вади из
запечаћене коверте.
Гласачки одбор уноси у Записник о раду гласачког одбора број гласача који су гласали ван
гласачког места (тачка 7. став 1. Записника) и у СЛУЖБЕНОЈ КОВЕРТИ заједно са гласачким
материјалом доставља Комисији све потписане Потврде о бирачком праву за гласање ван
гласачког места.
Ако је гласач који гласа ван бирачког места слепо, инвалидно или неписмено лице, он може
да користи помоћ другог лица које сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе
слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на гласачком месту.

Члан 10.

У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико гласача колико има
обезбеђених места за тајност гласања.
Забрањено је задржавање на гласачком месту свих лица која немају права и дужности у
вези са спровођењем референдума.
На гласачком месту забрањено је коришћење пејџера, мобилних телефона и других
средстава веза и комуникација.

Члан 11.

Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на гласачком месту
само ради припреме извештаја о току гласања на гласачком месту.
Све време од отварања до затварања гласачког места гласачки одбор обавештава Комисију
о току гласања на начин на који Комисија одреди.

Члан 12.

Гласачки одбор је дужан да одржава ред на гласачком месту.
Ако се на гласачком месту наруши ред, гласачки одбор може да прекине гласање док се ред
не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у Записник о
раду гласачког одбора (тачка 8. Записника).
Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико
времена колико је прекид трајао.

Члан 13.

Дана 12. децембра 2009. године у 20,00 часова гласање се прекида и наставља 13.
децембра 2009. године у 7,00 часова.
Од прекида гласања до настављања гласања гласачко место и гласачки материјал на
гласачком месту непрекидно чувају чланови гласачког одбора по редоследу који одреди
председник гласачког одбора.
Гласачима који су се затекли на гласачком месту приликом прекида гласања, омогућава се
да гласају.
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Као гласач који се затекао на бирачком месту сматра се гласач који се у 20,00 часова
налази на гласачком месту или непосредно испред. Гласаче који се затекну на гласачком
месту гласачки одбор обавештава да могу да гласају.
Председник гласачког одбора дужан је да одреди члана или заменика члана гласачког
одбора који ће да утврди број гласача који су се затекли на гласачком месту, да утврди
редослед по коме они гласају и на крају да стане иза последњег затеченог гласача како би
означио крај реда и сачекао да гласају сви гласачи који су се затекли на гласачком месту.

Члан 14.

Гласачко место се затвара 13. децембра 2009. године у 20,00 часова.
Гласачима који су се затекли на гласачком месту приликом затварања бирачког места,
омогућава се да гласају на исти начин као и код прекида гласања.

IV. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 15.

После затварања гласачког места гласачки одбор утврђује резултате гласања на гласачком
месту.
Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови гласачког одбора или
њихови заменици.
По затварању гласачког места гласачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на
следећи начин:
 - утврђује број неупотребљених гласачких листића,
 - утврђује број број гласача који су гласали, тако што је преброји гласаче који су
заокружени у изводу из бирачког списка,
 - отвара гласачку кутију и тражи КОНТРОЛНИ ЛИСТ за проверу исправности
гласачке кутије, затим
 - одваја гласачке листиће на којима је заокружена реч „ДА“, гласаче листиће на
којима је заокружена реч „НЕ“ и неважеће гласачке листиће и утврђује њихов број.
Ако у гласачкој кутији нема контролног листа за проверу исправности гласачке кутије,
гласачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на том гласачком месту се понавља.
Резултати гласања на гласачком месту утврђују се и уносе у Записник о раду бирачког
одбора следећим редоследом:
1. Уписују број гласача који је уписан у извод из бирачког списка.
2. Уписују број гласача који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако утврђују број
гласача који су гласали према изводу из бирачког списка.
3. Уписују број гласачких листића који је гласачки одбор избројао пре отварања гласачког
места.
4. Уписују број неупотребљених гласачких листића,
5. Уписују УКУПАН БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који је нађен У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ што се
добија сабирањем:  - броја гласачких листића на којима је заокружена реч „ДА“,
                                              - броја гласачких листића на којима је заокружена реч „НЕ“ и
                                              - броја НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића.
 5.1. Уписује се број НЕВАЖЕЋИХ листића. Неважећи гласачки листић јесте онај
листић на којем није заокружено ништа, на којем је заокружена и реч „ДА“ и реч „НЕ“
односно гласачки листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити како
је гласач гласао.
 5.2. Уписује се број ВАЖЕЋИХ гласачких листића што се добија сабирањем:

- броја гласачких листића на којима је заокружена реч „ДА“ и
           - броја гласачких листића на којима је заокружена реч „НЕ“.



