
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 1                             Нови Бечеј  09.01.2006. године                 година XLII 

 
1. 

На основу члана 15. Закона о локалник изборима (″Службени гласник РС″, 

број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) Општинска изборна комисија 
Нови Бечеј, на седници одржаној  09.01.2006. године, донела је  
 

УПУТСТВО  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 

 
I 
 

У одељку И.  УВОДНА ОДРЕДБА Упутства за спровођење Закона о локалним 
изборима („Сл.лист општине Нови Бечеј“,бр.5/2004) иза речи „уређење бирачких 
места,“ додају се речи „поступак за опозив председника општине“. 

У одељку IIИ. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ у тачки 2. Гласачки 
листић у ставу 1. иза речи „Општине Нови Бечеј,“ додају се речи „као и за опозив 
председника општине,“ у ставу 7. иза речи „предлога кандидата“ додају се речи„ и 
предлога за опозив“, а иза последњег става додаје се нови став који гласи: „На 
идентичан начин врши се и припрема гласачког листића за изјашњавање грађана 
за опозив председника општине“. 

У одељку ИВ. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 
иза речи: „Општине Нови Бечеј“ додају се речи „као и за поступак опозива 
председника општине“, 
 

У одељку ВИ. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА иза речи: „Листу 
кандидата,“ додају се речи „а у поступку опозива председника општине решење о 
испуњености услова и дану гласања“ 

 

II 
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: II 01- 013-2/2006                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 09.01.2006. године                       Општинске изборне комисије 
Нови Бечеј                                                             Бранислав Станчић с.р. 
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2. 

Образац ОПО-1 

 
ПРЕДЛОГ 

ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

За опозив председника Општине Нови Бечеј  
 

 

 
(назив подносиоца предлога)  

 
ПРЕДЛАЖЕ  

 
 

________________________________________                             
                                 (име и презиме)                                                   
 
 
 
У ______________, ________ 2006. године 
             (место)               (датум) 
 
 Овлашћено лице 
 
                                                                                               
___________________________ 
 (име и презиме) 
 
                                                                      _____________________________ 
 (потпис) 
 
     Уз овај предлог прилажу се: 

1. Овлашћење лица за подношење предлога за опозив, 
2. Списак бирача који подржавају Предлог за опозив председника општине 

Нови Бечеј у писаном и електронском облику, са изјавама бирача који 

подржавају предлог за опозив сређене по азбучном реду презимена,  
3. Овлашћење за прикупљање потписа бирача. 
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Образац ОПО-2 

 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
_______________________________,______________________________ 
                                              (име и презиме)                                             
(занимање) 
 
____________________,  
________________________________________________________ 
        (лични број)                                  (пребивалиште и адреса становања) 
 
да у име 
______________________________________________________________________ 
                                                    (назив подносиоца предлога) 
 
поднесе Општинској изборној комисији ПРЕДЛОГ за опозив председника Општине 
Нови Бечеј. 
 
 
У ______________, ________ 2006. године 

             (место)               (датум) 
 
 
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
    _________________________________ 
   (име и презиме лица овлашћеног статутом 
    политичке странке, односно коалиционим  
     споразумом, односно споразумом групе 
 грађана) 
 
                                                            М.П.                
_________________________________                     
     (потпис) 
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Образац ОПО-3 

 
С П И С А К  

БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ  
ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Предлог 
______________________________________________________________________ 

             (назив подносиоца предлога) 
 

да се опозове председника Општине Нови Бечеј  
 
________________________________________,                    
  (име и презиме)                                                         
   
 
подржавају бирачи и то: 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Пребивалиште и адреса 
становања 

Лични број 

1.    

2.    

3.    

