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ИК-НГ-1/2014 

ИЗБОРНА ЛИСТА  
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација , група грађана/ 
 
подноси Изборној комисији општине Неготин Изборну листу  
 

 

/Назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен/ 
 
за избор одборника Скупштине општине Неготин. 
 
Кандидати за одборнике су: 
 

Ре
д. 
бр
ој 

Име и презиме ЈМБГ Занимање 
Пребивалиште и адреса становања 

Страначка 
припадност

* 

Место Улица и број  

       

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
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Ре
д. 
бр
ој 

Име и презиме ЈМБГ Занимање 
Пребивалиште и адреса становања 

Страначка 
припадност

* 

Место Улица и број  

       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       
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Ре
д. 
бр

ој 

Име и презиме ЈМБГ Занимање 
Пребивалиште и адреса становања 

Страначка 
припадност

* 

Место Улица и број  

       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Уз ову изборну листу доставља се: 
 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, 
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе, 
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, 
4. Писмена изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, 
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, 
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци, 
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (CD, DVD), сложен по азбучном реду 

презимена бирача, са изјавом сваког бирача, чији је потпис оверен код надлежног органа. Списак у електронском 
облику треба да буде израђен у excel програму, 

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана – ако је изборну листу поднела 
страначка коалиција или група грађана, 

9. Писани предлог да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, 
односно коалиције политичких странака националних мањина, уз доказ из одговарајућег регистра. 

  
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, 

У Неготину, дана_____________ 2014.год.  

 / име и презиме / 
  

 /потпис/ 
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НАПОМЕНА:  
-Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трћину кандидата од укупног броја одборника који се 
бира, односно (15 кандидата) 
-На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прева три места, друга три места и тако 

до краја листе) мора бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи. 
-Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику у одговарајућем формату. 
*Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција 
регистрованих политичких странака. 
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ИК-НГ-2/2014 

 

ИЗЈАВА 
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
Прихватам кандидатуру за одбoрника Скупштине општине Неготин на Изборној листи коју је поднела 

 
 

 

 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација , група грађана/ 
 
за изборе који ће се одржати 16. 03. 2014.године. 
 
 
 

У Неготину, дана _______2014.године 

 

  

К А Н Д И Д А Т, 

 

/ име, име оца, презиме / 

             

/јединствени матични број грађана / 

 

/ пребивалиште и адреса становања / 
 
 

/занимање/ 

 

/својеручни потпис/ 
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ИК-НГ-3/2014                         

С А Г Л А С Н О С Т 
 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  
 
 

Сагласна-ан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин, за изборе који ће 
се одржати 16.03.2014. године, коју је Изборној комисији општине Неготин поднео-ла 
 
 

 

 
 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација , група грађана/ 
 
 

У Неготину, дана ____________2014.године 

 
 

  

НОСИЛАЦ ЛИСТЕ, 

 

/ име, име оца, презиме / 

             

/јединствени матични број грађана / 

 

/ пребивалиште и адреса становања / 

 

/својеручни потпис/ 
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ИК-НГ- 4/2014 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е   
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

               
Овлашћује се    , 

 /име и презиме/ 
 

чији је ЈМБГ               

  /јединствени матични број грађана/ 
 

са пребивалиштем у   
, 

 

 /место/ /улица и број/ 
 да у име 
 

 

 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација , група грађана/ 
 

поднесе Изборној комисији општине Неготин Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине  
општине Неготин за изборе који ће се одржати 16.03.2014.године. 

 

  
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ, 

У Неготину, дана_______ 2014.год.  

 /име и презиме/ 

  

 /јмбг/ 

  

 /потпис/ 
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ИК-НГ-5/2014 

СПИСАК 
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБOРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:  

  

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ :  

  

БРОЈ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE:  

  
БРОЈ БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ:  

  
 

 
НАПОМЕНА:  

Потребно је прикупити најмање 30 потписа бирача по предлогу за једног кандидата. Списак бирача је потребно доставити у 

штампаном и у електронском облику, унетих у табели  Еxcel обрасца, на CD или DVD диску. Штампани списак и списак у 

електронском облику морају бити идентични, а оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена као у 
обрасцу ИК-НГ-5/2014 

 
 

  
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, 

У Неготину, дана__________ 2014.год.  

