
 

  

 

                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
  
 
                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
 

    ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM              07
 

 
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/2010-Одлука УС и 54/2011),  
 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 07.03.2016. године у 15,00 

часова, донела је  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

У члану 3. Пословника о раду Изборне комисије општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 2/2012) ( у даљем тексту: Пословник) после става 3. додају се нови с
 
„Кoмисиja имa приjeмни штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa, димeнзиja 60
вeликим слoвимa сe исписуje: "ИЗБOРНA КOMИСИJA OПШTИНE БEЧEJ". 
 
Испoд oзнaкe ИЗБOРНA КOMИСИJA OПШTИНE БEЧEJ" у првoм рeду сe нaлaзи прoстoр з
у другoм рeду брoj прeдмeтa и у трeћeм рeду брoj прилoгa. 
 
Teкст приjeмнoг штaмбиљa исписуje сe нa српскoм jeзику ћириличким писмoм и нa мaђaрскoм jeзику 
и њeгoвoм писму.“ 
  

У члану 5. Пословника уместо речи „једанаест“ треба да сто

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”.
 
 

Број:  I 013-7/2016-2 

У Бечеју, 07.03. 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
      

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

07. 03. 2016.  2016. 03. 07.              БРОЈ 
 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 07.03.2016. године у 15,00 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
 

Члан 1. 
У члану 3. Пословника о раду Изборне комисије општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“, број 2/2012) ( у даљем тексту: Пословник) после става 3. додају се нови ставови које гласе:

„Кoмисиja имa приjeмни штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa, димeнзиja 60×25 милимeтaрa, нa чиjeм врху 
вeликим слoвимa сe исписуje: "ИЗБOРНA КOMИСИJA OПШTИНE БEЧEJ".  

Испoд oзнaкe ИЗБOРНA КOMИСИJA OПШTИНE БEЧEJ" у првoм рeду сe нaлaзи прoстoр з
у другoм рeду брoj прeдмeтa и у трeћeм рeду брoj прилoгa.  

Teкст приjeмнoг штaмбиљa исписуje сe нa српскoм jeзику ћириличким писмoм и нa мaђaрскoм jeзику 

Члан 2. 
У члану 5. Пословника уместо речи „једанаест“ треба да стоји речи „дванаест“.

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
    

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марко Божовић

- - - - - 0 - - - - - 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

.              БРОЈ 4.  SZÁM 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 07.03.2016. године у 15,00 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

У члану 3. Пословника о раду Изборне комисије општине Бечеј („Службени лист општине 
тавови које гласе: 

милимeтaрa, нa чиjeм врху 

Испoд oзнaкe ИЗБOРНA КOMИСИJA OПШTИНE БEЧEJ" у првoм рeду сe нaлaзи прoстoр зa дaтум и чaс, 

Teкст приjeмнoг штaмбиљa исписуje сe нa српскoм jeзику ћириличким писмoм и нa мaђaрскoм jeзику 

ји речи „дванаест“. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”. 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Марко Божовић, с.р. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB Határozata és 54/2011. számok) 15. szakasza alapján  

 
Óbecse Község Választási Bizottsága a 2016. 03. 07-én 15,00 órai kezdettel megtartott ülésén 

meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA MUNKAÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL 
 
 

1. szakasz 
 Óbecse Közság Választási Bizottsága Munkaügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2012. 
szám) (a továbbiakban: Munkaügyrend) 3. szakaszában a 3. bekezdés után új szakaszokat ékelünk be, 
amelyek így hangzanak: 
 
 „A Bizottságnak van átvételi bélyegzője, amely téglalap formájú, dimenziója 60x25 mm, a tetején 
nagy betűkkel a következőket írja: „ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA”. 
 
 Az ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA megjelölés alatt az első sorban üres hely található a 
dátum és az óra számára, a második sorban a tárgy számának bejegyzésére és a harmadik sorban a 
melléklet számának beírására. 
 
 Az átvételi bélyegző szövegét szerb nyelven cirill betűkkel és magyar nyelven magyar írásmóddal 
kell kiírni.” 
 

2. szakasz 
 Az Ügyrend 5. szakaszában a „tizenegy” szó helyett a „tizenkettő” szónak kell szerepelnie. 
 

3. szakasz 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
Ikt. szám: I 013-7/2016-2 
 
Óbecsén, 2016.03. 07-én 
 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Marko Božović s. k. 

 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 

број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 07.03.2016. године у 15,00 
часова, донела је 

О Д Л У К У 
о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике  

Скупштине општине Бечеј 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца које законом овлашћени предлагачи 

изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј подносе Изборној комисији 
општине Бечеј приликом подношења изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 
Бечеј за изборе расписане за 24.04.2016. године. 

 
Члан 2. 

Обрасци потребни за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине 
Бечеј су:  

 
1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј - Образац СО-1/16; 
2. Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника Скупштине општине Бечеј - Образац СО-2/16; 
3. Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј - Образац 
СО-3/16; 
4. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј - 
Образац СО-4/16; 
5. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј - 
Образац СО-5/16; 
6. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике 
Скупштине општине Бечеј - Образац СО-6/16.  
  

Члан 3. 
Обрасци за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј 

штампају се двојезично, на српском језику и ћириличким писмом и на мађарском језику и његовом 
писму. 