 
(Навести све бираче по азбучном реду презимена који подржавају предлог за 
опозив према одредницама из ове табеле) 
 
 
У ______________, ________ 2006. године 
             (место)          (датум) 
 
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                     

_________________________________ 
 (презиме и име) 
 
 
                                                            М.П.                
_________________________________                     
     (потпис) 
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(Напомена: Списак се обавезно доставља у писаном и у електронском облику 
(флопи диск), а подаци морају бити идентични. 
Уз списак се достављају, сређене по азбучном реду презимена, све изјаве бирача 
који подржавају предлог за опозив, дате на прописаном обрасцу. 
Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца предлога).   
 

Образац ОПО-4 

 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ ЗА 
ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  
 
_____________________________________, 
_____________________________________    
          (име и презиме)                                                (својеручни потпис)                  
 
__________________________________, _________________________ 
            (занимање)                                                        (лични број)                                   
 
_______________________________________________________________________
_____ 
                                   (пребивалиште и адреса становања) 

 
да у име 
______________________________________________________________________ 

(назив подносиоца предлога) 
 
 
ПРИКУПЉА ПОТПИСЕ БИРАЧА који подржавају предлог за опозив председника 
општине Нови Бечеј. 
 
 
Број: ________ 
 
У ______________, ________ 2006. године 
            (место)            (датум) 
 
 
 
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
    _________________________________ 
   (име и презиме лица овлашћеног статутом 

    политичке странке, односно коалиционим  
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     споразумом, односно споразумом групе 
 грађана) 
 
 
                                                            М.П.                
__________________________________                     
     (потпис) 
 
 
 
 
 

Образац ОПО-5 

И З Ј А В А  
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ПРЕДЛОГА  

ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
        ПОДРЖАВАМ Предлог за опозив председника Општине Нови Бечеј, коју 
Општинској изборној комисији подноси  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
                                                 (назив подносиоца предлога) 
 
 Бирач 

 
                                                                                           
________________________________ 
     (име и презиме) 
 
                                                                                          
_________________________________ 
     (лични број) 
 
                   __________________________________ 
               (пребивалиште и адреса становања) 
 
                  __________________________________ 
       (потпис) 
 
Потврђује се да је ову изјаву  својеручно потписао и признао за свој потпис горе 
наведени бирач.                                                          
 
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе – личне карте број 
________________ 
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У ______________, ________ 2006. године у ______ часова. 
             (место)               (датум) 
 
                                                                                                       Овлашћено 
лице  
 
                                                                                          
_________________________________ 
                                                                                                        (име и 
презиме) 
 

                                                                   М.П.             
_________________________________ 

                                                                                                              (потпис) 
 
 
 
 

Образац ОПО-6 
 

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

број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) Општинска изборна комисија 
Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2006. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 1.УТВРЂУЈЕ СЕ да је предлог за опозив председника Општине Нови 
Бечеј    
 
________________________________ који је поднела ______________________ 
(име и презиме председника општине)                            (подносилац предлога)    
                       
______________________________                од ______________________  
                                                                             (датум подношења предлога)      
                  
поднет у складу са законом и упутством Општинске изборне комисије, те су 
испуњени услови за изјашњавање бирача о предлогу за опозив. 
             2.Изјашњавање бирача општине Нови Бечеј о опозиву председника 
општине Нови Бечеј ће се одржати дана _______ 2006. године од 07 до 20 сати, 
непосредно тајним гласањем.  
             3. Ово решење ће се објавити у «Службеном листу општине Нови Бечеј».  
 

Образложење 
(Навести податке о томе да је овлашћен предлагач поднео предлог за 

опозив председника Општине Нови Бечеј и сву прописану документацију) 
 

 Поука о правном средству: Против овог решења подносилац предлога може 
поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од часа 
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доношења решења.   
  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број _________ 
 
У ______________, _________ 2006. године 
          (место)             (датум) 
 
                                                                                        Председник 
 
                                                                         _____________________________ 
                                                                                    (име и презиме) 
 
                                                        М.П.         ______________________________ 
                                                                                             (потпис) 
                                           

 
 

Образац ОПО-7 
 

На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима (″Службени 

гласник РС″, број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) Општинска изборна 

комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2006. године, донела је 
        
 

З А К Љ У Ч А К 

 
 НАЛАЖЕ СЕ _____________________________________________________ 
                                                                       (подносилац предлога) 
 
да у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатке 
предлога за опозив председника општине Нови Бечеј поднетог ___________ 2006.  
                                 (датум подношења) 
године, пошто садржи недостатке који су сметња за утврђивање законитости 
предлога за опозив. 
 

