
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 6                          Нови Бечеј  15.02.2006. године                    година XLII 

 
1. 
 На основу закључка Општинске изборне комисије Нови Бечеј донетог на 
седници одржаној 14.02.2006. године утврђен је пречишћен текст Упутства за 
спровођење Закона о локалним изборима који обухвата: 
 1. Упутство за спровођење Закона о локалним изборима (″Службени лист 

општине Нови Бечеј″, број 5/2004). 

 2. Упутство о измени и допуни упутства за спровођење Закона о локалним 
изборима (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 1/2006). 

 3. Упутство о измени и допуни упутства за спровођење Закона о локалним 
изборима (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/2006). 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Број: IV 02-013-24 /2006                       
Дана: 14.02.2006. године                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Нови Бечеј                                                                        Бранислав Станчић с.р. 
 
 

УПУТСТВО  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 

(пречишћен текст) 
 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 
 
Овим упутством Општинска изборна комисија прописује начин утврђивања и 

објављивања броја бирача, јединствене стандарде за изборни материјал, начин 
припреме и примопредаје изборног материјала, обрасце за спровођење појединих 
изборних радњи, уређење бирачких места, поступак опозива председника општине 
и друга питања од значаја за спровођења Закона о локалним изборима (″Службени 

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

 
II. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ БРОЈА БИРАЧА 

 
1. Општинска управа после свих иѕвршених промена, најкасније 15 дана пре 

дана одређеног за гласање, доноси решење о закључењу бирачког списка и 
саставља оверен извод из бирачког списка за свако бирачко место. 

2. Извод из бирачког списка оверава се на тај начин што се на последњој 
страни сваке свеске бирачког списка наводе подаци из решења о закључењу 
бирачког списка, а посебно број страна тог списка, број уписаних бирача, датум 
његовог закључења, потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа 
општинске управе. 

3. Оверен извод из бирачког списка доставља се Општинској изборној 
комисији у року од 24 часа од часа доношења решења о закључењу бирачког 
списка. 
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4. По пријему решења о закључивању бирачких спискова од Општинске 
управе, Општинска изборна комисија објављује у "Службеном листу општине Нови 
Бечеј" укупан број бирача на територији општине Нови Бечеј. 

5. По закључењу бирачког списка, Општинска изборна комисија ће 
извршити упис промена у извод из бирачког списка, само на основу оне одлуке 
општинског суда коју прими најкасније 48 часова пре дана одређеног за 
одржавање избора. Упис промена, почев од редног броја 1, уноси се на крају 
извода из бирачког списка, на посебној страни, под називом: "Накнадне промене". 

6. По извршеном упису накнадних промена у изводе из бирачког списка, 
Општинска изборна комисија објављује у "Службеном листу општине Нови Бечеј" 
коначан број бирача у општини Нови Бечеј. 

 
III. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
1. Гласачка кутија 
Гласачка кутија се израђује према стандардима које прописује министарство 

надлежно за послове државне управе. 
 

2. Гласачки листић 
Гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј и 

председника Општине Нови Бечеј као и за опозив председника општине штампају 
се  у штампарији који као најповољнији одабере Општинска изборна комисија. 

Гласачки листићи штампају се на хартији заштићеној одговарајућом 
ознаком. 

Општинска изборна комисија утврђује број гласачких листића који ће се 
штампати, а који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак, као и 
облик и изглед гласачких листића. 

Општинска изборна комисија, пре почетка штампања гласачких листића, 
утврђује број резервних гласачких листића, који не може бити већи од 0,5% од 
укупног броја бирача. 

Штампање гласачких листића контролише Општинска изборна комисија, и 
обезбеђује јавност при штампању. 

Штампању, бројању и паковању гласачких листића и њиховом достављању 
органима надлежним за спровођење избора имају право да присуствују овлашћени 
представници подносилаца предлога кандидата, које ће Општинска изборна 
комисија благовремено обавестити о месту и времену обављања тих радњи. 

Овлашћени представници подносилаца изборних листи, предлога кандидата 
и предлога за опозив имају право: 

- да се непосредним увидом увере у текст одштампаног листића, као и у 

број листића спакованих у пакете за достављање бирачким одборима; 
- да се увере у безбедност депоновања гласачких листића својим 

присуством у просторији где се они чувају, односно испред одређеног простора, 
прописно обезбеђеног за чување; 

- да присуствују уручивању гласачких листића од почетка па све до 
завршетка њихове примопредаје и непосредно остварују увид у исправност 
паковања и пребројавања гласачких листића, као и у овлашћења лица која их 
преузимају. 

После утврђивања збирне изборне листе и листе кандидата, Општинска 
изборна комисија припрема, у складу са законом, један гласачки листић за избор 
одборника и један за избор прдседника општине,  који оверава печатом, а на 
основу кога штампарија израђује на компјутеру (слаже) текст оба гласачка листића 
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чију оригиналност утврђује и констатује Општинска изборна комисија и оверава га 
печатом, после чега се текст у компјутеру поништава. 

На основу тако припремљеног гласачког листића за избор одборника 
скупштине општине и председника општине, у штампарији, у поступку репро-
хемиографије, израђује се филм, са кога се текст преноси на полимер плочу. 

По изради полимер плоче филм се одмах комисијски уништава. 
Текст гласачкх листића отиснут на полимер плочи упоређује се са 

оригиналом, констатује исправност полимер плоче, а затим се она ставља на 
машину за штампање. 

По завршеном штампању, полимер плоча се одмах комисијски уништава. 
Преузимање гласачких листића у штампарији обавља члан или заменик члана 
Општинске изборне комисије кога она одреди. 
 На идентичан начин врши се и припрема гласачког листића за изјашњавање 
грађана за опозив председника општине. 
 

IV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 
 

За поједине изборне радње, у поступку избора одборника Скупштине 
општине Нови Бечеј и председника Општине Нови Бечеј као и за поступак опозива 
председника општине, користиће се обрасци који су прописани овим упутством и 
чине његов саставни део. 

 
V. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 
 
Текст гласачког листића за избор одборника скупштине општине и 

председника општине, збирна изборна листа, листа кандидата и записник о раду 
бирачког одбора, штампа се на српском језику, ћирилицом, а испод текста на 
српском језику, текст на мађарском језику његовим писмом и то истим обликом и 
величином слова. 

Превођење материјала обезбеђује Општинска изборна комисија. 
 

VI. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 
 
Општинска изборна комисија објављује Збирну изборну листу и Листу 

кандидата, а у поступку опозива председника општине решење о испуњености 
услова и дану гласања у "Службеном листу општине Нови Бечеј", најкасније 
наредног дана од дана утврђивања те листе. 

Збирна изборна листа и листа кандидата се јавно објављује и истицањем на 
видним местима у насељима и улицама, а објављује се и у средствима јавног 

информисања. 

VII. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА И НАЧИН РАДА 

 
1. Органи за спровођење избора су Општинска изборна комисија и бирачки 

одбори, који раде у сталном и проширеном саставу. Проширени састав чине 
представници подносилаца изборних листи који су одређени у складу са законом. 