327

После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и
важећи гласачки листићи на којима је заокружена реч „ДА“ и гласачки листићи на којима је
заокружена реч „НЕ“ стављају се у одговарајуће коверте (укупно четири), на коверте се
напише број листића који садржи и коверте се печате.

Члан 16.

Гласачки одбор у Записнику о раду гласачког одбора уноси примедбе и мишљења чланова
гласачког одбора или друге чињенице које су значајне за гласање.
 Записник о раду гласачког одбора потписују сви чланови гласачког одбора.
Ако записник о раду гласачког одбора не потпишу сви чланови гласачког одбора, то се
констатује у Записнику о раду гласачког одбора и наводе се разлози због којих записник
није потписао неки члан гласачког одбора.

Члан 17.

Записник о раду гласачког одбора штампа се у два примерка.
Први примерак записника о раду гласачког одбора доставља се Комисији.
Други примерак записника о раду гласачког одбора истиче се на гласачком месту ради
јавног увида.

V. ДОСТАВЉАЊЕ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА КОМИСИЈИ

Члан 18.

Пошто утврди резултате гласања на гласачком месту, гласачки одбор без одлагања предаје
Комисији у просторијама Месне заједнице Нови Бечеј следећи гласачки материјал:
1. Први примерак Записника о раду гласачког одбора,
2. Извод из бирачког списка за гласање на гласачком месту,
3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
4. Потписане потврде о бирачком праву за гласање ван гласачког места,
5. Запечаћени коверат у који су стављени НЕУПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи,
6. Запечаћени коверат у који су стављени НЕВАЖЕЋИ гласачки листићи,
7. Запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи на којима је
заокружена реч „ДА“,
8. Запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи на којима је
заокружена реч „НЕ“ и
9. Три спреја и три UV лампе,
Гласачку кутију и параване за гласање гласачки одбор оставља на гласачком месту.
О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Нови Бечеј“.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: 20-774/2009
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Дана: 30. новембра 2009. године                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Нови Бечеј                                                                                 Јованка Лалић

Образац 1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД од 01.01.2010. до 31.12.2020.
ГОДИНЕ

12. и 13. децембра 2009. године

Да ли сте за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј ?

      ДА                                                    НЕ

( Гласа се заокруживањем речи „ДА“ или речи „НЕ“)

Образац 2
КОНТРОЛНИ ЛИСТ

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на референдуму о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови
Бечеј за период од 01.01.2010. до 31.12.2020. године, који се одржава 12. и 13. децембра
2009. године, гласачки одбор за гласачко место број ______ у Новом Бечеју примио је
кутију за гласање.

Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна и да обезбеђује сигурност и
тајност гласања.

У Новом Бечеју, ____ децембра 2009. године  у _______ часова.    

       ГЛАСАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО                            ГЛАСАЧКИ ОДБОР
             НА ГЛАСАЧКО МЕСТО

__________________________________           1. _________________________________
               (име и презиме)                                               (име и презиме председника)

 __________________________________            __________________________________
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                  (потпис)                                                                          (потпис)

                                                                             2 .
__________________________________
                                                                                              (име и презиме члана)

__________________________________
                                                                                                           (потпис)                  

                                                                             3 .
__________________________________
                                                                                             (име и презиме члана)

__________________________________
                                                                                                           (потпис)      

                                                                             4 .
__________________________________
                                                                                             (име и презиме члана)

__________________________________
                                                                                                           (потпис)      

Образац 3
П О Т В Р Д А               

О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН ГЛАСАЧКОГ МЕСТА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је
________________________________________,______________________________________,
                                                        (име и презиме)                    