Члан 4. 
Обрасци из члана 2. ове одлуке су саставни део ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном листу општине 

Бечеј" и на интернет страници www.becej.rs. 
 
 
Број:  I 013-7/2016-3 
У Бечеју, 07.03.2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                Марко Божовић, с.р. 
 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 

34/2010. – az AB Határozata és 54/2011. számok) 15. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján  
Óbecse Község Választási Bizottsága a 2016. 03. 07-én 15,00 órai kezdettel megtartott ülésén 

meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának beterjesztéséhez 

szükséges űrlapokról 
 

1. szakasz 
 Jelen Határozattal előírjuk azoknak az űrlapoknak az elnevezését és kinézetét, amelyeket  az 
Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megválasztásának 2016. 04. 24-ére kiírt választások 
képviselőjelöltjei választási listájának beterjesztése során a választási listák törvénnyel felhatalmazott 
javaslói Óbecse Község Választási Bizottságához terjesztenek be. 
 

2. szakasz 
 Az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának beterjesztéséhez 
szükséges űrlapok a következők: 
1. Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjeinek választási listája – SO-1/16. űrlap, 
2. Nyilatkozat az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való jelölés elfogadásáról – SO-2/16. 
űrlap, 
3. Az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listája listavezetőjének hozzájárulása – 
SO-3/16. űrlap, 
4. Felhatalmazás az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának benyújtására 
– SO-4/16. űrlap, 
5. A választópolgár nyilatkozata az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának 
támogatásáról – SO-5/16. űrlap, 
6. Jegyzék az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listáját aláírásukkal támogató 
választópolgárokról –és SO-6/16. űrlap, 
 

3. szakasz 
 Az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának beterjesztéséhez 
szükséges űrlapokat két nyelven, szerb nyelven cirill betűs írásmóddal és magyar nyelven magyar 
írásmóddal nyomtatják.  
 

4. szakasz 
 A jelen Határozat 2. szakaszában foglalt űrlapok jelen Határozat szerves részét képezik. 
 

5. szakasz 
 Jelen Határozat a meghozatalának napján lép hatályba, s közzéteszik Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában és a www.becej.rs honlapon. 
 
Ikt. szám: I 013-7/2016-3 
Óbecsén, 2016.03. 07-én 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Marko Božović s. k. 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

Образац СО-1/16 
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SO-1/16. űrlap 
ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK 
VÁLASZTÁSI LISTÁJA 

 
 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка –коалиција политичких странка – група грађана) 
(a választási lista előterjesztőjének elnevezése: politikai párt – politikai pártok koalíciója – polgári csoport) 

 
подноси Изборној комисији општине Бечеј изборну листу 

Óbecse Község Választási Bizottságának benyújtja az alábbi választási listát 
 
 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, ha kijelölték) 

 
за избор за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за 24.04.2016. године. 

az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 2016.04.24-ére kiírt megválasztására. 
 

Кандидати за одборнике Скупштине општине Бечеј су: 
Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei: 

 

Ред. 
бр. 
Ssz. 

Име и презиме 
Családi és utóneve 

ЈМБГ  
Személyazonosító 

száma 

Занимање 
Foglalkozása 

Пребивалиште и 
адреса стана1 

Lakhelye és lakcíme1 

Страначка 
припадност2  

Pártbéli 
hovatartozása2 

 1.      
(нaвeсти свe кaндидaтe пo oдрeдницaмa из oвe тaбeлe) 

(minden jelöltet a táblázatban meghatározottak szerint kell felsorolni) 
                    

                                    Лице које подноси изборну листу3 

                                                                                              A választási listát benyújtó személy3 
 

_________________________________ 
         (потпис)/(aláírása)                                                            

                
_________________________________ 

              (име и презиме)/(családi és utóneve) 
 
 

______________ 
1 Прeмa пoдaцимa из увeрeњa o прeбивaлишту. 
  A lakóhelyi bizonylat adatai alapján. 
2 Стрaнaчкa припaднoст сe нaвoди зa свaкoг кaндидaтa нa избoрнoj листи кojу пoднoси кoaлициja политичких странака. 
  A politikai pártok koalíciója által beterjesztett listákon a politikai párthoz való tartozást fel kell tüntetni a választási listán szereplő 
minden jelölt esetében. 
3 Зaкoнски зaступник пoлитичкe стрaнкe, зaкoнски зaступници пoлитичких стрaнaкa кoje су oбрaзoвaлe стрaнaчку 
кoaлициjу, oднoснo лицe oдрeђeнo зa зaступaњe групe грaђaнa, или лицe oвлaшћeнo зa пoднoшeњe избoрнe листe. 
  A politikai párt törvényes képviselője, a politikai pártok koalíciójának törvényes képviselői, illetve a polgári csoport által kijelölt 
képviselő vagy a választási lista beterjesztésére felhatalmazott személy. 