Образложење 
(Навести недостатке предлога за опозив и указати подносиоцу предлога на радње 
које треба да обави ради отклањања недостатака).   
 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 
Број _________ 
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У ______________, _________ 2006. године 
          (место)           (датум) 
                                                                                                         Председник 
 

                                                     ______________________________ 
                                                                                                     (име и презиме) 
 

                                                                     М.П.      
______________________________ 

                                                                               (потпис) 
 
 

 
Образац ОПО-8 

 
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима (″Службени 

гласник РС″, број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) Општинска изборна 

комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2006. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 ОДБИЈА СЕ  Предлог за опозив председника Општине Нови Бечеј 
 
који је поднела 
_____________________________________________________________ 
      (назив предлагача) 
 

 ___________  2006. године, због неиспуњења законом и упутством прописаних 
услова. 
(датум подношења) 
 

Образложење 
(У зависности од случаја, укратко навести да предлог за опозив не испуњава 
услове предвиђене законом и упутством, односно да недостаци предлога за опозив 
нису отклоњени).  
 

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац предлога за 
опозив може поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од 
часа доношења решења.   

 
  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број _________ 
 
У ______________, _________ 2006. године 
          (место)          (датум) 
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                                                                                         Председник 
 
                                                                           
______________________________ 
                                                                                    (име и презиме) 
 
                                                       М.П.            
______________________________ 
                                                                                             (потпис) 

 
 
 

Образац ОПО-9 
 
 
 

 
Г Л А С А Ч К И  Л И С Т И Ћ 

ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

_________________________ 
(датум гласања) 

 
 
 
 
 

Гласа се за опозив председника општине Нови Бечеј заокруживањем ЗА или 
ПРОТИВ 
 
 
 
 

                              _________________________________  
                              (име и презиме председника општине)         
                                                  
 

  
                    ЗА  ОПОЗИВ                                                  ПРОТИВ  ОПОЗИВА  
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац ОПО-10 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
 

за проверу гласачке кутије код изјашњавања бирача за опозив председника 
Општине Нови Бечеј  

 
Бирачки одбор за Бирачко место ______ у општини Нови Бечеј за  

                                                                      (број) 
изјашњавање бирача о опозиву председника Општине Нови Бечеј, који се одржава 
_________ 2006. године, примио је од општинске управе кутију за гласање. 
 
 Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује 
сигурност и тајност гласачких листића.  
 
 
У ______________, ___________ 2006. године  у _______ часова      
            (место)         (датум) 
 
 
       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.________________________________ 
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                                                                                           (име и презиме члана) 
 

                                                                         
________________________________ 

                                                                                                (потпис)                       
                  

                   

Образац ОПО-11 

З А П И С Н И К 
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ГЛАСАЊА ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 
 

1. Општинска изборна комисија Нови Бечеј предаје бирачком одбору за 
бирачко место број ______ у општини Нови Бечеј, следећи изборни материјал: 
 
 1.) Један примерак Правила о раду бирачких одбора, 
 2.) Решење о именовању бирачког одбора, 
 3.) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на 
бирачком месту, 
 4.)  _______ гласачких листића  по овереном изводу из бирачког списка, 
                    (број) 
 5.) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања на бирачком месту, 

 6.) Један контролни лист, 
 7.) _______ образаца Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког 
                   ( број )   
 месту  

8.) Један спреј и једну лампу, 
9.) _______ омота (коверте) за одлагање гласачких листића, 

                   (број) 
10.) прибор за печаћење, 
11.) Прибор за писање, 

 
 2. Општинска управа Нови Бечеј је предала бирачком одбору: 

1.) Једну кутију за гласање, 
2.) Два паравана за гласање. 