_______________________________________________________________________________
(ЈМБГ)

 са пребивалиштем у Новом Бечеју
______________________________________________________________________________,
                                                                                                                   (адреса стана)
уписан у бирачки списак општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј, на гласачком
месту број

__________ , под редним бројем ________, и да има бирачко право.

У Новом Бечеју,  ____ децембра 2009. године

                   ГЛАСАЧ                                                    ПРЕДСЕДНИК ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА 

____________________________________            ____________________________________
               (име и презиме)                                                             (име и презиме)
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____________________________________            ____________________________________
                   (потпис)                                                                           (потпис)

НАПОМЕНА: Потписана потврда од стране гласача који гласа ван гласачког места, враћа
се гласачком одбору.

Образац 4
З А П И С Н И К

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА
РЕФЕРЕНДУМА ИЗМЕЂУ КОМИСИЈЕ И ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА 

1. Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј предаје гласачком одбору за гласачко место број _____ у Новом
Бечеју, гласачки материјал за спровођење референдума о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Нови Бечеј који ће се одржати 12. и 13. децембра 2009. године и
то:

 1.) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови
Бечеј,

2.) Решење о одређивању гласачког места,
 3.) Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова гласачког
одбора,
 4.) Оверен извод из бирачког списка за гласање на гласачком месту,
 5.) _______ гласачких листића  по овереном изводу из бирачког списка,
                   (број)
 6.) Један контролни лист,
 7.) Образац Записника о раду гласачког одбора у два примерка,
 8.) _______ образаца Потврде о изборном праву за гласање ван гласачког места и
исто толико
                   (број)
коверата за гласачке листиће,
 9.) Један примерак Правила о раду гласачког одбора,
 10.) Папирнату Народну заставу Републике Србије,
 11.) Три спреја и три UV лампе,

12.) Прибор за печаћење,
13.) Прибор за писање,
14.). _______ коверте за одлагање гласачких листића.

 (број)

 2. Месна заједница Нови Бечеј је однео на гласачко место:
1.) Једну кутију за гласање,
2.) Два паравана за гласање.

2. Гласачки одбор НИЈЕ примио гласачки материјал назначен у подтачкама
____________________  тачке 1. овог записника.

3. Гласачки одбор ЈЕ - НИЈЕ ИМАО примедбу на предају и пријем гласачког
материјала.

Примедбе су:

________________________________________________________________________________
__________

4. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код комисије, а други код
гласачког одбора.
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       У Новом Бечеју, ____ децембра 2009. године у _______ часова.     

ПРЕДСЕДНИК ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА                                                 ЗА КОМИСИЈУ

 ___________________________________             ____________________________________
                  (име и презиме)                                                     (име и презиме)

 ___________________________________            ____________________________________
                       (потпис)                                                               (потпис)

Присутни чланови гласачког одбора

_________________________________

Образац 5
З А П И С Н И К

О РАДУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ

 1. Гласачки одбор за гласачко место број _____,
_______________________________________________________  у Месној заједници Нови
Бечеј

 (назив гласачког места)
састао се на први дан гласања 12. децембра 2009. године, у ______ часова.

Присутни су:

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

______________________________________       _____________________________________
(име и презиме члана гласачког одбора)                 (име и презиме члана гласачког одбора)

 2. Пре отварања гласачког места, гасачки одбор је проверио и утврдио:
 - да на гласачком месту и на удаљености до 50 метара од гласачког места нема
пропагандног материјала,

- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону,
- да је примљен гласачки материјал који је потребан за гласање на гласачком

месту.

 3. Гласачки одбор је __________ 2009. године у _______ часова отворио гласачко
место.

 4. Гласачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству гласача који је први
дошао на гласачко место:
_______________________________________________________________________________
                                    (име и презиме и редни број из бирачког списка)
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Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су
потписали чланови гласачког одбора и гласач који је први дошао на гласачко мест, убачен
је у кутију и кутија је запечаћена у присуству првог гласача, после чега је почело гласање.