 
 

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно 
достављају и:  
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Jelen választási listát meg kell küldeni mind írásban, mind pedig elektronikus formátumban (CD vagy 
DVD), és kötelezően mellékelni kell az alábbiakat is: 
 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу СО-4/16, 
      A választási listát benyújtó személyek felhatalmazását, a SO-4/16. űrlapon, 
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу СО-3/16, 
     A választási listavezető írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy listavezető legyen, a SO-3/16. űrlapon, 
3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу 

СО-2/16, 
     Minden egyes jelölt írásbeli nyilatkozatát arról, hogy elfogadja a képviselővé való jelölést, a SO-2/16. űrlapon, 
4. Списак бирача који подржавају изборну листу, на обрасцу СО-6/16, у писаном и у електронској форми (ЦД 

или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, са овереном изјавом сваког бирача, на обрасцу 
СО-5/16. Списак у електронском облику треба да буде израђен у Excel програму у табели објављеној на 
интернет страници www.becej.rs, 

      A választási listát támogató választópolgárok jegyzékét, a SO-6/16. űrlapon, mind írásban, mind pedig 
elektronikus formátumban (CD vagy DVD), a választópolgárok szerb azbuka-sorrendben rendezett családi 
nevével, minden egyes választópolgár írásbeli nyilatkozatával, a SO-5/16. űrlapon. Az elektronikus formátumú 
jegyzéket Excel-programban a www.becej.rs honlapon megjelent táblázatban kell összeállítani. 

5. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу 
надлежног органа, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични 
број кандидата, 

      Minden képviselőjelölt számára hat hónapnál nem régebbi bizonylatot a választójogról, az illetékes szerv 
űrlapján, amelyen feltüntetik a jelölt családi és utónevét, születési dátumát, foglalkozását és személyazonosító 
számát, 

6. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу 
надлежног органа, 

     Minden képviselőjelölt számára hat hónapnál nem régebbi bizonylatot a lakóhelyről, az illetékes szerv űrlapján, 
7. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу 

надлежног органа, 
     Minden képviselőjelölt számára hat hónapnál nem régebbi bizonylatot az állampolgárságról, az illetékes szerv 

űrlapján, 
8. Оверен споразум о образовању коалиције регистрованих политичких странака или о образовању групе 

грађана –ако је изборну листу поднела коалиција политичких странака или група грађана, 
     Hitelesített megállapodást a bejegyzett politikai pártok koalíciójának megalapításáról vagy a polgári csoport 

megalapításáról – amennyiben a választási listát politikai pártok koalíciója vagy polgári csoport terjesztette be, 
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког лице које образује групу грађана, на 

обрасцу надлежног органа –ако изборну листу подноси група грађана. 
     A polgári csoportokat megalapító személyek számára hat hónapnál nem régebbi bizonylatot a választójogról, az 

illetékes szerv űrlapján – amennyiben a választási listát polgári csoport terjeszti be. 
 

 
НАПОМЕНА 1: 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. 
1. MEGJEGYZÉS: A választási listán sorrendben szereplő minden harmadik jelöltet a választási listán  a kevésbé 
képviselt nem tagjai közül kell javasolni. 
 
 
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције 
политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења изборне листе достави и 
писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне 
мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 6. Закона 
о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. 
став 5. Закона о политичким странкама и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању 
интереса националне мањине и заштиту и побољшању права припадника националне мањине.  
2. MEGJEGYZÉS: Annak a választási listának a beterjesztője, aki a politikai párt vagy politikai pártok koalíciója 
számára szeretné elnyerni a nemzeti kisebbségi helyzetet, összhangban A helyhatósági választásokról szóló törvény 
40. szakaszának 6. bekezdésével köteles a választási lista beterjesztésekor átadni az arra vonatkozó írásbeli javaslatot, 
hogy  
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a választási lista kihirdetésekor állapítsák meg a politikai párt, illetve a politikai pártok koaliciójának nemzeti kisebbségi 
helyzetét, kézbesítenie kell a politikai párt programját és alapszabályát, amelyet A politikai pártokról szóló törvény 26. 
szakaszának 5. bekezdésével összhangban hitelesítettek, valamint más egyéb bizonyítékokat a nemzeti kisebbség 
érdekképviseletével és a nemzeti kisebbséghez tartozók jogai védelmével és javításával kapcsolatos politikai 
tevékenykedésről.  
 
НАПОМЕНА 3: На изборној листи мора да буде најмање једна трећина кандидата од укупног броја одборника 
који се бира. 
3. MEGJEGYZÉS: A választási listán a képviselővé választandó tagok legalább egy harmadának létszámával azonos 
számú jelöltnek kell szerepelni. 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-2/16 

SO-2/16. űrlap 
И З Ј А В А 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА  
ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
N Y I L A T K O Z A T 

AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJÉVÉ  
VALÓ JELÖLÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 
        Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Бечеј на изборној листи  

Elfogadom, hogy a választási listán Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé jelöljenek 
 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, ha kijelölték) 

 
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј 

расписане за 24.04.2016. године, подноси 
amelynek előterjesztője az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek  

2016.04.24-ére kiírt megválasztására 
 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке –коалиције политичких странака  - група грађана) 
(a választási lista előterjesztőjének megnevezése: a politikai párt – a politikai pártok koalíciójának – a polgári csoport elnevezése) 

 
У  ,    
         (место) / (település)              (датум) / (dátum)    
                                         К А Н Д И Д А Т / J E L Ö L T 

   

                                                                                                                  (потпис) / (aláírása) 
 

                                                                                                      (име и презиме) / (családi és utóneve) 
 

                                                                                               (занимање) / (foglalkozása) 
 

                                                                                                            (ЈМБГ) / (személyazonosító száma) 
 

                                                                                      (пребивалиште и адреса стана) / (lakhelye és lakcíme) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-3/16 
SO-3/16. űrlap 