2. Општинска изборна комисија може да задужи поједине чланове или 

заменике чланова да проучавају и прате изборне радње и питања која се јављају у 
спровођењу изборног поступка (јавне набавке, штампање и примопредаја изборног 
материјала и сл.). 
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3. Комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање 
избора, именује председника и чланове бирачких одбора у сталном саставу, а у 
проширеном саставу у року од 24 часа од часа достављања решења о испуњењу 
услова за одређивање преставника у проширен састав . 

Стални састав бирачког одбора чине председник и четири члана, који имају 
заменике. 

Проширени састав бирачког одбора чине представници подносилаца 
изборних листи одређени у складу са законом. 

Комисији се за проширен састав бирачког одбора достављају следећи 
подаци: 

- име и презиме; 
- лични број; 
- адреса пребивалишта. 
Комисија именује новог члана бирачког одбора у случају спречености или 

одсутности члана бирачког одбора. 
Састав бирачког одбора именује се сагласно одредбама члана 29. став 4. и 

члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика. 
У бирачки одбор именују се лица која имају изборно право. При одређивању 

представника за проширени састав бирачких одбора, проверу изборног права врши 
општинска управа по службеној дужности, а у случају да предложена лица за 
проширени састав бирачког одбора немају изборно право, општинска управа о 
томе обавештава Комисију и подносиоца изборне листе.  

Ако подносилац изборне листе не одреди представника у бирачки одбор, 
најкасније у року од 24 часа од достављања решења о испуњењу услова за 
одређивање представника у проширен састав, бирачки одбор ради и пуноважно 
одлучује без представника подносиоца изборне листе. 
 

VII. ОДРЕЂИВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ БИРАЧКИХ МЕСТА 

 
1. Општинска изборна комисија одређује и у "Службеном листу општине 

Нови Бечеј", оглашава бирачка места. 
2. Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача, односно просторну 

удаљеност, тако да се без тешкоћа може обавити гласање за време које је 
одређено. 
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача. 

3. За свако бирачко место одређује се: број, назив и адреса, као и подручје 
(улица, село, заселак, насеље и сл.) са којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

4. Када је бирач због теже болести или телесног оштећења спречен да 
гласа на бирачком месту, на дан одржавања избора, најкасније до 11 часова, на 
одговарајући начин обавештава бирачки одбор да жели да гласа. 

Бирачки одбор одређује три члана бирачког одбора у проширеном саставу, 
који су представници различитих подносилаца изборних листи, који одлазе код 
таквог бирача и обављају поступак гласања на начин утврђен чланом 72а Закона о 
избору народних посланика. 

5. На бирачком месту видно се истиче ознака и назив бирачког места, 
збирна изборна листа и листа кандидата, решење о одређивању бирачког места и 

решење о именовању бирачког одбора. 
На бирачком месту могу да се истичу само заставе Србије и Црне Горе и 

Републике Србије. 
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6. Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је 
одређен као бирачко место буде уређен на законом прописани начин и отворен за 
гласање. 

Просторија за гласање мора бити довољно пространа да се у њој може 
обезбедити несметан рад бирачког одбора, односно да има довољно простора да 
сви чланови бирачког одбора, у сталном и проширеном саставу, могу несметано и, 
у сваком тренутку, имати увид и приступ гласачким кутијама и изборном 
материјалу, као и довољно простора за постављање паравана или кабина за 
несметано попуњавање гласачких листића и тајно гласање. 

7. На бирачком месту и на 50 м од бирачког места не смеју се истицати 
симболи политичких странака и други пропагандни материјал, који би могли 
утицати на опредељење бирача. 

8. Бирачки одбор обезбеђује лицима која прате рад бирачког одбора 
(посматрачима) одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и да имају 
увид у рад бирачког одбора. 

 
IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ 

ГЛАСАЊА 
 
1. Изборни материјал за спровођење избора за одборнике скупштине 

општине и председника општине обезбеђује Општинска изборна комисија. 
2. Општинска изборна комисија, за сваки бирачки одбор, обезбеђује 

следећи изборни материјал: 
- оверен извод из бирачког списка; 
- образац записника о току гласања и утврђивању резултата гласања на 

бирачком месту, у шест примерака; 
- збирну изборну листу и листу кандидата, која се видно истиче на бирачком 

месту; 
- потребан број гласачких листића за избор одборника скупштине општине 

и председника општин, који одговара броју уписаних бирача на том бирачком 
месту; 

- контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
- образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места за оне 

који су због теже болести или телесног оштећења спречени да гласају на бирачком 
месту; 

- правила о раду бирачких одбора; 
- решење о одређивању бирачких места; 
- решење о именовању бирачких одбора; 
- упутство за рачунско слагање података у записнику. 

3. Преузимање штампаног изборног материјала у штампарији обавља члан 
Општинске изборне комисије. 

Комисија предаје изборни материјал бирачким одборима најдоцније 48 
часова пре дана одређеног за одржавања избора. Бирачки одбори преузимају 
изборни материјал од Комисије, на местима које одреди Комисија. 

4. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на 
прописаном обрасцу. 

5. Општинска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор: 
- гласачку кутију; 
- параване за гласање; 
- прибор за писање; 
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- прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачких кутија и другог 
изборног материјала; 

- спреј за обележавање прста и УВ лампу; 
- омоте (коверте) за одлагање гласачких листића. 
Општинска управа обезбедиће и одговарајући простор за безбедно чување 

изборног материјала. 
 
X. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 
ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА 

 
1. По  утврђивању резултата гласања на бирачком месту, бирачки одбор ће, 

без одлагања, доставити Комисији у згради општине сав изборни материјал за 
избор одборника скупштине општине и председника општине (записник о раду, 
извод из бирачког списка, неупотребљене и, одвојено, гласачке листиће из 
гласачке кутије, неважеће и, одвојено, важеће гласачке листиће). 

2. Изборни материјал који се предаје Комисији пакује се у посебне коверте. 
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке 
листиће и број гласачких листића. 

Коверте се предају запечаћене. 
Записници о раду бирачких одбора стављају се у посебан омот, а извод из 

бирачког списка, контролни лист и гласачки листићи посебно за избор одборника 
скупштине општине и посебно за избое председника општине (употребљени, 
важећи и неважећи и неупотребљени) остављају се у врећи за транспорт. 

3. Преношење изборног материјала са бирачког места и његову предају 
Комисији обављају чланови бирачког одбора у згради општине. 

Представници подносилаца изборних листи и предлога кандидата имају 
право да присуствују преношењу, предаји и пријему изборног материјала. 

4. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на 
прописаном обрасцу. 

5. Представници подносилаца изборних листи и предлога кандидата и 
кандидати за одборнике и председника имају право увида у изборни материјал, а 
нарочито у изводе из бирачких спискова, записнике о раду бирачког одбора, 
записнике Општинске изборне комисије и гласачке листиће. Увид се врши у 
службеним просторијама  општинске управе где се изборни материјал налази. Увид 
у изборни материјал може се извршити у року од пет дана од дана одржавања 
избора. 