5. Гласање је прекинуто 12. децембра 2009. године у ______ часова и настављено
13. децембра 2009. године у _______ часова. Од прекида гласања до настављања гласања
гласачко место и гласачки материјал на гласачком месту непрекидно су чували чланови
гласачког одбора.

 6. На гласачком месту уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна или неписмена лица)
гласало је укупно __________ гласача.
                                    (број)
 7.  Ван гласачког места, због теже болести или телесног оштећења немоћни или
спречени да гласају, гласало је укупно __________ гласача. 
                                            (број)
 8. 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)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. На гласачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ - НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и/или
страни посматрачи. 

10. Гласачко место је затворено и гласање закључено 13. децембра 2009. године у
_____ часова.

11. После затварања гласачког места гласачки одбор је приступио утврђивању
резултата на следећи начин:

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића,
- утврдио је број гласача који су гласали тако што је пребројио гласаче који су

заокружени у изводу из бирачког списка,
- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист

за проверу исправности гласачке кутије,
- одвојио гласачке листиће на којима је заокружена реч „ДА“, гласаче листиће на

којима је заокружена реч „НЕ“ и неважеће гласачке листиће и утврдио њихов број.

12. Гласачки одбор је утврдио да је резултат гласања следећи:

1. Да према изводу из бирачког списка има УПИСАНИХ ГЛАСАЧА .. .. .. .. .. ..  .. ..
__________

2. Да је укупно ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    __________
(Заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка)

3. Да је ПРИМЉЕНО гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
__________

4. Да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________
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5. Да је у гласачкој кутији било УКУПНО ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА .. .. .. .. .. .. .. ..  
__________

5.1. Да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
__________

5.2. Да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
__________

5.2.1 Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “ДА” ..
__________

5.2.2. Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “НЕ” ..
__________

13. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки
листићи и важећи гласачки листићи на којима је заокружена реч „ДА“ и гласачки листићи
на којима је заокружена реч „НЕ“ стављени су у одговарајуће коверте (укупно четири), на
коверте је написан број листића који садржи и коверте су запечаћени.

 14. Чланови гласачког одбора НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ следеће примедбе:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 15. Први примерак овог записника ће се заједно са гласачким материјалом одмах
доставити Комисији у Месну заједницу Нови Бечеј, а за то су одређени председник и члан
гласачког одбора и то:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 16. Гласачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на гласачком
месту, а трећи примерак је задржао председник гласачког одбора.

17. Гласачки одбор је завршио рад ___ децембра 2009. године, у _____ часова.

                                                              ГЛАСАЧКИ 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)
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Образац 6
З А П И С Н И К

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ
РЕФЕРЕНДУМА  ИЗМЕЂУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ

1. Гласачки одбор за гласачко место број ________ у Новом Бечеју предаје Комисији за
спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови
Бечеј, после гласања на референдуму о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј који је одржан 12. и 13. децембра 2009. године, следећи гласачки
материјал:
 1.) Први примерак Записника о раду гласачког одбора,
 2.) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали гласачи на гласачком
месту,

3.) Један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

 4.) _______ Потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места,
                    (број)        

 5.) ________ неупотребљених гласачких листића,
                    (број)

6.) ________ неважећих гласачких листића,
                    (број)

 7.) ________ гласачких листића на којима је заокружена реч „ДА“
                    (број)
 8.) ________ гласачких листића на којима је заокружена реч „НЕ“
                    (број)

 9.) Три спреја и три UV лампе.

2.Комисија НИЈЕ примла гласачки материјал назначен у подтачкама
________________ тачке 1. овог записника.

3. Комисија ЈЕ - НИЈЕ ИМАЛА примедбу на предају и пријем гласачког материјала.
Примедбе су:

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код гласачког одбора, а
други код комисије.

       У Новом Бечеју, ____ децембра 2009. године у _______ часова.     