С А Г Л А С Н О С Т 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА  
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KÉPVISELŐJELÖLTJEI VÁLASZTÁSI LISTÁJA LISTAVEZETŐJÉNEK 
H O Z Z Á J Á R U L Á S A 

 
Сагласан/на сам да будем носилац изборне листе 
Hozzájárulok, hogy a választási lista vezetője legyek 

 
 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével) 

 
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 

расписане за 24.04.2016. године, подноси 
 

amelynek benyújtója az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek  
2016.04.24-ére kiírt megválasztására 

 

 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странка –коалиције политичких странака - група грађана) 
(a választási lista előterjesztőjének megnevezése: a politikai párt – a politikai pártok koalíciójának – a polgári csoport elnevezése) 

 

 
У  ,  
            (место) / (település)              (датум) / (dátum)    
                                  НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
                                                                                                 VÁLASZTÁSI LISTAVEZETŐ 

 

           (потпис) / (aláírása) 

 

                                                                                          (име и презиме) / (családi és utóneve)                                      

 

                                                                                            (ЈМБГ) / (személyazonosító száma) 

 

                                                                         (пребивалиште и адреса стана) / (lakhelye és lakcíme) 
 

 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-4/16 
SO-4/16. űrlap 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
F E L H A T A L M A Z Á S 

AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJELÖLTJEI 
VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK BENYÚJTÁSÁRA 

 
Oвлaшћуje сe      
Felhatalmazzuk  (имe и прeзимe) / (családi és utóneve) 

      
   (зaнимaњe) / (foglalkozása) 

      
   (JMБГ) / (személyazonosító száma) 

      
   (прeбивaлиштe и aдрeсa стaнa) / (lakhelye és lakcíme) 

да, у име  

hogy                                                                                                                              nevében, 

 
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке –коалиције политичких странака - група грађана) 

(a választási lista előterjesztőjének megnevezése: a politikai párt – a politikai pártok koalíciójának – a polgári csoport elnevezése) 
 

поднесе Изборној комисији општине Бечеј изборну листу 

Óbecse Község Választási Bizottságának benyújtsa a választási listát 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, ha kijelölték) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за 24.04.2016. године. 

az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására 2016.04.24-ére kiírt választásokra. 

У  ,  
         (место) / (település)              (датум) / (dátum)                                                     

 
      М.П.                                ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
      P. H.                     FELHATALMAZOTT SZEMÉLY 

 
                        (потпис) / (aláírása) 

 

(име и презиме заступника политичке странке,  
oднoснo  лицa кoje je спoрaзумoм o обрaзoвaњу групe   
грaђaнa oдрeђeнo дa зaступa групу грaђaнa1)  
(a politikai párt képviselőjének, illetve a polgári csoport  
megalakításáról szóló megegyezéssel a polgári csoport  
képviseletére kijelölt személy családi és utóneve1) 
 

 
- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-5/16 
SO-5/16. űrlap 

 
И  З  Ј  А  В  А 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ  
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
A VÁLASZTÓPOLGÁR  N Y I L A T K O Z A T A 

AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJELÖLTJEI  
VÁLASZTÁSI LISTÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL 

 
Подржавам изборну листу 

Támogatom a 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utóneve) 

 
коју за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за 24.04.2016. године, 

Изборној комисији општине Бечеј подноси 
 

választási listát, amelyet az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 2016.04.24-ére kiírt megválasztására 
Óbecse Község Választási Bizottságához 

 
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке –коалиције политичких странака - група грађана) 
(a választási lista előterjesztőjének megnevezése: a politikai párt – a politikai pártok koalíciójának – a polgári csoport 

elnevezése) 
БИРАЧ / VÁLASZTÓPOLGÁR 

 
                         (потпис) / (aláírása) 

 
(презиме и име) / (családi és utóneve) 

 
(ЈМБГ) / (személyazonosító száma) 

 

(пребивалиште и адреса становања)  
(lakhelye és lakcíme) 

 
Потврђује се да је ову изјаву својеручно потписао горе именовани бирач. 
Tanúsítjuk, hogy a jelen nyilatkozatot a választópolgár saját kezűleg írta alá. 
Идентитет бирача утврђен је у складу са законом 
којим се уређује овера потписа, рукописа и 
прeписа, на основу: 

A választópolgár személyazonosságát az aláírás, kézírás és 
másolat hitelesítését szabályozó törvénnyel összhangban a 
következő alapján állapítottuk meg: 
 

Накнада за оверу је наплаћена у износу од 50,00 динара на основу члана 2. Правилника о накнади за оверу 
потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника („Сл. гласник РС”, бр. 12/2016).  
A hitelesítési illetéket 50,00 dinár értékben A képviselők megválasztásának választólistáját támogató választópolgárok 
aláírásának hitelesítési illetékéről szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 12/2016. alapján fizettettük meg. 
 
Број овере 

 
 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

A hitelesítés száma: ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА 
 AZ ALÁÍRÁSHITELESÍTŐ SZERV ÁLTAL KIJELÖLT 
Дана: 

 
. године у 

 
часова HIVATALOS SZEMÉLY 

Kelt:  órakor М. П.  

