СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Година: 35.

Алибунар, 07. март 2016. године

Бесплатан примерак

Број 5

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
29.
На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“ број број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Општине
Алибунар, на седници од 07. марта 2016. године доноси
О Д Л У К У
О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
На изборима за одборнике Скупштине Општине Алибунар, расписаним за 24. април
2016. године, користиће се следећи обрасци:
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Образац ЛОИОА/1-2016
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Назив подносиоца изборне листе:
(регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, групе грађана)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

подноси Општинској изборној комисији општине Алибунар Изборну листу
(назив избирне листе са именом и презименом носиоца изборне листе)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

за избор одборника у Скупштину општине Алибунар.

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кандидати за одборнике у Скупштину општине Алибунар су:
Име и презиме
ЈМБГ
Година
Занимање
Место
рођења
пребивалишта и
адреса стана

Страначка
припадност код
коалције
регистрованих
политичких
странака

Број 5– Страна 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

07.03.2016.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

У Алибунару, _______________ 2016. године.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу
________________________________
(потпис)
________________________________
(име и презиме)
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Уз ову Изборну листу потребно је обавезно доставити:

1. потврду о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено
име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата;
2.

писмене изјаве за сваког кандидата са изборне листе да прихватају кандидатуру на
обрасцу ЛОИОА/4-16;

3. потврде о пребивалишту за сваког кандидата са изборне листе, не старија од шест
месеци, на обрасцу надлежног органа;
4. писмену сагласност носиоца изборне листе на обрасцу ЛОИОА/3-16;
5. овлашћење лица која подносе изборну листу на обрсцу;
6. уверење о држављанству за сваког кандидата са избоне листе, не старије од шест
месеци, на обрасцу надлежног органа;
7. списак бирача који подржавају изборну листу на обрасцу ЛОИОА/5-2016
8. оверене потписе бирача који су подржали изборну листу (оверавају се у суду, код јавног
бележника или у месној канцеларији, односно општинској управи) на обрсцу ЛОИОА/62016;
9. споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или оверени
споразум о образовању групе грађана – ако је изборну листу подноси коалиција
регистрованих политичких странака или група грађана (оверава се у суду, код јавног
бележника или у месној канцеларији, односно општинској управи);
10. за политичке странке
националних мањина:
-

-

националих

мањина

и

коалиције

политичких

странака

писмени предлог Општинској изборној комисији да им се при проглашењу изборне
листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције
политичких странака националних мањина , који се подноси истовремено са
подношењем изборне листе и
статут политичке странке националне мањине и програм рада политичке странке
националне мањине у оригиналу или овереној фотокопији са изјавом да је то
важећи статут, односно важећи програм рада политичке странке националне
мањине, као и друге доказе о деловању у представљању и заступању интереса
националне мањине и заштите и побољшања права припадника националних
мањина у складу са међународним стандардима..

НАПОМЕНА: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора
да буде по један кандидат који је припадник пола који је мање заступљен на изборној листи.
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Образац ЛОИОА/2-2016
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР
Овлашћује се:
Име и презиме:
Занимање :
ЈМБГ:
Пребивалиште и адреса стана:

да у име
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(назив политичке странке-страначке коалиције – групе грађана)
поднесе Општинској изборној комисији општине Алибунар Изборну листу
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
за изборе за одборнике Скупштине општине Алибунар, расписане за 24. април 2016. године.

У ___________________, _________________
(место)
(датум)
____________________________________
(потпис)
М. П.
____________________________________
(име и презиме лица које је статутом политичке
странке, односно коалиционим споразумом или
споразумом о образовању групе грађана овлашћено да
их заступа)
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Образац ЛОИОА/3-2016
С А Г Л А С Н О С Т
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Сагласан сам да будем носилац Изборне листе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
коју, за изборе за одборнике у Скупштини општине Алибунар, расписане за 24. април 2016.
године, подноси
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке – страначке
коалиције - групе грађана)

У _______________________, _________________
(место)
(датум)
НОСИЛАЦ ЛИСТЕ,
_________________________________
(потпис)
_________________________________
(име и презиме)
_________________________________
(ЈМБГ)
_________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

Број 5– Страна 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

07.03.2016.

