
Број 27  Страна 924                          „Службени лист општине Неготин“                           01.12.2017. 

 

На основу члана 15. тачка 5) Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС” бр.129/07,34/10-Одлука УС и 54/11) , Изборна 

комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 1.12.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин, 

расписаних за 24. децембар 2017. године 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком прописују се назив,изглед и садржина образаца који ће се користити за вршење појединих изборних радњи у 

поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017. године. 

 

Члан 2. 

 

За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове одлуке користиће се следећи обрасци, који су саставни део ове одлуке: 

 

1) Гласачки листић (Образац ЛИ-НГ-17/17) 

2) Контролни лист (Образац ЛИ-НГ-18/17) 

3) Уверење за одборника (Образац ЛИ-НГ-19/17) 

4) Записник о раду Изборне комисије општине Неготин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине 

Неготин одржаних 24. децембра 2017.године (Образац ЛИ-НГ-20/17) 

5) Евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу  

    (Образац ЛИ-НГ-21/17) 

6) Евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу  

     (Образац ЛИ-НГ-22/17) 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку  објавити у “Службеном листу општине Неготин” и на званичној интертнет страници општине Неготин. 

 

 

 

У Неготину, дана 1.12. 2017.године 

Број: 013-2/2017-41 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Снежана Милутиновић, дипл. правник,с.р. 
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  Образац ЛИ-НГ-17/17 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ  

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   НЕГОТИН  

24. децембра 2017. ГОДИНЕ 

1. _______________________________________________________________________________ 

        (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

   ___________________________________________________ 

       (име и презиме првог кандидата са те изборне листе) 

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, истим редоследом као на збирној 

изборној листи) 

 

 

 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ,  

ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

М. П. 
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ЛИ-НГ-18/17 

 

К О Н Т Р О Л Н И    Л И С Т 

 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 

 

За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаним за 24. децембар  

 

2017. године, бирачки одбор на бирачком месту број_______ у општини  

 

Неготин,__________________________________________ примио је кутију за гласање. 

  (назив бирачког места) 

 

 Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место  

 

_________________________________, уписаног у извод из бирачког списка за гласање на  

              (име и презиме бирача) 

 

изборима за одборнике Скупштине општине Неготин под редним бројем______, утврђено да  

 

је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине  

 

гласачких листића. 

 

У _____________, __________________, __________ 

      (место)  (дан,месец,година) (време) 

 

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО       БИРАЧКИ ОДБОР 

       НА БИРАЧКО МЕСТО 

         

_______________________                                                                                   ______________________________ 

                 (потпис)                                                                                             (име и презиме и потпис председника) 

 

 

___________________________                                                                 1. ______________________________ 

                 (име и презиме)                                                                                       (име и презиме и потпис члана) 

 

 

                                                                                                                      2. ______________________________ 

                                                                                                                                  (име и презиме и потпис члана) 

         

                                                                                                                 

                                                                                                                      3. ______________________________ 

                                                                                                                                  (име и презиме и потпис члана) 

 

 

                                                                                                                      4. ______________________________ 

                                                                                                                                  (име и презиме и потпис члана) 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

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

чланова бирачког одбора 

 

 

 



01.12.2017.                                „Службени лист општине Неготин“                      Број 27 страна 927 

 

 

 

 

 

ЛИ-НГ-19/17 

 

 

У  В Е Р Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

 

 

 

Потврђује се да  је ______________________________, __________________________________ 

          (име и презиме)    (занимање) 

 

 

из______________________________________, рођен/а_________________изабран за одборника  

 (пребивалиште и адреса стана)          (датум рођења) 

 

 

Скупштине општине Неготин, са Изборне листе_________________________________________ 

        (назив изборне листе) 

 

 

 на изборима одржаним дана 24. децембра 2017. године. 

 

 

Број:______________________ 

У Неготину,________________ 

  (датум) 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

           

          ПРЕДСЕДНИК 

          

         ___________________________ 

     М.П.         (потпис) 

 

         ____________________________ 

          (име и презиме) 
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ЛИ-НГ-20/17 

 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН, КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 24. 

ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

1.Седницa  Изборне комисије општине Неготин почела је                сати                 2017.године, у згради 

Скупштине општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1. 

