
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 10 Нови Бечеј 28.5.2020. године година LIV

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, брoj 129/07, 34/10- УС, 54/11,
12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, брoj 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз
супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила
(„Службени гласник РС“, број 65/20), Изборна комисија општине Нови Бечеј, на седници одржаној 11. маја
2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине
Нови Бечеј који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на
изборе одборника у Скупштини општине Нови Бечеј, Упутством за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине расписаних за 26. април 2020. године и Роковником за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаних за 26. април 2020.
године.

4. Изборна комисија општине Нови Бечеј ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3.
овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине
Нови Бечеј.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао
изборе за одборнике у Скупштини општине Нови Бечеј за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број
19/20). У складу са том одлуком Изборна комисија општине Нови Бечеј је спроводила изборне радње
прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно
председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на
територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на
снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне
радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и
одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење
изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Нови Бечеј је донела решење о о прекиду свих
изборних радњи са даном 16. март 2020. године, у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Нови
Бечеј расписаних за 26. април 2020. године.
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Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис
председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4.
наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о
настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике
Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом,
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј из тачке 2.
диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020.
године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26.
априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Нови Бечеј, као орган надлежан за спровођење
поступка избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, донела је решење како је наведено у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине
Нови Бечеј у року од 24 часа од часа доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-013-15/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 11.05.2020. године ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Н о в и Б е ч е ј ВАЛЕНТИНА ВЛАШКАЛИН с.р.

2. Образац 15

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, расписаним за 21. јун 2020. године,
бирачки одбор на бирачком месту број ______ у општини Нови Бечеј примио је кутију за гласање.

Провером је у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место

_______________________________________________________________, уписаног у извод
(име и презиме бирача)

из бирачког списка под редним бројем ______, утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна
да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.

У ____________________________, ___________ 2020. године, у _______ часова.
(место) (датум)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО БИРАЧКИ ОДБОР
НА БИРАЧКО МЕСТО

________________________________ 1. _______________________________
(име и презиме) (име и презиме и потпис председника)

________________________________ 2. ________________________________
(потпис) (име и презиме и потпис члана)

3. ________________________________
(име и презиме и потпис члана)

4. ________________________________
(име и презиме и потпис члана)
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5. ________________________________
(име и презиме и потпис члана)

6. ________________________________
(име и презиме и потпис члана)

7. ________________________________
(име и презиме и потпис члана)

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије
потписују сви присутни чланови, односно заменици чланова бирачког одбора.

3. Образац 16

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (  Службени гласник РС  , број 129/2007, 34/2010,
54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020) Изборна комисија општине Нови Бечеј, на седници одржаној ________
2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, на изборима
расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

1. ___________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

Кандидати на изборној листи су:
1.) _________________________________, ________________, _________________,

(име и презиме) (година рођења) (занимање)

________________________________________.
(место пребивалишта)

(навести све кандидате)

НАПОМЕНА:
Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења са свим кандидатима као под бројем 1.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број ___________

У ______________, ___________ 2020. године
(место) (датум)

ПРЕДСЕДНИК
_____________________________

(име и презиме)

М.П. ______________________________
(потпис)
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4. Образац 17

П О Т В Р Д А
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је ___________________________________, ________________________,
(име и презиме) (ЈМБГ)

са пребивалиштем _________________________________________________________________,
(место и адреса стана)

уписан у извод из бирачког списка општине Нови Бечеј, на бирачком месту број ______, под редним бројем
________, и да има изборно право.

У ______________, ___________ 2020. године
(место) (датум)

БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

_________________________ ________________________________
(име и презиме) (име и презиме)

_________________________ ________________________________
(потпис) (потпис)

НАПОМЕНА: Потврда потписана од стране бирача који гласа ван бирачког места враћа се бирачком одбору.

5. Образац 18

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И

БИРАЧКОГ ОДБОРА

1. Изборна комисија општине Нови Бечеј предала је Биракчом одбору за бирачко место број: _______ изборни
материјал за спровођење гласања на изборима за избор одборника у Скупштину општине Нови Бечеј, који ће
се одржати 21.06.2020. године и то:

1) Решење о одређивању бирачког места,

2) Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу и решење о именовању чланова бирачког одбора
у проширеном саставу,

3) Два примерка Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј,

4) Оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, са евентуалним списком накнадних
промена у бирачком списку који се прилаже уз извод из бирачког списка,

5) ________гласачких листића за гласање бирача по изводу и евентуалном списку накнадних промена
(број)

у бирачком списку,

6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

7) Контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту,

8) Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања,
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9) _______ образаца потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места,
(број)

10) Правила о раду бирачког одбора,

11) Државну заставу Републике Србије,

12) обрасце евиденције о присуству чланова и заменика чланова Бирачког одбора у сталном, односно
проширеном саставу на бирачком месту (два примерка).

2. Општинска управа предала је бирачком одбору:

1) једну кутију за гласање,

2) два паравана за гласање,

3) прибор за печаћење (јемственик, печат и печатни восак),

4) прибор за писање,

5) УВ лампу (2 ком.),

6) спреј за обележавање прста (2 ком.),

7) омоте за одлагање гласачких листића, контролног листића и за друге службене потребе,

8) сигурносну затворницу,

9) пластични џак са налепницом са ознаком бирачког места.

3. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у тачки 1. и тачки 2.

4. Предаји изборног материјала присуствовали су представници подносиоца изборних листи и
то:

1._________________________________ , ____________________________________
(назив предлагача) (име, презиме и потпис)

2._________________________________ , ____________________________________

3._________________________________ , ____________________________________

4._________________________________ , ____________________________________

5._________________________________ , ____________________________________

6._________________________________ , _______________________________

7._________________________________ , ____________________________________

5. Бирачки одбор и представници подносиоца имали су – нису имали примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
Примедбе су:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Записник је сачињен у два примерака, од којих је један код Изборне комисије општине Нови Бечеј и један
код Бирачког одбора.
У Новом Бечеју, дана ___________ 2020. године, у _______ часова.
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Председник Бирачког одбора За Изборну комисију општине Нови Бечеј
___________________________ _____________________________________

(име и презиме) (име и презиме)

___________________________ ______________________________________
(потпис) (потпис)

Присутни чланови:
______________________________
______________________________
______________________________

6. Образац 19

З А П И С Н И К
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, _____________________________________________
(назив бирачког места)

у општини Нови Бечеј, састао се дана 21.06.2020. године, у __________ часова.
(време)

1.1. присутни су следећи чланови и заменици чланова Бирачког одбора:
(председник бирачког одбора читко уписује имена чланова и заменика чланова бирачког одбора који су
присутни приликом отварања бирачког места)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Пре отварања бирачког места, Бирачки одбор је проверио и утврдио:
2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола
политичких странака и другог изборног пропагандног материјала,
2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону, Правилима о раду бирачких одбора и да је
обезбеђена тајност гласања,
2.3а да је од Изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за спровођење
гласања на бирачком месту.
2.3б да је од Изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да недостаје:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
о чему је Бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију.

3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.
(време)

4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први дошао
на бирачко место _________________________________________, уписаног у извод из бирачког

(име и презиме првог бирача)

списка под редним бројем _______. Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист,
који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку
кутију, која је одмах запечаћена, у присуству првог бирача, након чега је почело гласање.
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5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ______ бирача, уписаних у извод из бирачког
(број)

списка под редним бројевима:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
од чега:
- _________ слепих лица;

(број)
- _________ лица са другим видовима инвалидитета;

(број)
- _________ неписмених лица;

(број)

6. Ван бирачког места гласало је ______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под редним
(број)

бројевима_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
од чега:
- _________ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога;

(број)
- _________ лица са инвалидитетом;

(број)
- _________ немоћних старих лица;

(број)

7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду.

7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од значаја, односно утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање
евентуалног прекида гласања1. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део
овог записника)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

8а На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи и/или страни посматрачи.
ИЛИ 8б: На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација:
________________________________________________________________________________________________

(навести имена и презимена посматрача и називе организације које представљају)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова.
(време)

10. После затварања бирачког места, Бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи
начин:

10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића,

10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у изводу из
бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку;

10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;

10.4. утврдио је број употребљених гласачких листића пребројавањем свих гласачких листића који су се
налазили у гласачкој кутији;

1 Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је трајао прекид.
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10.5. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких
листића;

10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна листа.

11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки
листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања за избор одборника
Скупштине општине Нови Бечеј следећи:

12.1. да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку,

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА ………………………………………………………………….....___________;
(број)

12.2. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког

списка и списку накнадних промена у бирачком списку) ……………………...…….___________;
(број)

12.3. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ………………………………………...……....___________;
(број)

12.4. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића …………………………….……..…..___________;
(број)

12.5. да је број УПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића (број гласачких листића у гласачкој
кутији)......................................................................................................___________;

(број)

12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ………………………………..…………..___________;
(број)

12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………....……………………………………___________;
(број)

12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:

Редни број Назив изборне листе
Број гласова
који је добила
изборна листа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту.

13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови бирачког
одбора: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(Примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави Изборној
комисији за шта су одређени председник и следећи чланови Бирачког одбора:
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________.

15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак
овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне листе које су освојиле највећи број
гласова на бирачком месту, и то:
15.1. ____________________________________________________________________________________________

(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.2. ____________________________________________________________________________________________

(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.3. ____________________________________________________________________________________________

(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.4. ____________________________________________________________________________________________

(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

16. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 2020. године у __________ часова.
(дан и месец) (време)

БИРАЧКИ ОДБОР:
1. ______________________________________________________________________________

(име и презиме и потпис председника бирачког одбора)

2. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис заменика председника бирачког одбора)

3.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

4.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

5.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

6.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

7.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

8.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

9.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

10.______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

7. Образац 20

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА

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

1. Бирачки одбор за бирачко место ________ предао је Изборној комисији општине
(број)

Нови Бечеј изборни материјал после спроведеног гласања за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј, који
су одржани 21.06.2020. године и то:
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1) први примерак записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања,

2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,

3) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

4) ______________ неупотребљених гласачких листића,
(број)

5) ______________ неважећих гласачких листића,
(број)

6) ______________ важећих гласачких листића,
(број)

7) _______________образаца потврде о бирачком праву за бираче који су спречени да галасају на бирачком
(број)

месту.
2. Бирачки одбор предао је Општинској управи:

1) једну кутију за гласање,
2) два паравана за гласање,
3) прибор за печаћење,
4) прибор за писање,
5) спреј и лампу (по 2 комада),
6) попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачке комисије на

бирачком месту.