Образац ЛОИОА/4-2016
И З Ј А В А
КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини општине Алибунар на изборној листи
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(назив изборне листе)
коју је поднела
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)
за изборе за одборнике Скупштине општине Алибунар, расписане за 24. април 2016. године.

У ________________________, _____________________
(место)
(датум)

КАНДИДАТ,
______________________________________
(својеручни потпис)
______________________________________
(име и презиме)
______________________________________
(занимање)
______________________________________
(ЈМБГ)
______________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
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Образац ЛОИОА/5-2016
СПИСАК БИРАЧА
КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Изборну листу ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)
коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Алибунар, расписане за 24. април 2016.
одине поднела
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана)
подржавају бирачи, и то:
Редни
Број
1

Име и презиме

ЈМБГ

2

3

Место пребивалишта и
адреса стана
4
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Страна ________
1

2

3

4

У ____________________, _________________
(место)
(датум)
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу
_________________________________
(потпис)
_________________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА 1: списак се може копирати у потребном броју примерака. Редни бројеви на списку
морају бити уредно сложени
НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају
изборну листу. Све оверене изјаве морају да буду сложене по редном броју на списку.
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Образац ЛОИОА/6-2016
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе)
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Алибунар, расписане за 24. април 2016.
године, Општинској изборној комисији општине Алибунар подноси
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________
(назив подносиоца изборне листе)
БИРАЧ
_____________________________________
(потпис)
______________________________________
(презиме и име)
(ЈМБГ)
_________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

Потврђује се да је ову изјаву ______________________________________ својеручно потписао.
(презиме и име)
Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша бр. _____________________.
Ов. бр. ___________________.
У _____________________________________, ______________ у _________ часова.
(место)
( датум)
Оверу извршио
_________________________________________________________________________________
_.
(основни суд, општинска управа, јавни бележник)
М.П.

ОВЕРИО
____________________

НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број
примерака
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Образац ЛОИОА/7-2016

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),
Општинска изборна комисија
..........................................доноси

Општине

Алибунар,

на

седници

одржаној

дана

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине
Алибунар, на изборима расписаним за 24. април 2016. године, и то:
1.

_________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)
Кандидати на изборној листи су:
1) _______________________,
_____________,
__________________,
(име и презиме)
(година рођења)
(занимање)
_____________________________________________,
(место пребивалишта)
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1)

Број: ____________
У ____________, _______________
(место)
(датум)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК
М.П.

______________________
(потпис)
______________________
(име и презиме)
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Образац ЛОИОА/8-2016
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. ______________________________________________________________Назив изборне
листе са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен
____________________________________________
име и презиме првог кандидата са изборне листе
(на исти начин унети називе свих изборних листа са именоми презименом носиоца
изборне листе ако је одређен и име и презиме првог кандидата са тих изборних листа,
истим редоследом као на збирној изборној листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА
ИСПРЕД НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ НАЗИВА ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ
М.П.
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Образац ЛОИОА/9-2016
КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар, расписаним за 24. април
2016. године, бирачки одбор на
бирачком месту број ____, ( назив бирачког места)
_________________________ примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место
________________________________ (име и презиме бирача) уписаног у извод 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 _______________, ________________, ___________,
(место)
(дан, месец, година)
(час)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО

БИРАЧКИ ОДБОР

_______________________
(потпис)

__________________________________
(име и презиме и потпис председника)

_______________________
(име и презиме)

1._________________________________
(име и презиме и потпис члана)
(навести све чланове бирачког одбора као под 1.)
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Образац ЛОИОА/10-2016

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је ________________________________, _________________________
(име и презиме)
(ЈМБГ)
са пребивалиштем у ________________________________________
(место)
__________________________________________________________ уписан у извод из
(адреса стана)
бирачког списка на бирачком месту број _______, под редним бројем ___________,
у општини Алибунар, и да има изборно право.