 P. H.  (име и презиме) / (családi és utóneve) 
У    

(место/település) (потпис) / (aláírása) 
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Образац СО-6/16 
SO-6/16. űrlap 

 

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

JEGYZÉK AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK VÁLASZTÁSI 
LISTÁJÁT ALÁÍRÁSUKKAL TÁMOGATÓ VÁLASZTÓPOLGÁROKRÓL 

Изборну листу / A 

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

(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, ha kijelölték) 

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за 24.04.2016. године, поднела 
amelyet az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 2016.04.24-ére kiírt megválasztására 

benyújtott, 

  
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке – коалиције политичких странака- група 

грађана) 
(a választási lista előterjesztőjének megnevezése: a politikai párt – a politikai pártok koalíciójának – a 

polgári csoport elnevezése) 

подржавају бирачи, и то: 
az alábbi választópolgárok támogatják: 

Р.бр. Презиме и име бирача ЈМБГ Пребивалиште и адреса стана 
Sorszá

m 
A választópolgár családi és 

utóneve 
Személyazono

sító száma Lakhelye és lakcíme 

1       

        
(нaвeсти свe бирaчe кojи пoдржaвajу избoрну листу, пo aзбучнoм рeду прeзимeнa, прeмa 

oдрeдницaмa из oвe тaбeлe) 
(a választási listát támogató valamennyi választópolgár szerb azbuka-sorrendben rendezett családi nevével 

és a jelen táblázatban meghatározottak szerint kell felsorolni) 

    Укупан број бирача: 
A választópolgárok száma: 

У     

(место) / (település)     
(датум) / 
(dátum) 

Лице које подноси изборну листу1 
A választási listát előterjesztő személy1 



Страна 12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 4. 
12. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   4. Szám 
                                                                             07. 03. 2016.     ***     2016. 03. 07. 
     

 

  
(потпис) / (aláírása) 

  
(име и презиме) / (családi és utóneve)  

Напомене: 
Списак се обавезно доставља у писаном и у електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у 
оба облика буде истоветан. Списак у електронском облику треба да буде израђен у Excel програму у 
табели објављеној на интернет страници www.becej.rs,  
Потребно је прикупити најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној 
листи; 
Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује 
овера потписа; 
Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача. 

Megjegyzések:  
A jegyzéket kötelező írásban és elektronikus formátumban (CD vagy DVD) benyújtani, és a jegyzéknek 
mindkét formátumban azonosnak kell lenni. Az elektronikus formátumú jegyzéket Excel-programban a 
www.becej.rs honlapon megjelent táblázatban kell összeállítani. Legalább 30 választópolgár aláírását kell 
begyűjteni a választási listán szereplő minden jelölt javaslata alapján. 
 A választópolgár aláírását, amellyel támogatja a választási listát, az aláírások hitelesítését szabályozó 
törvénnyel összhangban kell hitelesíteni. 
 A választópolgárok hitelesített nyilatkozatait a választópolgárok családi neveinek ábécé-sorrendjében kell 
rendszerezni. 

    
1 Зaкoнски зaступник пoлитичкe стрaнкe, зaкoнски зaступници пoлитичких стрaнaкa кoje су oбрaзoвaлe 
кoaлициjу политичких странака, oднoснo лицe oдрeђeнo зa зaступaњe групe грaђaнa, или лицe oвлaшћeнo зa 
пoднoшeњe избoрнe листe. 
1 A politikai párt törvényes képviselője, a politikai pártok koalíciójának törvényes képviselői, illetve a polgári csoport 
által kijelölt képviselő vagy a választási lista beterjesztésére felhatalmazott személy. 

 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 
 На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 

број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана 07.03.2016. године у 15,00 
часова, донела је 

О Д Л У К У 
о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 

општине Бечеј  
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца за спровођење појединих изборних 

радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Бечеј расписаних за 24.04.2016. године. 
  

Члан 2. 
Поједине радње при спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписаних 

за 24.04.2016. године, вршиће се према следећим обрасцима: 
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1. решење о проглашењу изборне листе – Обрасци СО-7-1/16, СО-7-2/16, СО-7-3/16 и СО-7-4/16, 
2. решење о одбацивању изборне листе - Образац СО-8/16, 
3. закључак о отклањању недостатака изборне листе - Образац СО-9/16, 
4. решење о одбијању проглашења изборне листе - Образац СО-10/16, 
5. решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за изборе за одборнике Скупштине 
општине Бечеј - Образац СО-11/16,  
6. решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне 
листе у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора– Обрасци СО-12-1/16 
и СО-12-3/16, 
7. решење о неиспуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне 
листе у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора– Обрасци СО-12-2/16 
и СО-12-4/16, 
8. решење о утврђивању члана и заменика члана Изборне комисије општине Бечеј у проширеном 
саставу- Образац СО-13/16, 
9. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије - Образац СО-14/16, 
10. гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Бечеј - Образац СО-15/16, 
11. потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места - Образац СО-16/16, 
12. евиденција присутности чланова бирачких одбора - Образац СО-17/16, 
13. записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника Скупштине 
општине Бечеј између Изборне комисије општине Бечеј и бирачког одбора - Образац СО-18/16, 
14. записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за избор одборника 
Скупштине општине Бечеј између бирачког одбора и Изборне комисије општине Бечеј- Образац СО-
19/16, 
15. записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 
избор одборника Скупштине општине Бечеј, одржаних дана  24.04.2016. године - Образац СО-20/16, 
16. записник o раду Изборне комисије општине Бечеј на утврђивању резултата избора за одборнике 
Скупштине општине Бечеј, одржаних  24.04.2016. године - Образац СО-21/16, 
17. уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј - Образац СО-22/16. 
 