 
 3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 
______________________________________ тачке 1. и у подтачкама 
____________________________ тачке 2. овог записника. 

 
4. Предаји изборног материјала присуствовали су представници подносиоца 

предлога за опозив и то: 
 

1.________________________________________,_____________________________ 
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                   (подносилац предлога)                                                    (име и 
презиме) 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса стана представника) 
 
2________________________________________,______________________________ 
                    (назив предлагача)                                               (име и презиме) 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
 

5. Бирачки одбор и подносилац предлога за опозив НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ 
СУ примедбе на предају и пријем изборног материјала. 

Примедбе су:  
_______________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 

6. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код Општинске 
изборне комисије, а други код Бирачког одбора.  
 
       У ______________, ___________ 2006. године у _______ часова.       
                 (место)              (датум) 
 
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА         ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ  КОМИСИЈУ           
 
 ________________________________           _______________________________ 
                  (име и презиме)                                             (име и презиме) 
    
_________________________________          _______________________________         
                       (потпис)                                                            (потпис) 
 
Присутни чланови бирачког одбора 
 
_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
_________________________________ 
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Образац ОПО-12 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 
 1. Бирачки одбор за бирачко место број ______,  
_________________________________________ у општини Нови Бечеј састао се на  
                 (назив бирачког места) 
дан гласања _________ 2006. 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) 

 
 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 бирача 
_______________________________________, који је први дошао на бирачко 
место.  
(име и презиме и редни број из списка) 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист, који су 
потписали чланови Бирачког одбора и први бирач, убачен је у кутију и кутија је 
запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање. 
 
 5. На бирачком месту уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и неписмена 

лица) гласало је __________ бирача. 
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 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 начин: 
 - утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 

- утврдио је укупан број бирача који су изашли на изборе, пребројавањем 
заокружених редних бројева у Изводу из бирачког списка; 
 - отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО - НИЈЕ  ПРОНАШАО 
Контролни лист; 

- утврдио је број бирача који су гласали, на основу укупног броја гласачких 
листића у кутији; 

- утврдио број бирача који су гласали ван бирачког места на основу броја 
потписаних потврда о бирачком праву на обрасцу О-6; 

- 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 опозив председника општине      
следећи: 
                                                           
 1.) да је ПРИМЉЕНО гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .__________ 
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 2.) да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .__________ 
 
 3.) да је према Изводу из бирачког списка  
                 укупно УПИСАНИХ БИРАЧА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..__________    
                                 
 4.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ 
           (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) .__________ 
 
 5.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ  
            (укупно гласачких листића у кутији) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. __________    
                      
  5.1 да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .   __________ 
 
  5.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. ..   __________ 
 
 13. Од укупно важећих гласачких листића за опозив председника  
 
_______________________________  гласало је: ЗА...........................   ______ 
бирача 
        (име и презиме)                                     ПРОТИВ ...............   ______ 
бирача 
                                   
 14. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи 
гласачки листићи и важећи гласачки листићи за опозив председника 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 подносиоца предлога и то:  
 
1.__________________________________2.__________________________________ 
               (име и презиме)                                      (потпис представника) 
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18. Бирачки одбор је завршио рад ________ 2006. 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) 
 
 

 

Образац ОПО-13 

 
З А П И С Н И К 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ 
ГЛАСАЊА ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____, у 
_______________________________________________ предаје Општинској  
                 (назив бирачког места) 
изборној комисији Нови Бечеј следећи изборни материјал: 
                          
 1.) Записник о раду бирачког одбора, 
 2.) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком 
месту, 
 3.) ________ неупотребљених гласачких листића, 

                  (број) 
4.) ________ неважећих гласачких листића,  

                  (број) 
 5.) ________ важећих гласачких листића, 
                  (број) 

6.) Један контролни лист, 
 7.) _______ Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. 
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                 (број)          
 

2. Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у 
подтачкама ________________ тачке 1. овог записника. 
                             (број) 