XI. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА 

 
1. Ако ниједан кандидат за председника општине није добио већину гласова 

бирача који су гласали, Општинска изборна комисија доноси одлуку о понављању 
гласања. Гласање се обавља у року од 15 дана од дана одржавања претходног 
гласања. 

Одлука из става 1. ове тачке објављује се у "Службеном листу општине 
Нови Бечеј" и садржи: дан и време поновног гласања, као и имена два кандидата 
који су добили највећи број гласова  

2. Други круг гласања обавиће се на бирачким местима која су била 

одређена за гласање у првом кругу. 
3. Органи за спровођење поновљеног гласања су: 
- Општинска изборна комисија у сталном саставу, 
- бирачки одбори у сталном саставу. 
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4. Између гласања и поновљеног гласања, упис бирача у извод из бирачког 
списка - "накнадне промене" - врши Општинска изборна комисија, на основу 
одлука које јој општински судови доставе најкасније 72 часа пре дана поновљеног 
гласања, на начин утврђен у тачки 5. Главе II. овог упутства. 

5. Примопредаја изборног материјала обавља се на местима и на начин који 
је био одређен за примопредају изборног материјала за први круг гласања. 

XII. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

 
1. Статистичку обраду података у поступку избора одборника скупштине 

општине и председника општине обавља Републички завод за статистику, на 
основу записника о раду бирачких одбора које му доставља Општинска изборна 
комисија. 

2. Републички завод за статистику одређује лице које ће по завршетку 
гласања присуствовати примопредаји изборног материјала при изборној комисији 
јединице локалне самоуправе и извршити логичко-рачунску контролу података у 
записнику о раду бирачког одбора, као и припремити податке о привременим 
резултатима избора. 

3. Сви бирачки одбори на дан избора достављају податке о броју бирача 
који су изашли на изборе, и то у терминима 10, 14 и 18 часова Општинској 
изборној комисији. 

XIII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
1. Организације регистроване за праћење избора које желе да прате ток 

избора (домаћи посматрачи), подносе пријаву Општинској изборној комисији, 
најкасније десет дана пре дана одређеног за гласање. 

Пријава садржи: назив организације, податке о броју представника, име и 
презиме представника, лични број (ЈМБГ) представника и подручје праћења рада 
органа за спровођење избора. Уз пријаву, подноси се и решење о регистрацији 
организације код надлежног органа. 

Општинскаизборна комисија издаје службена овлашћења домаћим 
посматрачима, који могу да прате ток избора. 

2. Општинска изборна комисија и бирачки одбор ће посматрачима 

омогућити несметано праћење тока избора, а у записнику ће констатовати 
присуство посматрача на бирачком месту.Посматрачи су дужни да поступају по 
правилима о одржавању реда на бирачком месту. 
 
XIV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

1. Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Општине Нови 
Бечеј. 

2. Средства за спровођење избора могу да се користе за следеће намене: 
- рад органа за спровођење избора; 
- штампање изборног материјала; 
- накнаде члановима и заменицима чланова органа за спровођење избора; 
- накнаде за рад радника ангажованих у Општинској изборној комисији за 

обављање стручних и других послова у вези са спровођењем избора; 
- накнаде за дневнице, путне трошкове и изгубљену зараду чланова 

Општинске изборне комисије и њихових заменика, као и радника и других лица 
ангажованих на спровођењу избора; 
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- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала; 
- прикупљање, статистичку обраду и презентацију изборних података; 
- превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге. 
3. Налогодавци за располагање средствима је секретар Општинске изборне 

комисије  
4. Исплата средстава на име накнада и путних трошкова обавља се у складу 

са важећим прописима и одлукама Општинске изборне комисије. 

XV. ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
1. Изборни материјал чува се, и то: 
- изборни документи - трајно; 
- гласачки листићи и остали материјали - четири године; 
- финансијски документи - сагласно прописима о чувању финансијских 

докумената. 
По истеку рока за чување изборног материјала, са материјалом се поступа у 

складу са прописима о архивској грађи. 
2. Изборни материјал чува се у просторији у којој су обезбеђени услови да 

тај материјал не буде доступан неовлашћеним лицима. 

XVI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
1. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

Образац О-1 
ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
_________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка - страначка коалиција - 
_________________________________________________________________ 

друга политичка организација - група грађана) 
подноси Општинској изборној комисији Изборну листу _____________________ 

_________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је 

одређен) 
 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј. 
 
 Кандидати за одборнике су: 

Ред.
број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и 
адреса становања 

1.     

2.      

3.     

 (Навести све кандидате по одредницама из ове табеле.  
 
Изборна листа кандидата се предаје у писаном и у електронском облику 
(флопи диск). 
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У ______________, ________ 2006. године 
     (место)           (датум)                                           Овлашћено лице 

                                                   
_____________________________ 

 (име и презиме) 
                                                                       _____________________________ 
 (потпис) 
 
Уз ову изборну листу доставља се: 

1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата, 
      2. Писмена изјава сваког кандидата о прихватању кандидатуре, 

3. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата, 
4. Писмена сагласност носиоца изборне листе, 
5. Овлашћење лица за подношење изборну листу, 
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата, 
7. Списак бирача који подржавају изборну листу у писаном и у електронском 

облику (флопи диск), са изјавом сваког бирача сређене по азбучном реду 
презимена, 

8. Писмени коалициони споразум – када изборну листу предлаже коалиција 
странака, у складу са чланом 19. став 3. и 4. Закона о локалним изборима, 

9. Овлашћење за прикупљање потписа бирача. 
 

Образац О-2 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
___________________________________________,_____________________ 
     (име и презиме)                                 (занимање) 
________________________________________________________________ (лични 
број)                         (пребивалиште и адреса становања) 
да у име 
_________________________________________________________________ 
                (назив подносиоца изборне листе: политичке странке-страначке 
коалиције-друге  
_________________________________________________________________ 
                политичке организације - групе грађана) 
 
поднесе Општинској изборној комисији ИЗБОРНУ ЛИСТУ кандидата за одборнике 

Скупштине општине Нови Бечеј. 
 
У ______________, ________ 2006. године 
    (место)         (датум)  
 
 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ  ______________________________________ 
                                                                              (име и презиме лица 
овлашћеног статутом 
                                                                              политичке странке, односно 
коалиционим    
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                                                         М.П.       споразумом, односно споразумом 
групе грађана) 
_____________________________________ 
              (потпис) 
 
 
 

Образац О-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 - страначка колаиција -  
_______________________________________________________________________
_______ 

- дуга политичка организација - група грађана) 
 
У ______________, ________ 2006 године 
(место)           (датум)                                                             

Носилац листе                                 
______________________________ 

(име и презиме) 
                                                               

_______________________________ 
 (лични број) 

     ________________________________ 
   (пребивалиште и адреса становања) 

                              
_______________________________ 

 (потпис) 
 

Образац О-4 
И З Ј А В А  

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: политичке 
странке - станачке колаиције - друге  
_______________________________________________________________________
_______ 
                               политичке организације - групе грађана) 
 
У ______________, ________ 2006.године 
   (место)          (датум)  
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                                                            Кандидат 
________________________________ 

                                                                                                               (име и 
презиме) 

                              
________________________________ 

                              
(занимање) 

 ________________________________ 
                                                                                                                (лични 

број) 
 ________________________________ 
 (пребивалиште и адреса становања)     

                                 
________________________________ 

                                                                                          
(потпис) 

 
 

Образац О-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 

Име и презиме Пребивалиште и адреса 
становања 

Лични број 

1.    