3. Изборна комисија примила је изборни материјал назначен у тачки 1. а општинска управа у тачки 2. овог
записника.

4. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа, и то:

1) __________________________________ ___________________________
(назив предлагача) (име и презиме)

2) __________________________________ ___________________________
(назив предлагача) (име и презиме)

5. Бирачки одбор и представници подносиоца нису имали – имали су примедбе на предају и пријем изборног
материјала.
Примедбе су :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Записник је сачињен у три примерка, од којих је један код Изборне комисије општине Нови Бечеј, један код
Бирачког одбора и један код Општинске управе.

У Новом Бечеју, дана ___________________________ у _____________ .
(датум) (часова)

Председник За Изборну комисију
Бирачког одбора општине Нови Бечеј

___________________________ _________________________
(име и презиме ) (име и презиме)

___________________________ _________________________
(потпис) (потпис)
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Присутни чланови Бирачког одбора: За Општинску управу:

__________________________________ _______________________________
(име и презиме) (име и презиме)

__________________________________ ________________________________
(потпис) (потпис)

__________________________________
(име и презиме)

______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(име и презиме)

_______________________________________
(потпис)

8. Образац 21

З А П И С Н И К
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 202О. ГОДИНЕ

1. Седница Изборне комисије је почела у часова,
(датум)

2. Седници Изборне комисије присуствују:

1)
(име и презиме председника Изборне комисије)

2)
(име и презиме секретара Изборне комисије)

3)
(име и презиме члана Изборне комисије)

(Навести све присутне чланове Изборне комисије, секретара Комисије)

3. Изборна комисија је утвдила да је од ____________ бирачких одбора у Општини
(број)

примила изборни материјал од ______________ бирачких одбора.
(број)

4. а) Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредaба закона о локалним изборима и
није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

б) због битних повреда закона, Изборна комисија је поништила гласање на укупно _______
(број)

бирачких места, и то: _____________________________________________________________
(навести бирачка места на којима је поништено гласање)

и одредила да се понови гласање.
Напомена: прецртати а) или б)
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7. Закључено је да се резултати избора одмах објаве у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.

8. Изборна комисија је завршила рад дана __________ у _______часова.

Секретар Изборне комисије Председник Изборне комисије,

(име, презиме и потпис) (име, презиме и потпис)

Чланови Изборне комисије,

1.

(име, презиме и потпис)

(Навести све присутне чланове Комисије, као под 1)

9. Образац 22

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

НОВИ БЕЧЕЈ

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:
- да је за изборе предато укупно гласачких листића:
- да је остало неупотребљено гласачких листића:
- да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:
- да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:
- да је било неважећих гласачких листића:
- да је било важећих гласачких листића:
- да је према записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј,
ван бирачког места гласало:
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Ред
бр. Назив изборне листе Број гласова које је

добила изборна листа
Број мандата које је је

добила изборна лис листа
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића)

6. Чланови Изборне комисије општине Нови Бечеј имали су - нису имали примедбе на утврђивање
резултата избора.

Примедбе су: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Утврђује се да је , ,
(име и презиме) (занимање)

рођен , из , изабран за
(датум) (пребивалиште и адреса становања)

одборника Скупштине општине Нови Бечеј, са Изборне
(назив изборне листе и

носиоца изборне листе ако је одређен)

на изборима одржаним
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II _________________ ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Дана: _______.2020. године ВАЛЕНТИНА ВЛАШКАЛИН
Н о в и Б е ч е ј

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО

Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр.
1. Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку

избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј који су
расписани 4. марта 2020. године

Изборна
Комисија

10 1

2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије Изборна
Комисија

10 2

3. Решење о утврђивању збирне изборне листе Изборна
Комисија

10 3

4. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места Изборна
Комисија

10 4

5. Записник о примопредаји изборног материјала пре спровођења
гласања за избор одборника Скупштине општине Нови Бечеј
између Изборне комисије општине Нови Бечеј и Бирачког
одбора

Изборна
Комисија

10 5

6. Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања
и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине
општине Нови Бечеј

Изборна
Комисија

10 6

7. Записник о примопредаји изборног материјала после
спроведеног гласања за избор одборника Скупштине општине
Нови Бечеј између Бирачког одбора и Изборне комисије општине
Нови Бечеј

Изборна
Комисија

10 9

8. Записник о раду Изборне комисије општине Нови Бечеј на
утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине
Нови Бечеј одржаних 21. јуна 2020. године

Изборна
Комисија

10 11

9. Уверење о избору за одборника Скупштине општине
Нови Бечеј

Изборна
Комисија

10 12

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Марица Бешлин, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: marica.beslin@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8,
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
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