ПРЕДСЕДНИК ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА                                ЗА КОМИСИЈУ
______________________________________               ________________________________
                  (име и презиме)                                                           (име и презиме)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          
____________________________________
                       (потпис)                                                                                       (потпис)
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Присутни чланови гласачког одбора

_________________________________

Образац 7
З А П И С Н И К

О РАДУ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ

одржаном 12. и 13. децембра 2009. године

 1. Седница Комисијe за спровођење референдума за увођење самодоприноса на
подручју Месне заједнице Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија) је почела __ децембра
2009. године у ___ часова.                                                                                                  

 2. Седници Комисије присуствују:
 ____________________________________________
                   (име и презиме председника Комисије)

____________________________________________
             (име и презиме заменика председника Комисије)
 1.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

2.) _________________________________________
                          (име и презиме члана Комисије)

3.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

4.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

5.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

6.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

7.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

8.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

9.) _________________________________________
                           (име и презиме члана Комисије)

 3. Комисија је утврдила да је на подручју Месне заједнице Нови Бечеј било 16
гласачких места и исто толико гласачких одбора и да је примљен гласачки материјал од
_________ гласачких одбора.

 4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба закона и није
поништила гласање ни на једном гласачком месту.

 (Због битних повреда закона, Комисија је поништила гласање на укупно ________
гласачких места и то:

 број _____,
___________________________________________________________________
                                                                              (назив гласачког места)
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 (Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање).

 и одредила да се на овим гласачким местима, понови гласање __________ 2009.
године).

 5. На основу гласачког материјала примљеног од гласачких одбора, Комисија је
утврдила:

1. Да према изводима из бирачког списка, има УКУПНО УПИСАНИХ ГЛАСАЧА ..  __________

2. Да је укупно ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
(Заокружени редни бројеви у изводима из бирачког списка)

3. Да је за гласање ПРЕДАТО укупно гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________

4. Да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________

5. Да је у гласачким кутијама било УКУПНО ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА  .. . . .. .. .. ..  __________

5.1. Да је УКУПНО било НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________

5.2. Да је УКУПНО било ВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..
__________

5.2.1 Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “ДА” ..
__________

            5.2.2. Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “НЕ” ..
__________

6. Комисија је утврдила да је РЕФЕРЕНДУМ ПУНОВАЖАН у смислу члана 24. став
1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и
11/98),  пошто је на њему гласала већина грађана који имају бирачко право и који су
уписани у бирачки списак општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј.

(Комисија је утврдила да РЕФЕРЕНДУМ НИЈЕ ПУНОВАЖАН у смислу члана 24.
став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и
11/98) пошто на њему није гласала већина грађана који имају бирачко право и који су
уписани у бирачки списа општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј. У овом случају
се брише тачка 7. овог записника)

 7. Комисија је утврдила да се ОДЛУКА о увођењу самодоприноса на подручју
Месне заједнице Нови Бечеј сматра ДОНЕТОМ у смислу члана 24. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), пошто је
на референдуму већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки
списа општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј гласала са „ДА“ на питање „Да ли
сте за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј“.

 (Комисија је утврдила да се Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј НЕ сматра донетом у смислу члана 24. став 1. Закона о
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референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), пошто
на референдуму НИЈЕ већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у
бирачки списак гласала са „ДА“ на питање „Да ли сте за увођење самодоприноса на
подручју Месне заједнице Нови Бечеј“.)

8. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата
гласања.
  Примедбе су:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 9. Закључено је да се Извештај о резултатима референдума о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј одмах достави Скупштини општине
Нови Бечеј и објаве у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

 10. Комисија је завршила рад  ____ децембра 2009. године у ________ часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
______________________________

(име и презиме)
______________________________

(потпис)

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
______________________________

(име и презиме)
______________________________

(потпис)

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

   1. __________________________________          6.
____________________________________
            (име и презиме члана комисије)                                  (име и презиме члана
комисије)
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
____________________________________
                            (потпис)                                                                         (потпис)
   2. __________________________________          7.
____________________________________
           (име и презиме члана комисије)                                   (име и презиме члана
комисије)
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
____________________________________
                           (потпис)                                                                          (потпис)
   3. __________________________________          8.
____________________________________
          (име и презиме члана комисије)                                     (име и презиме члана
комисије)
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
____________________________________
                          (потпис)                                                                           (потпис)
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   4. __________________________________           9.
____________________________________
          (име и презиме члана комисије)                                     (име и презиме члана
комисије)
      ___________________________________           
                          (потпис)                                                                                
   5. __________________________________           
           (име и презиме члана комисије
      ___________________________________          
                          (потпис)                                         