 

2. Седници  Изборне комисије општине Неготин присуствују: 

 

 1)                                                      , председница  

                

                  2)                                                      , члан  

 

 (навести све чланове и заменике чланова Изборне комисије који су присутни)  

 

3. Комисија је утврдила да је: 

 

- од укупно                бирачка одбора у општини Неготин примила изборни материјал од          бирачких одбора. 
 

4. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и 

није поништила гласање ни наједном бирачком месту. 

или 

4а. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима,  Изборна комисија општине Неготин  је 

поништила гласање на укупно                   бирачких места, и то: 

(навести сва бирачка места на којима је Изборна комисија поништила гласање) 

 

и одредила да се на овим бирачким местима понови гласање у складу са Законом о локалним изборима дана                              

                                                      године. 

 

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 бирачког списка, има уписаних бирача:                                                                      

- да је, према изводима из бирачког списка на изборе изашло бирача                                                              

- што износи:                                                                                                                                                                         % 

- да је према броју гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама на изборима гласало бирача:   

- што износи                                                                                                                                                                          % 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                                                                          

- да је било важећих гласачких листића:                                                                                                              

- да је, према Записнику о раду бирачког одбора на  спровођењу гласања и утврђивању  

               резултата гласања ван бирачког места,гласало бирача:                                                                                   

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
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Ред. 

бр. 

 

Назив изборне листе 
Број гласова 

који је добила 

изборна листа 

Број мандата 

које је добила 

изборна листа 

% од бирача 
који су 

гласали 

1.     

                      

 

Навести податке за све изборне листе по редоследу са гласачких листића. 

6. Чланови Изборне комисије општине Неготин ИМАЛИ СУ-НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 

Примедбе су: 

                   

                               

                 

                 

 

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу општине Неготин. 

 

8. Изборна комисија општине Неготин је завршила рад                             . године у                                 сати. 

 

Број:  

У Неготину, ______________                                  . године 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Секретар изборне комисије 

 Председник  изборне комисије 

                                                                                                ( М.П.)                      

 

 

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

    1.)  

  (потпис, име и презиме) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Навести све чланове и заменике чланова Изборне комисије као под 1.) 
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ЛИ-НГ-21/17 

ЕВИДЕНЦИЈА 

О ПРИСУТНОСТИ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 На бирачком месту број _______ у општини Неготин, 

____________________________________________________________________________ 

                                              (назив бирачког места) 

 

приликом спровођења гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин, расписаних за 24.децембар 2017. 

године, били су присутни следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора у сталном саставу: 

 

1._______________________________________                                  __________________________________ 

   (име и презиме заменика председника бирачког одбора)         (потпис заменика председника бирачког одбора) 

 

2. _______________________________________________            _________________________________________ 

   (име и презиме члана бирачког одбора)                                       (потпис члана бирачког одбора) 

 

3. ______________________________________________            __________________________________________ 

   (име и презиме члана бирачког одбора)                                      (потпис члана бирачког одбора) 

 

4._______________________________________________            _________________________________________ 

    (име и презиме члана бирачког одбора)                                      (потпис члана бирачког одбора)   

    

5.______________________________________________             ________________________________________ 

    (име и презиме  члана бирачког одбора)                                        (потпис члана бирачког одбора)     

  

6. ______________________________________________          ___________________________________________ 

    (име и презиме заменика члана бирачког одбора)                      (потпис заменика члана бирачког одбора) 

 

7. ______________________________________________          ___________________________________________ 

  (име и презиме заменика члана бирачког одбора                        ( потпис заменика члана бирачког одбора) 

 

8.________________________________________________         _________________________________________ 

(име и презиме заменика члана бирачког одбора )                       (потпис заменика члана бирачког одбора) 

 

9._______________________________________________         _________________________________________ 

(име и презиме заменика члана бирачког одбора )                       (потпис  заменика члана бирачког одбора) 

 

 

 

У ___________________, дана__________________2017.године 

           (место)                                 (датум) 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

            

           1._______________________________ 

                         (потпис) 

         

            2.______________________________ 

                    (име и презиме) 
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ЛИ-НГ-22/17 