2.    

3.    

(Навести све бираче по азбучном реду презимена који подржавају изборну листу 
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 елктронском 
облику (флопи диск), 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. 
Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца изборне листе).   
 
 
 

Образац О - 6 
ИЗЈАВА 

БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
         ПОДРЖАВАМ Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине 
Нови Бечеј, коју Општинској изборној комисији подноси  

_________________________________________________________________                     
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка - страначка коалиција 
_________________________________________________________________           

(друга политичка организација - група грађана) 
 
 Бирач 

                                          
_________________________________ 

 (име и презиме) 
                   __________________________________ 
 (лични број) 
                   __________________________________ 
                                                                                  (пребивалиште и адреса 
становања) 
                  __________________________________ 
                                                                                                                                                       
                                                                                                             (потпис) 
 
Да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач 
оверава  
_______________________________________________________________________
_______ 
                          (назив органа пред којим се врши овера потписа)  
 

Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе - личне карте број 
______________ 
 
У ______________, ________ 2006. године у ______ часова. 
   (место)          (датум)                                    

                                                                                                  Овлашћено лице 
за оверу 

                                         
__________________________ 

                                                                                                        (име и 
презиме) 

М.П. 
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_________________________________                              
(потпис) 

 
 

Образац О-7 
П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ 
 

 Потврђује се да  
_________________________________, ________________________, 
_________________, 
                 (име и презиме)                                   (занимање)                                    
(рођен)                  
__________________, 
_________________________________________________________, 
       (лични број)                         (пребивалиште и адреса становања) 
 
који је уписан у бирачки списак општине Нови Бечеј, има изборно право. 
 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2006. године   
    (место)                       (датум)   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                        
______________________________ 
                                                                                                         (име и 
презиме) 
                                                                          М.П.     
______________________________ 
                                                                                                                (потпис) 
 
 
Напомена: Ова потврда се издаје и за кандидате за одборнике скупштине 
општине и за кандидате за председника општине. 
Важеће су и потврде издате на обрасцу општинске управе. 
 
 

Образац О-8 
П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 
 
Потврђује се да је 
___________________________________________________,__________
________________, 
                 (име и презиме)                                       (лични број) 
са пребивалиштем 
__________________________,_____________________________________________
______, 
            (место)                                        (адреса пребивалишта) 
 
уписан у бурачки списак општине Нови Бечеј и има изборно право. 
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Број ________ 
У ______________, ___________ 2004. године        
         (место)            (датум) 
     
             БИРАЧ                                                                                   ОВЛАШЋЕНО 
ЛИЦЕ  
______________________________                                   
______________________________ 
         (име и презиме)                                                                 (име и презиме) 
______________________________                    ______________________________ 
            (потпис)                                                                                  (потпис) 
          
Напомена: Ова потврда се издаје и за гласање за одборнике скупштине 
општине и за председника општине. 
Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места, 
враћа се бирачком одбору ради евидентирања.  
 
                    

Образац О-9 

П О Т В Р Д А 

О ПРЕБИВАЛИШТУ  
 

Потврђује се да 
_____________________________________________________ 

                                                            (име и презиме)                             
рођен у ___________________________________,__________________________ 
                                                                                                               (лични 
број) 
има пребивалиште у _______________________,_____________________________ 
                                                        (место)                                      (адреса) 
__________________ године. 

         (датум) 
 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2006. године        
         (место)           (датум) 
 
                                                                                                   ОВЛАШЋЕЊЕ 
                                                                                            
______________________________ 
                                                                                                            (име и 
презиме) 
                                                          М.П.                          
______________________________ 
                                                                                                                     
(потпис) 
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Напомена: Ова потврда се издаје и за кандидате за одборника скупштине 
општине и за кандидате за председника општине. 
Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова 
 
 

Образац О-10 
 

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

број број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) Општинска изборна 
комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2004. 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 - страначке коалиције - друге политичке  
_______________________________________________________________________
_____ 
                                           организације - групе грађана) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана  
_____________________. 
                                                                                                                            
(датум подношења) 
 

Образложење 
 

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Број ________________ 
У ______________, ___________ 2006. године        
         (место)            (датум)                                                    Председник 
                                                                                                   
______________________________ 
                                                                                      (име и презиме) 
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                                                        М.П.                                 
______________________________ 
                                                                                                                               
(потпис) 
 
 

Образац О-11 
 

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени 

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

изборна комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2004. 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 политичке странке - страначке коалиције - друге 
политичке  
_______________________________________________________________________
_____ 
                                           организације - групе грађана) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана ________ 2006. године, 
као  
                                                                                                       (датум 
подношења) 
Неблаго времена. 
  

Образложење 
(Навести податке о прекорачењу рока за подношење листе) 

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

часа доношења решења. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2004. године        
         (место)            (датум)                                             Председник 
                                                                                   
______________________________ 
                                                                                                  (име и презиме) 
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                                                      М.П.                    
______________________________ 
                                                                                                       (потпис) 
 
 

Образац О-12 
 

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

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

изборна комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2004. године, донела 
је 
        

З А К Љ У Ч А К  
 
 НАЛАЖЕ СЕ  
_________________________________________________________ 
                                               (назив подносиоца изборне листе: политичка 
странка -  
_______________________________________________________________________
_______, 
              страначка коалиција -   - друга политичка организација - група грађана)  
 
да у року од 48 часова од часа доставqања овог закqучка  отклони недостатке 
Изборне листе  
_______________________________________________________________ 
                                              (назив изборне листе и име  
_______________________________________________________________________
_______ 
                                         и презиме носиоца листе ако је одређен) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, поднете __________ 2006.  
                                                                                                                 (датум 
подношења) 
године, пошто садржи недостатке који су сметња за проглашење Изборне листе.  
 

Образложење 
(навести недостатке Изборне листе и указати подносиоцу Изборне листе на радње 
које треба да обави ради отклањања недостатака). 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број ________________ 

У ______________, ___________ 2006. године        
         (место)                 (датум)                                                             
Председник 
                                                                                                       
______________________________ 
                                                                                                                           
(име и презиме) 
                                                      М.П.                                         
______________________________ 
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(потпис) 
 

Образац О-13 
 

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

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

изборна комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2004. године, донела 
је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 ОДБИЈА СЕ  проглашење Изборне листе  
________________________________ 
                                                                                           (назив изборне листе и  
_______________________________________________________________________
_______ 
                                     име и презиме носиоца листе ако је одређен) 
коју је поднела 
________________________________________________________________ 
                      (назив политичке странке - страначке коалиције - друге политичке  
_______________________________________________________________________
_______ 
                                           организације - групе грађана) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана __________ 2004. године 
                                                                                                       (датум 
подношења) 
због неиспуњења услова предвиђених Законом. 
 