 Образац 8
Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј је на основу члана 23. став 1. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) и Записника о раду Комисије
Месне заједнице Нови Бечеј на утврђивању резултата референдума о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, утврдила је

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Референдум о изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју месне
заједнице Нови Бечеј расписала је Скуштина општине Нови Бечеј Одлуком о изјашњавању
грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј, број 11/2009) 16. октобра 2009. године и Одлуком о измени Одлуке о
изјашљавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј, број __/2009) ________ 2009. године.

 2. Референдум је спровела Комисија за спровођење референдума за увођење
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, коју је образовала Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној 23. новембра 2009. године.

 3. Гласање на референдуму је обављено 12. и 13. децембра 2009. године.

4. Резултат референдума је следећи:

1. Да према изводима из бирачког списка, има укупно УПИСАНИХ ГЛАСАЧА ..  ..  __________

2. Да је укупно ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________
(Заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка)

3. Да је за гласање ПРЕДАТО укупно гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________

4. Да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________

5. Да је у гласачким кутијама било УКУПНО ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА  .. . . .. .. .. ..  __________

5.1. Да је УКУПНО било НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
__________
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5.2. Да је УКУПНО било ВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..
__________

5.2.1 Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “ДА” ..
__________

            5.2.2. Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “НЕ” ..
__________

5. Комисија је утврдила да је РЕФЕРЕНДУМ ПУНОВАЖАН у смислу члана 24. став
1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и
11/98),  пошто је на њему гласала већина грађана који имају бирачко право и који су
уписани у бирачки списак општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј.

(Комисија је утврдила да РЕФЕРЕНДУМ НИЈЕ ПУНОВАЖАН у смислу члана 24.
став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и
11/98) пошто на њему није гласала већина грађана који имају бирачко право и који су
уписани у бирачки списа општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј. У овом случају
се брише тачка 7. овог записника)

6. Комисија је утврдила да се ОДЛУКА о увођењу самодоприноса на подручју
Месне заједнице Нови Бечеј сматра ДОНЕТОМ у смислу члана 24. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), пошто је
на референдуму већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки
списа општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј гласала са „ДА“ на питање „Да ли
сте за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј“.

 (Комисија је утврдила да се Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј НЕ сматра донетом у смислу члана 24. став 1. Закона о
референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), пошто
на референдуму НИЈЕ већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у
бирачки списак гласала са „ДА“ на питање „Да ли сте за увођење самодоприноса на
подручју Месне заједнице Нови Бечеј“.)

7. Овај извештај се сходно члану 23 став 1. и 3. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) доставља Скупштини општине
Нови Бечеј и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:
Дана:
Нови Бечеј                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

САДРЖАЈ:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Правила о раду гласачког одбора за спровођење референдума о 13 322
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увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј
2. Гласачки листић за изјашњавање грађана на референдуму о увођењу

самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј за период од
01.01.2010. до 31.12.2020. године  12. и 13. децембар 2009. године

13 329

3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 13 329
4. Потврда о бирачком праву за гласање ван гласачког места 13 330
5. Записник о предаји и пријему гласачког материјала пре спровођења

референдума између Комисије и гласачког одбора
13 331

6. Записник о раду гласачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања на референдуму о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј

13 332

7. Записник о предаји и пријему гласачког материјала после спроведеног
референдума између гласачког одбора и Комисије

13 335

8. Записник о раду Комисије на утврђивању резултата гласања на
референдуму о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице
Нови Бечеј, одржаном 12. и 13. децембра 2009.године

13 336

9. Извештај о резултатима гласања на референдуму о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј

13 339

Slu`beni list op{tine Novi Be~ej izdaje i {tampа: Op{tinska uprava Novi

Be~ej, odgovorni urednik sekretar Skup{tine op{tine, Тамара Иванишевић
akontativna pretplata za 2009 godinu iznosi 1.000,00 dinara, uplata na `iro

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