Члан 3. 
Обрасци из члана 2. ове одлуке утврђују се и објављују на српском језику и ћириличким 

писмом.  
Збирна изборна листа, гласачки листић, контролни лист за проверу исправности гласачке 

кутије, образац записника о раду бирачког одбора, записник о раду Изборне комисије општине Бечеј 
на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Бечеј и уверење о избору за 
одборника Скупштине општине штампају се двојезично, на српском језику и ћириличким писмом и на 
мађарском језику и његовом писму. 
 

Члан 4. 
Обрасци из члана 2. ове одлуке су саставни део ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном листу општине 

Бечеј" и на интернет страници www.becej.rs. 
 
Број:  I 013-7/2016-4 
У Бечеју, 07.03.2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Марко Божовић, с.р. 
- - - - - 0 - - - - - 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB Határozata és 54/2011. számok) 15. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján  

 
Óbecse Község Választási Bizottsága a 2016. 03. 07-én 15,00 órai kezdettel megtartott ülésén 

meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
a választási tevékenységekhez szükséges választói űrlapok és Óbecse Község Képviselő-

testülete képviselői megválasztásának eljárásának előírásáról 
 
 

1. szakasz 
 Jelen Határozattal előírjuk Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megválasztásának 2016. 
04. 24-ére kiírt választások választási tevékenységhez szükséges űrlapok elnevezését és kinézetét. 
 

2. szakasz 
 Az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megválasztásának 2016. 04. 24-ére kiírt 
választások választási tevékenységeit a következő űrlapok szerint végzik: 
 
1. a választási lista kihirdetéséről szóló határozat – SO-7-1/16., SO-7-2/16., SO-7-3/16. és SO-7-4/16. 
űrlap, 
2. a választási lista visszautasításáról szóló határozat – SO-8/16. űrlap, 
3. záradék a választási lista hiányosságainak kiküszöböléséről – SO-9/16. űrlap, 
4. a választási lista kihirdetésének elutasításáról szóló határozat – SO-10/16. űrlap, 
5. az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei összesített választási listájának megerősítéséről 
szóló határozat – SO-11/16. űrlap, 
6. a választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek az Óbecse Község Választó Bizottságának 
kibővített összetételébe és a szavazatszedő bizottságokba való kijelöléséhez szükséges feltételeknek való 
megfelelésről szóló határozat – SO-12-1/16. és SO-12-3/16. űrlap, 
7. a választási listák beterjesztői felhatalmazott képviselőinek az Óbecse Község Választó Bizottságának 
kibővített összetételébe és a szavazatszedő bizottságokba való kijelöléséhez szükséges feltételeknek való 
nem megfelelésről szóló határozat – SO-12-2/16. és SO-12-4/16. űrlap, 
8. az Óbecse Község Választó Bizottságának kibővített összetételébe tartozó tag ás taghelyettes 
megerősítéséről szóló határozat – SO-13/16. űrlap, 
9. ellenőrzőlap a szavazóurna megfelelőségének leellenőrzéséhez – SO-14/16. űrlap, 
10. szavazólap Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való megválasztáshoz – SO-15/16. űrlap, 
11. igazolás a szavazóhelyen kívül történő szavazójogról – SO-16/16. űrlap, 
12. a szavazatszedő bizottságok tagjainak jelenléti nyilvántartása – SO-17/16. űrlap, 
13. jegyzőkönyv az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására irányuló választások 
választási anyagának Óbecse Község Választási Bizottsága és a szavazatszedő bizottságok közötti 
választások előtti átadásáról – SO-18/16. űrlap, 
14. jegyzőkönyv az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására irányuló választások 
választási anyagának Óbecse Község Választási Bizottsága és a szavazatszedő bizottságok közötti 
választások utáni átadásáról – SO-19/16. űrlap, 
15. jegyzőkönyv a szavazatszedő bizottságok Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői 
megválasztására irányuló 2016. 04. 24-i szavazással kapcsolatos munkájáról és az eredmények 
kihirdetéséről – SO-20/16. űrlap, 
16. jegyzőkönyv Óbecse Község Választási Bizottságának az Óbecse Község Képviselő-testülete 
képviselőinek megválasztására irányuló 2016. 04. 24-én megtartott választások eredményeinek 
megerősítésével kapcsolatos munkájáról – SO-21/16. űrlap, 
17. igazolás Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való megválasztásról – SO-22/16. űrlap. 
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3. szakasz 
 A jelen Határozat 2. szakaszában foglalt űrlapokat szerb nyelven cirill betűs írásmóddal határozzák 
meg és teszik közzé. 
 Az összesített választási listát, a szavazólapot, az ellenőrzőlapot a szavazóurna megfelelőségének 
leellenőrzéséhez, a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv űrlapját, Óbecse Község 
Választási Bizottságának az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására irányuló 
választások eredményeinek megerősítésével kapcsolatos munkájáról szóló jegyzőkönyv űrlapját két 
nyelven, szerb nyelven cirill betűs írásmóddal és magyar nyelven magyar írásmóddal nyomtatják. 
 