 / име и презиме / 

  

 /потпис/ 
 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ: 

Име  и 
презиме  

 ЈМБГ              

 
Е-mail:  Телеф

он 
 

 
Име  и 

презиме 
 ЈМБГ              

 
Е-mail:  Телеф

он 
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ИК-НГ-6/2014 

ИЗЈАВА БИРАЧА  
О ПОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Подржавам Изборну листу кандидата за одборника Скупштине општине Неготин на изборима који ће се одржати 
16.03.2014.године, коју Изборној комисији општине Неготин подноси 

 

 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација , 
група грађана/ 
 
НАПОМЕНА:  Б И Р А Ч 
Изјава се даје у два примерка од којих један 
задржава орган надлежан за оверу 

 

/ име, име оца, презиме / 

 

/јединствени матични број грађана/ 

 

/пребивалиште и адреса становања/ 

 

/својеручни потпис/ 
 
Потврђује се да је именовани-а својеручно потписао-ла ову изјаву. Идендитет именованог-е утврђен је на 
основу важеће личне исправе (личне карте, пасоша, возачке дозволе) број:__________________издате од 
__________________________. 
 
Судска такса у износу од 50,00 динара наплаћена је у складу са Правилником о накнади за оверу потписа бирача који 
подржава изборну листу за избор одборника ("Сл. гласник РС", бр. 21/2008). 
 
У _________________________, дана ____________2014. године. 
 
ОВ бр. ___________________ 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  НЕГОТИН 

РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ 
__________________________________ 
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ИК-НГ-6A/2014 

ИЗЈАВА БИРАЧА  
О ПОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
Подржавам Изборну листу кандидата за одборника Скупштине општине Неготин на изборима који ће се одржати 
16.03.2014.године, коју Изборној комисији општине Неготин подноси 

 

 

 

/Назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка 
организација , група грађана/ 
 
НАПОМЕНА:  Б И Р А Ч 
Изјава се даје у два 
примерка од којих један 
задржава орган 
надлежан за оверу 

 

/ име, име оца, презиме / 

 

/јединствени матични број грађана/ 

 

/пребивалиште и адреса становања/ 

 

/својеручни потпис/ 
 
Потврђује се да је именовани-а својеручно потписао-ла ову изјаву. Идендитет именованог-е утврђен је на 
основу важеће личне исправе (личне карте, пасоша, возачке дозволе) број:_____________________ издате од 
__________________________. 
 
Судска такса у износу од 50,00 динара наплаћена је у складу са Правилником о накнади за оверу потписа бирача који 
подржава изборну листу за избор одборника ("Сл. гласник РС", бр. 21/2008). 
 
У _________________________, дана _____________2014. године. 
 
ОВ бр. ___________________ 

ОСНОВНИ СУД  НЕГОТИН 
РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ 

 
__________________________________ 



Број 3     Страна 13.                                                  “Службени лист општине Неготин”                                      31.01.2014. 
 

СПИСАК       Табела 7 
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБOРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

РЕД. БРОЈ ПРЕЗИМЕ ИМЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ И АДРЕСА СТАНОВАЊА ЈМБГ 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

- Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, сложен по азбучном реду презимена бирача, а подаци у њима морају бити 
Подаци у електронском облику достављају се у електронској форми (CD, DVD 
Оверене изјаве бирача морају бити сложене По азбучном реду презимена бирача  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

На основу  члана 81. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – 

испр.), члана 64. Статута Општине Неготине  („Сл. лист општине Неготин“, бр. 22/2008) и члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа општине 

Неготин бр. 23/2008), Општинско веће Општине Неготин, на седници одржаној дана 31.01.2014. године, донео је следећи: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  УВОЂЕЊУ  ПРОЦЕДУРЕ  ЗА  ПЛАЋАЊЕ  РАЧУНА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ  НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Овим  Правилником утврђује се процедура за плаћање рачуна у Општинској управи општине Неготин, којим се одређују лица, радње и 

рокови у поступку плаћања рачуна. 