Образложење 
(У зависности од случаја, укратко навести да Изборна листа не испуњава услове 
предвиђене Законом, односно да недостаци Изборне листе нису отклоњени).  
 

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2004. године        

         (место)                (датум)                                       Председник 
                                                                                 
______________________________ 
                                                                                                  (име и презиме) 
                                                М.П.                        
______________________________ 
                                                                                                        (потпис) 
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Образац О-14 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени 

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

изборна комисија Нови Бечеј, на седници одржаној ________ 2004. године, донела 
је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

______________________ 
(датум) 

 
 Утврђује се Збирна изборна листа за изборе за одборнике Скупштине општине 

Нови Бечеј, и то:  
1.______________________________________________________________________
_______ 
                 (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) 
 
 Кандидати: 
 
 1.)______________________________,________________,________________
______ 

                 (име и презиме)                       (лични број)                 (занимање) 
                 
______________________________________________________________________ 

    (место и адреса пребивалишта) 
 

(навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као 
под 1.)  
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2004. године        
         (место)            (датум)                                           Председник 
                                                                                  
______________________________ 

                                                                (име и презиме) 
                                                           М.П.              
______________________________ 

                                                                                                            (потпис) 
 

Образац О-15 
 

На основу члана 14. став 5. 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 ________ 2004. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

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: политичка странка - страначка коалиција - друга  
_________________________________________________________________ 

политичка организација - група грађана) 
као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборника Скупштине општине Нови 
Бечеј, ИСПУЊАВА  услов за одређивање представника у проширен састав 
Општинске изборне комисије и бирачких одбора. 
 

Образложење 
 Општинска изборна комисија Нови Бечеј на седници одржаној дана _______ 
2006. године, донела је Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за 
одборника Скупштине општине Нови Бечеј коју је поднела 
_________________________________________________________________ 
    (назив подносиоца изборне листе:  
_________________________________________________________________ 

политичка странка - страначка коалиција - друга политичка организација - група 
грађана) 

и сагласно члану 14. став 1. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима 
(″Службени гласник РС″, број 33/2002,37/2002,42/2002,72/2003 и 100/2003) 

утврдила да подносилац изборне листе испуњава услов да одреди своје 
представнике у проширен састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора. 
 Сагласно члану 14. став 7. и члана 16. став  Закона о локалним изборима 
подносилац изборне листе у року од 24 часа од пријема овог решења одређује 
лица (члана и заменика члана) у Општинску изборну комисију Нови Бечеј и 
бирачке одборе у супротном губи право да га одреди. 
 Општинска изборна комисија пошто добије обавештење од овлашћеног 
лица подносиоца изборне листе о лицима која улазе у проширен састав Општинске 
изборне комисије и бирачке одборе, сходно члану 14. став 8. и члана 16. став 3.  
Закона о локалним изборима решењем утврђује имена лица проширеног састава у 
року од 24 часа по истеку рока из члана 14. став 7. истог закона.   
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број ________________ 
У ______________, ___________ 2006. године        
         (место)                  (датум)                                                          
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                               
__________________________ 

                                                                                                   (име и презиме) 
                                                                                            

__________________________ 
М.П. 

                               
(потпис) 
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Образац О-16 
 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
за проверу гласачке кутије за изборе за одборнике Скупштине општине 

Нови Бечеј  
 

Бирачки одбор за Бирачко место ______ у општини Нови Бечеј за изборе  
                                                                                  (број) 
за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, који се одржавају _______ 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. 
_______________________________ 
                                                                                                 (име и презиме 
члана) 
                                                                                      
________________________________ 
                                                                                                                   
(потпис)            
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Образац О-17 

 
Г Л А С А Ч К И  Л И С Т И Ћ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  
 

_______________________ 
(датум гласања) 

 
 Гласа се само за једну Изборну листу заокруживањем редног броја испред 
назива изборне листе). 
 
 1. 
___________________________________________________________________ 
                                                  (назив изборне листе) 
 1.) 
__________________________________________________________________ 
                                      (име и презиме првог кандидата са листе) 
 
(На исти начин унети називе свих изборних листи и првих кандидата на листи, 
истим редоследом као на Збирној изборној листи).  
 
 

М.П. 
 

 
Образац О-18 

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

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

 
 

1. Општинска изборна комисија Нови Бечеј предаје бирачком одбору за 
бирачко место број ___ у општини Нови Бечеј, следећи изборни материјал: 
 
 1.) Један примерак Правила о раду бирачких одбора, 
 2.) Решење о одређивању бирачког места, 
 3.) Решење о именовању бирачког одбора, 

 4.) Два примерка Збирне изборне листе кандидата за избор одборника 
Скупштине општине Нови Бечеј, 
 5.) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на 
бирачком месту, 
 6.)  _______ гласачких листића  по овереном изводу из бирачког списка, 
                  (број) 
за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј   
 7.) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања на бирачком месту, 
 8.) Један контролни лист, 
 9.) _______ образаца Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког  
                (број)  
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месту (образац О-9) 
 10.) Упутство за спровођење рачунско-логичке контроле, 

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

                   (број) 
13.) прибор за печаћење, 
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) 
3.) _________________________________________, 
_________________________________ 
                   (назив подносиоца)                                                              (име и 
презиме) 
_______________________________________________________________________

_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
4.) ________________________________________, 
__________________________________ 
                   (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. 
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Примедбе су:  
_______________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________
_______ 

5. 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 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Образац О-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  
                 (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 удаqености 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, 



 91

- да је од Општинске изборне комисије примqен 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. 
 
 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 закqучено у _____ час. 
10. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио 

утврђивању резултата гласања на следећи начи: 
 - утврдио је број неупотребqених 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, неупотребqени гласачки листићи, неважећи 
гласачки листићи и важећи гласачки листићи ставqени 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)  
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 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  
            (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 

   

   

   

 (Навести све изборне листе) 
 
 14. После пребројавања, неупотребqени гласачки листићи, неважећи 
гласачки листићи и важећи гласачки листићи за избор одборника Скупштине 
општине Нови Бечеј ставqени 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: 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____. 
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 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. ___________________________________  2. 
___________________________________ 

               (име и презиме-редни број изборне листе - потпис представника) 
 

18. Бирачки одбор је завршио рад ________ 2004. 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 О-20 
З А П И С Н И К 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ________, у 
_______________________________________________ предаје Општинској 
изборној  
                 (назив бирачког места) 
комисији Нови Бечеј следећи изборни материјал: 
                          
 1.) Записник о раду бирачког одбора, 
 2.) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком 
месту, 
 3.) ________ неупотребqених 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. Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у 
подтачкама ________________ тачке 1. овог записника. 
                                     (број) 
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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) 
3.) ________________________________________, 
_______________________________ 
                       (назив подносиоца)                                              (име и презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                                 (пребивалиште и адреса представника) 
4.) ________________________________________, 
_______________________________ 
                       (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 ______________, ___________ 2006. године у _______ часова.       
         (место)              (датум) 
 
           ЗА БИРАЧКОГ ОДБОРА            ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУКОМИСИЈУ 
      ___________________________                         
______________________________ 
               (име и презиме)                                                     (име и презиме) 
     ___________________________                          
______________________________ 
                   (потпис)                                                                    (потпис) 
 
 



 95

Образац О-21 
З А П И С Н И К 

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

____________________ 
(датум) 

 
 1. Седница Општинске изборне комисије је почела у ___ часова ________ 
2006.  
                                                                                                                                   
(датум) 
године. 
 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 __________ 
2004. године). 
 