4. szakasz 
 A jelen Határozat 2. szakaszában foglalt űrlapok jelen Határozat szerves részét képezik. 
 

5. szakasz 
 Jelen Határozat a meghozatalának napján lép hatályba, s közzéteszik Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában és a www.becej.rs honlapon. 
 
Ikt. szám: I 013-7/2016-4 
 
Óbecsén, 2016.03. 07-én 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Marko Božović s. k. 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
Образац СО-7-1/16 

 
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године ______ 
часова, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2016. 
године поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04.2016. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 
странке - коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом поднело 
благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата за одборнике 
Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 24.04.2016. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу. 
 У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  
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Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 

Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-7-2/16 

 
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2016. 
године поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04.2016. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 
странке - коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом и закључком Изборне 
комисије општине Бечеј о отклањању недостатака изборне листе број I 013-/2016 од __________ 
2016. године, поднело благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 24.04.2016. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења.  
 
 



Страна 17.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 4. 
17. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   4. Szám 
                                                                             07. 03. 2016.     ***     2016. 03. 07. 
     

 

Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-7-3/16 

 
На основу члана 24. став 1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе националне мањине 

 
 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа (назив изборне листе) коју је  ________________2016. 
године поднела (назив политичке странке – коалиције политичких странака - група грађана) за 
изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04.2016. године. 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе из става 1. овог решења има положај политичке 
странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 

странке - коалиције политичких странака - група грађана) у складу са законом поднело 
благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата за одборнике 
Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 24.04.2016. године. 

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  
Приликом подношења Изборне листе, овлашћено лице је, у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима, приложио и писмени предлог да се подносиоцу Изборне листе при проглашењу 
утврди положај политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних 
мањина. 
СЛУЧАЈ 1: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Статут и Програм подносиоца Изборне листе, Изборна комисија општине Бечеј 
је утврдила да је (назив политичке странке) регистрована као политичка странка _________ 
националне мањине, као и да испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине. 



Страна 18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 4. 
18. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   4. Szám 
                                                                             07. 03. 2016.     ***     2016. 03. 07. 
     

 

СЛУЧАЈ 2: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Статуте и Програме политичких странака које су поднеле Изборну листу, 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да су (називи политичких странка које чине коалицију) 
регистроване као политичке странке националних мањина, као и да коалиција испуњава услове да 
јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, утврди положај коалиције 
политичких странка националних мањине.   

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  

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

Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-7-4/16 

 
На основу члана 24. став 1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о проглашењу изборне листе националне мањине 

 
 1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа __________(назив изборне листе) коју је  
________________2016. године поднела ________(назив политичке странке – коалиције политичких 
странака - група грађана) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04.2016. 
године. 
 
 2. УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе из става 1. овог решења има положај 
политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да је овлашћено лице у име (назив политичке 

странке - коалиције политичких странака- група грађана) у складу са законом и закључком Изборне 
комисије општине Бечеј о отклањању недостатака изборне листе број I 013-/2016 од __________ 
2016. године, поднело благовремену и уредну Изборну листу (назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, за изборе расписане за 24.04.2016. године. 
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Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је 
правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. 
Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на Изборној листи и заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи. 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето 
укупно ________ правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу.  

Приликом подношења Изборне листе, овлашћено лице је, у складу са чланом 40. став 7. 
Закона о локалним изборима, приложио и писмени предлог да се подносиоцу Изборне листе при 
проглашењу утврди положај политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака 
националних мањина. 
СЛУЧАЈ 1: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Статут и Програм подносиоца Изборне листе, Изборна комисија општине Бечеј 
је утврдила да је (назив политичке странке) регистрована као политичка странка _________ 
националне мањине, као и да испуњава услове да јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о 
локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине. 
СЛУЧАЈ 2: Увидом у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Статуте и Програме политичких странака које су поднеле Изборну листу, 
Изборна комисија општине Бечеј је утврдила да су (називи политичких странка које чине коалицију) 
регистроване као политичке странке националних мањина, као и да коалиција испуњава услове да 
јој се, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, утврди положај коалиције 
политичких странка националних мањине.   

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  

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

Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-8/16 

 
На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одбацивању изборне листе 
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ОДБАЦУЈЕ СЕ, као неблаговремена, Изборна листа (назив изборне листе), коју је, дана 
________________2016. године, поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака 
- група грађана), за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04.2016. 
године. 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана ______________2016. године у _______ часова (назив политичке странке - коалиције 

политичких странака  - група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу 
(назив изборне листе) кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним 
за 24.04.2016. године. 

У вези са поднетом Изборном листом, Изборна комисија општине Бечеј је утврдила:  
- да је чланом 19. став 1. Закона о локалним изборима прописано да се изборна листа 

доставља најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора; 
- да је рок за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, 

на изборима расписаним за 24.04.2016. године истекао ___________ 2016. године у 24,00 
часа; 

- да је чланом 25. став 1. Закона о локалним изборима прописано да кад утврди да изборна 
листа није поднета благовремено, изборна комисија доноси решење о њеном одбацивању. 

Имајући у виду да је Изборна листа (назив изборне листе) поднета __________2016. године, 
односно након истека законског рока за подношење изборних листа, Изборна комисија општине 
Бечеј је утврдила да постоји неотклоњива сметња за разматрање предметне изборне листе, те је 
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.  
 