3. Предаји изборног материјала присуствовали су представници 
подносилаца предлога за опозив и то: 
 
1.)________________________________________,_____________________________ 
                       (подносилац предлога)                                              (име и 
презиме) 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
 

4. Представници подносиоца предлога за опозив 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 ______________, ___________ 2006. године у _______ часова.       
         (место)                (датум) 
 
           ЗА БИРАЧКИ ОДБОР             ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ 
 
      ___________________________                   ______________________________ 
               (име и презиме)                                            (име и презиме) 
     
     ___________________________                    ______________________________ 

                   (потпис)                                                          (потпис) 
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Образац ОПО-14 

 
З А П И С Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗЈАШЊАВАЊА БИРАЧА ЗА ОПОЗИВ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
____________________ 

(датум) 
 

 1. Седница Општинске изборне комисије је почела у _____ часова 
___________  2006. године.                                                                                                                           
(датум) 

 
 2. Седници Комисије присуствују: 
  
 1.) _____________________________________  
                   (име и презиме председника Комисије) 
 
 2.) _____________________________________ 
                    (име и презиме члана Комисије) 
 
(Навести све присутне чланове, односно заменике и секретара Комисије као под 2.) 

 
 3. Комисија је утврдила да је:  
 

 - од укупно ________ бирачких одбора у општини примила изборни  
                                    (број) 
материјал од _________ бирачких одбора; 
                            (број) 
 
 4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о 
локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
 
 
 (Због битних повреда Закона о локалним изборима, Комисија је поништила 
гласање на укупно ________бирачких места и то: 
                                                (број) 
 број _____, ____________________________________ 
                                      (назив бирачког места) 
 (Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање). 
 
 и одредила да се на овом бирачким местима, понови гласање __________ 
2006. године). 
 
 
 5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено 

је: 
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-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 је за опозив председника ________________________________________ 
                                                                                  (име и презиме)                                      
  гласало:       ЗА...........................   ______ бирача 
            ПРОТИВ ...............   ______ бирача 
 
 6. Председник Општине Нови Бечеј __________________________________ 
                                                                                                (име и презиме) 
је ОПОЗВАН – НИЈЕ ОПОЗВАН. 
 

7. Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ 
примедба на утврђивање резултата избора. 

 

  Примедбе су: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____ 
 
 8. Закључено је да се извештај о резултатима избора за председника 
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општине одмах саопшти јавности и објави у ″Службеном листу општине Нови 

Бечеј″. 

  
 9. Комисија је завршила рад  _________ 2005. године у ________ часова. 
                                                                  (датум) 
 
 
  
        СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   
 
______________________________              _________________________________ 
        (име, презиме и потпис)                                 (име, презиме и потпис) 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  
 

                                      1. __________________________________ 
                                              (име, презиме и потпис) 

 
 (Навести све присутне чланове, односно заменике, Комисије као под 1). 
 

 
 
 

Образац ОПО-15 
 

УВЕРЕЊЕ 
О ОПОЗИВУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Утврђује се да је __________________________________________________,   
                                                                     (име и презиме председника 
општине)                                                
 
 рођен_______________________________из_________________________________   
                               (датум)                                     (пребивалште и адреса 
становања) 
 
опозван са функције председника Општине Нови Бечеј дана _________ 2006. 
године када је одржано гласање о изјашњавању бирача за опозив.                                   
 
 

 
Број: ________ 

 
 
 У ______________, ___________ 2006. године        
                    (место)                 (датум) 
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О П Ш Т И Н С К А  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. Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о локалним 
изборима.............................................................................................................
...............1 
 
2. Обрасци ОПО1, ОПО2, ОПО3, ОПО4, ОПО5, ОПО6, ОПО7, ОПО8, ОПО9, 
ОПО10, ОПО11, ОПО12, ОПО13, ОПО14, ОПО15 
..................................................2 
 

 
 
 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови 
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин, 
аконтативна претплата за 2006 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро 
рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 
 