У______________________, ___________________
(место)
(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________
(потпис)

________________________
(потпис)

________________________
(име и презиме)

________________________
(име и презиме)
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Образац ЛОИОА/11-2016
ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016.
ГОДИНЕ
1. Бирачки
одбор
за
бирачко
место
број
____,
(назив
бирачког
места)
_________________________________________ у општини Алибунар
састао
се
на
дан
_________________ 2016. године, у __________ часова.
1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 и да је обезбеђена тајност гласања,
2.3а да је од Општинске изборне комисије општине Алибунар примљен потпун и исправан изборни
материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту.
2.3б да је од Општинске изборне комисије општине Алибунар примљен изборни материјал, чијом
провером је утврђено да недостаје:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1

о чему је бирачки одбор одмах обавестио Општинску изборну комисију .
3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.
4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача (име и презиме првог
бирача) _____________________________који је први дошао
на
бирачко
место
_________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка за гласање на
изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар 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.
5.

Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког
списка под редним бројевима ______________________________________________________

6. Ван бирачког места гласало је _________ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под редним
бројевима
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________
7а Гласање се све време одвијало у потпуно реду.
7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног
прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део
овог записника

1

Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду
бирачког одбора, бирачки одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања.
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8а На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи.
8б На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација:

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова.
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, евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку и посебном изводу из
бирачког списка;
10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
10.4. 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 _______, назив бирачког места
_________________ у општини Алибунар
резултати гласања следећи:
12.1. да је према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних
промена у бирачком списку и посебном изводу из бирачког списка
УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА ___________;
12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ___________;
12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ___________;
12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка и
посебном изводу из бирачког списка) ___________;
12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ
___________;
12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића___________;
12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ___________;
12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
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Број гласова
који је добила
изборна листа

1.
(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:

14.

Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави
Општинској изборној комисиији општине Алибунар, за шта су одређени председник и следећи
чланови бирачког одбора: ________________________________________________________

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 дана __________________ 2016. године у __________ часова.
БИРАЧКИ ОДБОР:
1. ____________________________________________________________________
(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора)
2. ____________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)
(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2)
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Образац ЛОИОА/12-2016
ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
СА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА БИРАЧКИ ОДБОР
I Општинска изборна комисија општине Алибунар предаје бирачком одбору за бирачко
место број ______ следећи изборни материјал:
1. Збирну изборну листу
2. Решење о одређивању бирачкког места
3. Решење о именовању бирачког одбора
4. Оверен извод из бирачког списка по коме ће се гласати на бирачком
месту;
5. ______________ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка
6. Контролни лист за проверу гласачке кутије
7. Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Алибунар
8. ______________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
места
9. Правила о раду бирачких одбора
10. Државну заставу Републике Србије
II Општински орган управе предао је бирачком одбору:
1. гласачку кутију
2. ________ паравана за гласање
3. прибор за писање
4. прибор за печаћење
5. спреј за обележавање кажипрста десне руке
6. УВ лампу
7. коверате за одлагање гласачких листића
8. _________ резервних спрејева за обележавање кажипрста десне руке
9. _________ резервне УВ лампе
III Бирачки одбор је примио изборни материјал у подтачкама 1 до 10 тачке I овог
записника и подтачкама 1 до 9 тачке II
IV Примопредаји изборног материјала
подносилаца изборних листа:
Ред.
број

Назив
подносиоца
изборне листе

присуствовали

Име
и
презиме
представника

су

следећи

представници

Пребивалиште и адреса
стана подносиоца

1.

V Представници подносиоца изборних листа нису имали – имали су примедбе на
примопредају изборног материјала.
Примедбе су:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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VI Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Општинске изборне комисије,
а други код бирачког одбора
У Алибунару, дана ______________ 2016. године у __________ часова.
ПРЕДСЕДНИК
БИРАЧКОГ ОДБОРА

ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ
КОМИСИЈУ

____________________________
потпис

___________________________
Потпис

____________________________
Име и презиме

___________________________

Присутни чланови бирачког одбора:
Име и презиме

Потпис
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Образац ЛОИОА/13-2016
З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
СА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ
Бирачки одбор за бирачко место број ______________________предаје Општиинској изборној
комисији следећи материјал:
1. Записник о раду бирачког одобра на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одобрника у Скупштину општине Алибунар;
2. Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту;
3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
4. _________________ неупотребљених гласачких листића;
5. _________________ неважећих гласачких листића;
6. _________________ важећих гласачких листића;
7. _________________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места.
Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у тачкама 1 – 7 овог
записника.
Бирачки одбор предао је Општинској управи следећи материјал:
• гласачку кутију
• ________ паравана за гласање
• прибор за писање
• прибор за печаћење
• спреј за обележавање кажипрста десне руке
• УВ лампу
• коверате за одлагање гласачких листића
• _________ резервних спрејева за обележавање кажипрста десне руке
• _________ резервне УВ лампе
Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносиоца
изборних листа:
Назив изборне листе