Члан 2. 

Сви приспели рачуни евидентирају се, заводе се у  Доставној књизи рачуна у Одељењу за општу управу-Служба писарнице и архиве 

(пријемна канцеларија), а  преко Интерне доставне књиге достављају се уговори, захтеви,дописи и друго истог дана, и они се достављају  Одељењу за 

буџет и  финансије. 

Лице задужено за набавку робе – економ, који врши контролу приспелих рачуна проверава да ли је набавка или услуга извршена ,односно да 

ли је роба испоручена.Након обављене прве контроле и потписа  у Доставној  књизи улазних  рачуна доставља их интерној  контроли. 

Руководилац Одсека за буџет и финасије примљене предмете из Интерне доставне књиге распоређује служби на даљу обраду. 

 

Члан 3. 

              Лице задужено   за јавне набавке након спроведеног поступка и закљученог Уговора  прати извршење јавне набавке преко надзорног органа за 

радове а добра преко економа –лица које је задужено за пријем конкретног добра од стране наручиоца. У случају да се не поштују уговорне обавезе у 

том случају могу да се наплате казнени пенали или да се (обави посао на рачун добављача, раскине уговор, или да се спроведе поступак за додатне 

радове,добра и услуге на основу Закона о јавним набавкама.           

Након извршеног   Уговора лице на пословима   за јавне набавке доставља Руководилацу Одсека за буџет и финасије примљене предмете из 

Интерне доставне књиге распоређује служби на даљу обраду. 

Члан 4. 

 

Лице запослено на  радном месту “интерна конткола“врши  

- проверу тачности уписаних износа и рачуноводствених операција 

- проверу тачности, економске класификације 

- проверу пратеће документације – уговора, извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница, записника о обављеној услузи и сл. 

       -   усклађеност са Планом извршења буџета 

       -   проверу расположивости буџетских апропријација и квота 

       -   контролу усаглашености рачуноводствене документације са уговором 

       -  контролу законитости, односно да ли је пословна промена у складу са законом, прописима и актима донетих на основу закона  

 

    Након обављене контроле, лице на радном месту: интерна конткола, потписом потврђује исправност горе наведених контрола и доставља у  

ликвидатуру. 

 Члан 5. 

           Радно место-ликвидатор за директне кориснике, врши контролу целокупне материјално финансијске документације која је у вези са рачуном 

за плаћање. У случају да рачуни или део материјално финансијске документације нису исправни, ликвидатор за директне кориснике, враћа наведену 

документацију да отклони неправилности.Ликвидатор након извршене контроле  уноси у програму ликвидатуре и штампају се захтеви за преузимање 
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обавезе и захтеви за плаћање и преноси се обавеза из ликвидатуре у финансијско и након тога штампају се вирмани за плаћање који се заједно са 

документацијом доставља Шефу Одељења на потпис и плаћање. 

    

Члан 6. 

      Захтев за плаћање потписује: 

    - на месту „ припремио“ – лице на радном месту ликвидатор  

-  на месту „ оверио“ – Шеф Одељења за буџет финасије и локалну пореску администрацију 

- на месту „одобрио“- Начелник  Општинскe управе општине Неготин 

 

          Потписом напред наведених лица  потврђује  је се  захтев за плаћање   сачињен у складу са прописаном процедуром и да су прописане 

интерне контроле извршене. 

Истог дана када се врши плаћање сачињава се акт –Наредба  на коме су наведена сва плаћања  и сви износи коју  потписује Председник 

општине.  

Члан 7. 

   По извршеном плаћању,  наредног дана оригинал документација доставља се  лицу задуженом за послове  књиговоства буџета ради књижења 

расхода и чувања.  

      Лице на радном месту послови књиговоства трезора књижи промене и проверава тачност економских класификација и тачност уписаних 

износа и рачунских операција. 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Правилник о  увођењу  процедуре  за  плаћање  рачуна у Општинској  управи општине  Неготин    14  

 

 

 