 5. На основу изборног материјала примqеног од бирачких одбора, утврђено 
је: 
-да је за изборе предато укупно гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
__________ 
  
- да је остало неупотребqених гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..   
__________ 
 
- да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача .. .. .. .. ..  
__________ 
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- 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.    

    

    

    

    

    

(Навести све изборне листе, по редоследу са гласачког листића). 
 

8. Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ 
примедба на утврђивање резултата избора. 
  Примедбе су: 
_______________________________________________________________________
______ 
_______________________________________________________________________
_______ 
 9. Закqучено 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  _________ 2006. године у ________ часова. 
                                                                         (датум) 
 
        СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   
______________________________                      
_________________________________ 
      (име, презиме и потпис)                                      (име, презиме и потпис) 
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ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  
                                      1. __________________________________ 
                                                    (име, презиме и потпис) 

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

Образац О-22 
На основу члана 44.  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 
 

У В Е Р Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 
 
 Утврђује се да је ____________________________, 
________________________ 
                                                 (име и презиме)                          (занимање) 
 рођен _______________, из ______________________________________  изабран 

за  
                 (датум)                      (пребивалште и адреса становања) 
одборника Скупштине општине Нови Бечеј, са Изборне листе _______________                                                                                 
_______________________________________________________________________
____ 
               (назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен) 
 
на изборима одржаним ____________ 2006. године. 
                                              (датум) 
 
 Број: ________ 
 У ____________________, ___________ 2006. године        
                     (место)                 (датум) 
 

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) 
 

Образац ПО-1 
ПРЕДЛОГ 

КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

За кандидата за председника Општине Нови Бечеј  
_________________________________________________________________ 
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(назив подносиоца листе: политичка странка - страначка коалиција - група 
грађана) 

 
ПРЕДЛАЖЕ  

________________________________________,________________________ 
       (име и презиме)                              (занимање) 
  
__________________,______________________________________________ 
      (лични број)             (пребивалиште и адреса становања) 
 
У ______________, ________ 2006. године 
             (место)               (датум)                                             Овлашћено лице                                                                              
___________________________ 
                                                                                                     (име и презиме)                                                            
___________________________ 
                                                                                                            (потпис) 
     Уз овај предлог прилажу се: 

1. Потврда о изборном праву кандидата, 
2. Изјава кандидата о прихватању кандидатуре, 
3. Потврда о пребивалишту кандидата, 
4. Овлашћење лица за подношење предлога кандидата, 
5. Уверење о држављанству кандидата, 
6. Списак бирача који подржавају Предлог кандидата за председника Општине 

Нови Бечеј у писаном и електронском облику, са изјавама бирача који 
подржавају предлог кандидата сређене по азбучном реду презимена,  

7. Овлашћење за прикупљање потписа бирача. 
 
 

Образац ПО-2 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕЧЕЈ 

 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
_______________________________,______________________________ 
                                          (име и презиме)                                             
(занимање) 
___________________________,_____________________________________ 
             (лични број)          (пребивалиште и адреса становања) 

да у име 
_________________________________________________________________ 

            (назив подносиоца листе: политичке странке - страначке коалиције  
________________________________________________________________ 
                                                                       - групе грађана) 
 
поднесе Општинској изборној комисији ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА за председника 
Општине Нови Бечеј. 
 
У ______________, ________ 2006. године 
    (место)               (датум)                  

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

     М.П.                                          _________________________________ 
 (потпис) 
 
 

 
Образац ПО-3 

И З Ј А В А  
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 ПРИХВАТАМ кандидатуру за председника Општине Нови Бечеј коју је 
предложила 
_______________________________________________________________________
_______ 

(назив подносиоца предлога: политичке странке - страначке коалиције - групе 
грађана) 

_______________________________________________________________________
_______ 
 
У ______________, ________ 2006. годин 
 (место)         (датум) 

                                                                 Кандидат 
                          

_______________________________ 
                                                                                                             (име и 

презиме) 
                               

________________________________ 
                              

(занимање) 
     ________________________________ 

   (лични број) 
     _________________________________ 
     (пребивалиште и адреса становања) 

                              

_________________________________ 
                                                                                                          (потпис) 
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Образац ПО-4 
С П И С А К  

БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Предлог 
_________________________________________________________________ 

             (назив подносиоца предлога кандидата: политичке странке-станачке 
колаиције-групе грађана) 

да кандидат за председника Општине Нови Бечеј буде 
________________________________________,________________________ 
         (име и презиме)                      (занимање) 
_________________________,_______________________________________ 
       (лични број)                   (пребивалиште и адреса становања) 
 
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 
кандидата према одредницама из ове табеле) 
 
У ______________, ________ 2006. године 
    (место)           (датум)                   

                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 _______________________________ 
 (презиме и име) 

                                                                                 М.П.         
________________________________      

 (потпис) 
 
(Напомена: Списак се обавезно доставља у писаном и у елктронском 
облику (флопи диск), а подаци морају бити идентични. 
Уз списак се достављају, сређене по азбучном реду презимена, све изјаве бирача 
који подржавају предлог кандидата, дате на прописаном обрасцу. 
Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца предлога кандидата).   
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Образац ПО-5 
И З Ј А В А  

БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
        ПОДРЖАВАМ Предлог кандидата за председника Општине Нови Бечеј, коју 
Општинској изборној комисији подноси  
_________________________________________________________________(назив 
подносиоца предлога кандидата: политичке странке - страначке коалиције - 
_________________________________________________________________ 
                                                                 - групе грађана) 
 Бирач 

                              
________________________________ 

            (име и презиме) 
           ________________________________ 
               (лични број) 
                   ________________________________ 
                    (пребивалиште и адреса становања) 
                  ________________________________ 
       (потпис) 
 
Да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач 
оверава  
_______________________________________________________________________
_______ 
                          (назив органа пред којим се врши овера потписа)  
 
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе - личне карте број 
______________. 
 
У ______________, ________ 2006. године у ______ часова. 
    (место)         (датум)                                    
                                                                                                  Овлашћено лице 
за оверу 
                                                                                       
___________________________________ 
 (  Име и презиме )                                                                         М.П.      
__________________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
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Образац ПО-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 
 
 ПРОГЛАШАВА СЕ за кандидата за председника Општине Нови Бечеј    
________________________________________,_______________________________
______ 
       (име и презиме)                                                            (занимање), 
______________________________,_________________________________________
______.  
      (лични број)                                 (пребидреса становања) 
 
кога је предложила  
_______________________________________________________________________
_______ 

                 (политичка странка - страначка коалиција  
____________________________________________________, 
_________________________ 
                    - група грађана)                                                             (датум 
подношења предлога)      
 
 

Образложење 
(Навести податке о томе да је овлашћен предлагач поднео благовремен и 

потпун предлог кандидата за 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 
доношења решења.   
  