Име и презиме представника

Пребивалиште и
стана представника

адреса

Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на примопредају
изборног материјала.
Примедбе су:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Општинске изборне комисије, а други
код бирачког одбора.
У Алибунару, _________________ 2016. године у _________ часова.
Председник бирачког одобра

За изборну комисију:

___________________________
Име и презиме

____________________________
Име и презиме

___________________________
Потпис

_____________________________
Потпис

Присутни чланови бирачког одбора:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Образац ЛОИОА/14-2016
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА ЗА КАНДИДОВАЊЕ
ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
Констатује се да је дана ____________ у __________ часова приступио
___________________________
из
_______________________,
улица__________________________ број ________ у својству овлашћеног предтавника
предлагача
ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
и
да
је
присутном
______________________________ испред Општинске изборне комисије предао следећу
документацију:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________
7. __________________________________________________
8. __________________________________________________
9. __________________________________________________
10. __________________________________________________
11. __________________________________________________
12. __________________________________________________
13. __________________________________________________
14. __________________________________________________
Ова потврда сачињена је у два истоветна примерка, од којих један примерак задржава
Општинска изборна комисија, а други примерак задржава овлашћени представник
предлагача.
У Алибунару, _________________ 2016. године у ______________часова.
Редни број из деловодника: _________________________
За Општинску изборну комисију:
____________________________

За предлагача:
______________________________
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Образац ЛОИОА/16-2016
ЗАПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
1. Седница Општинске изборне комисије општине Алибунар полеча је дана
_______________ 2016. године у _________ часова, у седишту Општинске изборне
комисије, у згради Општине Алибунар, Трг слобеде број 4.
2. Седнци Комисије присуствују:
1) ____________________________ (име и презиме председника Комисије)
2) ____________________________ (име и презиме члана Комисије)
(навести све присутне чланове и заменике чланова Комисије као под 2)
3. Комисија је утврдила да је од укупно ___________ бирачких места у општини Алибунар
примила изборни материјал од _______ бирачких одбора
4. Комисија је утврдила да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним
изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
(4) Због битних повреда одредаба Закона о локланим изборима, Комисија је поништила
гласање на укупно _______ бирачких места и то:
- на бирачком мету број ______, ____________________ (назив бирачког места)
(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови дана ____________ 2016.
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 бирачких спискова и посебним изводима из бирачких
спискова, на изворима 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:
Редни
број

Назив изборне листе

Број гласова
које је добила
изборна
листа

Број
мандата
које
добила
изборна
листа

је

1.
(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића)
6. Чланови Комисије НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ примедбе на утврђивање резултата
избора
Примедбе су:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном
листу општине Алибунар“.
8. Општинска изборна комисија Општине Алибунар завршила је рад дана ______________
2016. године у _________________ часова.
Број:
Датум:
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Председник
Комисије:
(име
и
презиме)_____________________
(потпис)___________
2. Секретар Комисиије: (име и презиме)_____________________ (потпис)___________
ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР:
1) (име и презиме) ___________________ (потпис) ________________

(навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисие као под

1)
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Образац ЛОИОА/17-2016
У В Е Р Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Утврђује се да је ___________________________,
( Име и презиме)

_______________
(занимање)

рођен/а дана ___________ године, из ______________________, улица
______________________________ број _______, ЈМБГ: ______________________
ИЗАБРАН/А ЗА ОДБОРНИКА-ЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
са Изборне листе:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
на изборима одржаним 24. априла 2016. године.
Број____________________
У Алибунару, _________________ године.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК:
_______________________
(име и презиме)
М.П.
_______________________
(потпис)

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-3/2016-06
У Алибунару, 07. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић, с.р.