 

ЕВИДЕНЦИЈА 

О ПРИСУТНОСТИ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

 

 

 

 

     На бирачком месту број _______ у општини Неготин,  

    

____________________________________________________________________________ 

                                              (назив бирачког места) 

 

приликом спровођења гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин, расписаних за 24.децембар 

2017.године, били су присутни следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном саставу: 

 

 

1._______________________________________                        __________________________________________ 

   (име и презиме  члана  бирачког одбора)                                              (потпис члана бирачког одбора) 

 

 _______________________________________________         ___________________________________________ 

   (име и презиме заменика члана бирачког одбора)                                 (потпис заменика члана бирачког одбора) 

 

 

представници овлашћеног предлагача  Изборне листе  ________________________________________________ коју    

                               (навести назив Изборне листе) 

 је поднела____________________________________________________________________ 

          (навести назив странке, коалиције, групе грађана подносиоца Изборне листе) 

 

 

 

На исти начин навести све чланове и заменике чланова, са називом Изборне листе и подносиоцем, као под 1. 

 

 

 

 

 

У ___________________, дана__________________2017.године 

           (место)                                 (датум) 

 

        ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

        

        1._______________________________ 

                         (потпис) 

         

        2._______________________________ 

                    (име и презиме) 
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На основу чл. 15. и 57. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) 

Изборна комисија општине Неготин, на седници одржаној 1.12.2017. године, донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о начину исплате накнада за рад у бирачким одборима  

 на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Неготин 

расписаних за 24. децембар 2017. године 

  

 

 1. Накнаде за рад у бирачким одборима на  спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на 

изборима расписаним за 24. децембар 2017. године, утврђене Одлуком о накнадама, материјалним и другим 

трошковима за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017. 

године број:013-2/2017-31 од 24.11.2017. године, исплаћују се председницима бирачких одбора, заменицима 

председника, члановима и заменицима чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу, који су у 

бирачке одборе именовани решењима Изборне комисије општине Неготин. 

 2. Право на исплату накнаде за рад у бирачком одбору, председници бирачких одбора, заменици 

председника и чланови и заменици чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу (у даљем тексту: 

чланови бирачких одбора) остварују на основу документа Евиденције о присуству чланова и заменика чланова 

бирачког одбора у сталном саставу на бирачком месту, односно Евиденције о присуству чланова и заменика 

чланова бирачког одбора у проширеном саставу на бирачком месту, које попуњава председник бирачког одбора и 

доставља их Изборној комисији општине Неготин приликом примопредаје изборног материјала након гласања. 

 3. У евиденције из тачке 2. ове одлуке уписују се имена свих чланова бирачких одбора који су били 

присутни на бирачком месту током рада бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања, 

без обзира на то да ли су на бирачком месту били присутни све време или само током дела гласања. 

 4. Накнада за рад у бирачким одборима може се исплатити  само оним члановима бирачких одбора која 

су наведена у решењима Изборне комисије општине Неготин о именовању чланова бирачких одбора и у 

евиденцијама из тачке 2. ове одлуке. 

 5. Исплата накнада за рад у бирачком одбору може се извршити искључиво лично и чланови бирачких 

одбора који имају право на накнаду у смислу тачке 4. ове одлуке не могу да на друга лица пренесу овлашћење да у 

њихово име приме накнаду за рад у бирачком одбору. 

 6. Исплата накнада за рад у бирачким одборима врши се искључиво уплатом на текуће рачуне чланова 

бирачких одбора у пословним банкама. 

 7. Одборничке групе у Скупштини општине Неготин и подносиоци изборних листа дужни су да 

чланове бирачких одбора именоване на њихов предлог обавесте о томе да Општинској управи треба да доставе 

податке о својим текућим рачунима. 

 8. Ову одлуку доставити  одборничким групама у Скупштини општине Неготин и подносиоцима 

изборних листа  

 Број: 013-2/2017-42 

У Неготину, 1.12.2017. године 

                                              ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

  ПРЕДСЕДНИК 

 Снежана Милутиновић, дипл.правник,с.р. 



01.12.2017.                                „Службени лист општине Неготин“                      Број 27 страна 933 
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