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

Образац ПО-7 
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На основу члана 25. став 1. 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 
 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ Предлог кандидата за председника Општине Нови Бечеј који  
је поднела  
___________________________________________________________________, 
                          (политичка странка - страначка коалиција - група грађана) 
 
_________ 2006. године, као неблаговремен.  
(датум подношења) 
 

Образложење 
(Навести податке о прекорачењу рока за подношење предлога) 

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број _________ 
У ______________, _________ 2006. године 
          (место)                (датум)                                           
Председник 
                                                                                                         
_____________________________ 
                                                                                                                             
(име и презиме) 
                                                        М.П.                                      
______________________________ 
                                                                                                                                    
(потпис) 
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Образац ПО-8 
 

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   
_________________________________________________________ 
                                       (политичка странка - страначка коалиција - група 
грађана) 
да у року од 48 часова од часа доставqања овог закqучка отклони недостатке 
предлога кандидата за председника општине Нови Бечеј поднете ___________ 
2006.  
                                                                                                                                
(датум подношења) 
године, пошто садржи недостатке који су сметња за проглашење предлога 
кандидата. 
 

Образложење 
(навести недостатке предлога кандидата и указати подносиоцу предлога на радње 
које треба да обави ради отклањања недостатака).   

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Број _________ 
У ______________, _________ 2006. године 
          (место)               (датум)                                                             
Председник 
                                                                                                    
____________________________ 
                                                                                                                        
(име и презиме) 
                                                                                    М.П.   
_____________________________  
                                                                                                                              
(потпис) 
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Образац ПО-9 
 

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 ________ 2004. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 ОДБИЈА СЕ  Предлог кандидата за председника Општине Нови Бечеј 
који је поднела 
_____________________________________________________________ 
                               (назив политичке странке - страначке коалиције - групе 
грађана) 
 ___________ 2006. године, због неиспуњења Законом прописаних услова. 
(датум подношења) 
 

Образложење 
(У зависности од случаја, укратко навести да предлог кандидата не испуњава 
услове предвиђене Законом, односно да недостаци предлога кандидата нису 
отклоњени).  
 

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

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број _________ 
У ______________, _________ 2006. године 
          (место)          (датум)                                            
Председник 
                                                                                                     
______________________________ 
                                                                                                                    (име и 
презиме) 
                                                       М.П.                                       
______________________________ 
                                                                                                                                
(потпис) 
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Образац ПО-10 
 

На основу члана 56. 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, утврдила је 

 
 

ЛИСТУ КАНДИДАТА  
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
И 

 За кандидата за председника општине Нови Бечеј утврђени су: 
 
 1. _________________________________________ кога је предложила  
                    (име и презиме)  
      
_______________________________________________________________________
____      
         (политичка странка - страначка коалиција - група грађана) 
 

(Навести све кандидате према азбучном реду, као под 1). 
 

II  
 Ова листа објавqује се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″, 

средствима јавног информисања и на бирачким местима. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Број _________ 
У ______________, _________ 2006. године          
          (место)           (датум)                                           
Председник 
                                                                                                    
______________________________ 
                                                                                                                          
(име и презиме) 
                                                       М.П.                                        
______________________________ 
                                                                                                                                   
(потпис) 
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Образац ПО-11 
 

Г Л А С А Ч К И  Л И С Т И Ћ 
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

_________________________ 
(датум гласања) 

 
Гласа се само за једног кандидата заокруживањем редног броја испред имена 
кандидата. 

 
КАНДИДАТИ: 
 

1. _________________________________ кога је предложила  
                  (име и презиме)                                                          

 
_______________________________________________________________________
_     

                 (политичка  странка -страначка коалиција - група грађана) 
 
(Навести све кандидате према азбучном реду, као под 1). 
 

М.П. 
 

 
Образац ПО-12 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
 

за проверу гласачке кутије за избор за председника Општине Нови Бечеј  
 

Бирачки одбор за Бирачко место ______ у општини Нови Бечеј за  
                                                                                     (број) 
изборе за 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) 
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________________________________ 
                                                                                                  (потпис)   
                                                                                   3. 
_______________________________ 
                                                                                     (име и презиме члана) 
                                                                               
________________________________ 
                                                                                                 (потпис)        
                                                                                  
4._______________________________ 
                                                                                         (име и презиме члана) 
                                                                                      
________________________________ 
                                                                                                           (потпис)          
 
 
 
                               

                   
Образац ПО-13 

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

ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 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.) Два примерка листе кандидата за избор председника општине Нови 
Бечеј, 
 4.) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на 
бирачком месту, 
 5.)  _______ гласачких листића  по овереном изводу из бирачког списка,( 
број) 
 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   
                    ( број )  бирачког месту (образац О-9) 
 10.) Упутство за спровођење рачунско-логичке контроле, 

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

                   (број) 
13.) прибор за печаћење, 
14.) Прибор за писање, 

 
 2. Општинска управа Нови Бечеј је предала бирачком одбору: 

1.) Једну кутију за гласање, 
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2.) Два паравана за гласање. 
 
3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 
______________________________________  тачке 1. и у подтачкама 
____________________________ тачке 2. овог записника. 
              (број)                                        

4. Предаји изборног материјала присуствовали су представници 
подносилаца изборних листа и то: 
1._______________________________________________,______________________
_______ 
                   (назив предлагача)                                                                   (име и 
презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
2______________________________________________,________________________
______ 
                    (назив предлагача)                                                                   (име и 
презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
3.)______________________________________________,_______________________
______    
                    ( назив предлагача)                                                                   (име 
и презиме)                                    
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
4._______________________________________________,______________________
_______ 
                   (назив предлагача)                                                                    (име и 
презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
 

5. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа 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) 
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ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА                ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ 
                                                                                                            КОМИСИЈУ           
        ___________________________                               
______________________________ 
                  (име и презиме)                                                           (име и презиме) 
       ___________________________                                 
______________________________ 
                       (потпис)                                                                             (потпис) 
 
Присутни чланови бирачког одбора 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Образац ПО-14 
 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 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 удаqености 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 примqен 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. 
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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 закqучено у _____ час. 
10. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио 

утврђивању резултата гласања на следећи начи: 
 - утврдио је број неупотребqених 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, неупотребqени гласачки листићи, неважећи 
гласачки листићи и важећи гласачки листићи ставqени 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 председника општине      

(шифра општине) следећи: 
                                                           
 1.) да је ПРИМЉЕНО гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
__________ 
    
 2.) да је НЕУПОТРБЉЕНИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
__________ 
 
 3.) да је према Изводу из бирачког списка  
                 укупно УПИСАНИХ БИРАЧА .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 
__________    
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 4.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ 
           (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) .. .. .. .. .. .. 
__________ 
 
 5.) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ  
            (укупно гласачких листића у кутији) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
__________    
                      
  5.1 да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. ....  
__________ 
 
  5.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
__________ 
 
 13. да су од укупно важећих гласачких листића кандидати за председника 
ДОБИЛИ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:  

Ред. 
број  

Име и презиме кандидата Назив предлагача 
(странка - коалиција - група грађана)  

Број добијених 
гласова 

1.    

    

 (Навести све кандидате као под 1.) 
 
 14. После пребројавања, неупотребqени гласачки листићи, неважећи 
гласачки листићи и важећи гласачки листићи за избор председника Општине Нови 
Бечеј ставqени 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.__________________________________             
2.__________________________________ 
               (име и презиме-редни број кандидата - потпис представника) 
 

18. Бирачки одбор је завршио рад ________ 2006. године, у _____ часова. 
 
                                                              БИРАЧИКИ ОДБОР 

                                               1. _________________________________________ 
                                                      (име и презиме и потпис председника) 
                                   2.____________________________________________ 
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                                                         (име и презиме и потпис члана) 
                                               
3.____________________________________________ 
                                                           (име и презиме и потпис члана) 
                                              4. 
____________________________________________ 
                                                           (име и презиме и потпис члана) 
 
 

Образац ПО-15 
З А П И С Н И К 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 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.) ________ неупотребqених 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. Општинска изборна комисија је примла изборни материјал назначен у 
подтачкама ________________ тачке 1. овог записника. 
                             (број) 

3. Предаји изборног материјала присуствовали су представници 
подносилаца изборних листа и то: 
1.)________________________________________,_____________________________
______ 

                       (назив предлагача)                                              (име и презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
2.)________________________________________, 
__________________________________ 
                       (назив предлагача)                                              (име и презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
3.)________________________________________, 
___________________________________ 
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                       (назив предлагача)                                              (име и презиме) 
_______________________________________________________________________
_______ 
                           (пребивалиште и адреса представника) 
4.)________________________________________,_____________________________
______ 
                       (назив предлагача)                                              (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 ______________, ___________ 2006. године у _______ часова.       
         (место)              (датум) 
 
           ЗА БИРАЧКИ ОДБОР                               ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ 
КОМИСИЈУ 
      ___________________________                           
______________________________ 
               (име и презиме)                                                                (име и 
презиме) 
     ___________________________                    ______________________________ 
                   (потпис)                                                                                     
(потпис) 
 

Образац ПО-16 
З А П И С Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА 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:  
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 - 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 примqеног од бирачких одбора, утврђено 
је: 
-да је за изборе предато укупно гласачких листића  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
__________ 
  
- да је остало неупотребqених 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 поједини кандидати добили следећи број гласова: 

Ред. 
број  

Име и презиме кандидата Назив предлагача 
(странка - коалиција - група грађана)  

Број добијених 
гласова 
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(Навести све кандидате, по редоследу са гласачког листића). 
 
6. За председника Општине Нови Бечеј изабран је 
_______________________________ 
                                                                                                               (име и 
презиме) 
кога је предложила  
___________________________________________________________ 
                                                                     (назив предлагача) 
 (6. Пошто нико није освојио потребну већину гласова спроводи се ДРУГИ 
КРУГ гласања ___________ 2006. године, са два кандидата који су освојили највећи 
број гласова и то: 
1.)________________________ кога је предложила ________________________ 
             (име и презиме)                                                             (назив 
предлагача) 
2._______________________кога је предложила ___________________________. 
             (име и презиме)                                                             (назив 
предлагача) 
 

8. Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ 
примедба на утврђивање резултата избора. 
  Примедбе су: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 
 9. Закqучено је да се извештај о резултатима избора за председника 
општине одмах саопшти јавности и објави у ″Службеном листу општине Нови 

Бечеј″. 

 10. Комисија је завршила рад  _________ 2006. 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 ПО-17 
УВЕРЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Утврђује се да је 

____________________________,___________________________ 
                                                       (име и презиме)                               
(занимање) 
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 рођен___________, 
____________________из______________________________________   
                   (датум)          (лични број)                             (пребивалште и адреса 
становања) 
 
изабран за председника Општине Нови Бечеј на изборима одржаним _________  
                                                                                                                                                 
( датум) 
2006.године. 
 

Број: _______________ 
 У ______________, ___________ 2006. године        
                       (место)                     (датум) 
 

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) 
 

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, 
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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. 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

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 

                                                     
____________________________ 

                                          М.П.                                                                   
(презиме и име) 

                                                                                      
__________________________ 

     (потпис) 
 
(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).   
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Образац ОПО-4 
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) 
 
Да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач 
оверава  
_______________________________________________________________________
_______ 
                          (назив органа пред којим се врши овера потписа)  
 
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе - личне карте број 
______________. 
 
У ______________, ________ 2006. године у ______ часова. 
        (место)               (датум)                                    
                                                                                                  Овлашћено лице 
за оверу 

                                                                                       
___________________________________ 
                     (име и презиме) 
                                                                         М.П.      
__________________________________ 
                                                                                                           (потпис) 
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Образац ОПО-5 
 

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    
_______________________________________  
           (име и презиме председника општине)  
који је поднела ____________________________________________________ 
                      (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 
доношења решења.   
  

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



 122

Образац ОПО-6 
 

 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 _________ 
У ______________, _________ 2006. године 
  (место)               (датум)  
 
Председник 
                                                     ______________________________                                                         
(име и презиме) 

                                                                                  М.П.  
______________________________                                                                                
(потпис) 

 
Образац ОПО-7 

 
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 
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(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) 
 
Председник 
                                                                           
______________________________                                                                            
(име и презиме) 
                                                       М.П.            
______________________________                                                                                
(потпис) 
 

Образац ОПО-8 
 

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. 

 
Образац ОПО-9 

 
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. 
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 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 на бирачко место 
1.________________________________             
          (име и презиме) 
  _______________________________ 
            (потпис) 
 
Бирачки одбор                                            
                                       
1.________________________________             
     (име и презиме председника) 
 _________________________________ 
           (потпис)                                                                                                                                           
2._______________________________                                                                                                                 
(име и презиме члана) 
                                                                              
________________________________                                                                                                 
(потпис) 
                                                                            
3._______________________________                                                                                      
(име и презиме члана) 
                                                                               
________________________________                                                                                            
(потпис) 
                                                                             
4.________________________________                                                                                     
(име и презиме члана)  
                                                                                
________________________________                                                                                                         
(потпис)                                        

                   
Образац ОПО-10 

 
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, 
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 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.________________________________________,______________________ 
        (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 
_________________________________ 



 126

_________________________________ 
_________________________________ 
 

Образац ОПО-11 
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. 

 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.   
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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.. . .. .       __________ 
    
 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: 
                  (име и презиме ) 
ЗА...........................______ бирача 
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. 
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 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) 
 

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-12 
 

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. 
                 (број)          
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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) 

 

 

 

Образац ОПО-13 

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; 
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            (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: 
 
-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: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 8. Закључено је да се извештај о резултатима гласања за опозив 
председника општине одмах саопшти јавности и објави у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 9. Комисија је завршила рад  _________ 2006. 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-14 
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) 
 

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) 
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