 Упутство о правном средству: Против овог решења може поднети приговор Изборној 
комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 

 
Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-9/16 

 
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
З А К Љ У Ч А К 

о отклањању недостатака изборне листе 
 

НАЛАЖЕ СЕ (назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), 
подносиоцу Изборне листе (назив изборне листе), кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј 
за изборе расписане за  24.04.2016. године,  

да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка,  
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отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће (навести како треба да поступи). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Дана ______________2016. године у _______ часова (назив политичке странке - страначке коалиције 
- група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу (назив изборне листе) 
кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним за 24.04.2016. године. 
 

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

  
У складу са наведеним, а на основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима, неопходно је 

да се подносиоцу изборне листе наложи отклањање констатованог недостатка, како је одлучено у 
диспозитиву овог закључка. 

Уколико подносилац Изборне листе не отклони указане недостатке, Изборна комисија општине 
Бечеј ће у року од наредних 24 часа донети решење којим се одбија проглашење Изборне листе.  
 
 
Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, _________ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
  

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-10/16 

 
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одбијању проглашења изборне листе 

 
ОДБИЈА СЕ проглашење Изборне листе (назив изборне листе), коју је, дана 

________________2016. године, поднела (назив политичке странке - коалиције политичких странака 
- група грађана), за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписане за  24.04. 2016. 
године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана ______________2016. године у _______ часова (назив политичке странке - коалиције 

политичких странака  - група грађана) поднела је Изборној комисији општине Бечеј Изборну листу 
(назив изборне листе) кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј, на изборима расписаним 
за 24.04.2016. године. 
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(Нaвeсти рaзлoгe зa oдбиjaњe) 
 

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Бечеј је донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења. 

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

Број:  I 013-7/2016- 

У Бечеју, 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

          
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-11/16 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  

 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању збирне изборне листе кандидата  
за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ збирна изборна листа кандидата за изборе за одборнике Скупштине општине 
Бечеј, расписаним за 24.04.2016. године, и то: 
 
I  

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 
 
1. ________________, __________________, ________________, ____________________________, 
        (име и презиме)            (датум рођења)               (занимање)              (адреса 
пребивалишта) 
 

(Нaвeсти свe избoрнe листe пo рeдoслeду њихoвoг прoглaшeњa и кaндидaтe кao пoд 1.) 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.  
 

Број:  I 013-7/2016- 
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У Бечеју, _____ 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 
Марко Божовић 
(име и презиме) 

  

 (потпис) 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-12-1/16 

 
На основу члана 14. став 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И 

БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 
 

(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 
Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 24.04.2016. године, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника у 
проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

 
Позива се подносилац Изборне листе ___________(назив изборне листе) да, најкасније 

(најкасније 5 дан пре избора)____2016. године одреди своје представнике у проширени састав 
Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2016. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је 
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-7/2016- 
У Бечеју, _________ 2016. године 
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  
 (потпис) 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-12-2/16 
 

На основу члана 14. став 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  

 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

БЕЧЕЈ И БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 
Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 24.04.2016. године, НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника 
у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2016. године, 

донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, и сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није 
предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-7/2016- 
У Бечеју, _________ 2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  
 (потпис) 
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Образац СО-12-3/16 

 
На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  
 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА 
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И 

БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 
Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 24.04.2016. године, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника у 
проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

Позива се подносилац Изборне листе ___________(назив изборне листе) да, најкасније 
(најкасније 5 дан пре избора)____2016. године одреди своје представнике у проширени састав 
Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2016. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, којим је утврђено да подносилац наведене изборне листе, у 
складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, има положај политичке странке 
националне мањине / коалиције политичких странака националних мањина.  

У складу са наведеним решењем и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да је 
предложио најмање једну трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-7/2016- 
У Бечеју, _________ 2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  
 (потпис) 

 

- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-12-4/16 
 

На основу члана 14. став 2. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),  

 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

БЕЧЕЈ И БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

(назив политичке странке - коалиције политичких странака - група грађана), подносилац 
Изборне листе ________ (назив изборне листе) за изборе за одборнике Скупштине општине Бечеј, 
расписане за 24.04.016. године, НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за одређивање опуномоћених представника 
у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и бирачких одбора. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној _______________ 2016. године, 
донела је Решење о проглашењу Изборне листе _________(назив изборне листе) са ___ кандидата 
за одборнике Скупштине општине Бечеј, којим је утврђено да подносилац наведене изборне листе, у 
складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, има положај политичке странке 
националне мањине / коалиције политичких странака националних мањина.  

У складу са наведеним решењем и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16. став 3. Закона о 
локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне листе, с обзиром на то да није 
предложио најмање једну трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира, не испуњава 
услове да одреди своје представнике у проширени састав Изборне комисије општине Бечеј и 
бирачких одбора. 
  
 Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може 
поднети приговор Изборној комисији општине Бечеј у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 

Број:  I 013-7/2016- 
У Бечеју, _________ 2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  
 (потпис) 

 

 
- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-13/16 
 

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС и 54/2011),  

 
Изборна комисија општине Бечеј, на седници одржаној дана ________2016. године у ___ часова, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   

У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да (име и презиме), (занимање) из (место пребивалишта) постаје члан, а (име 
и презиме), (занимање) из (место пребивалишта) постаје заменик члана Изборне комисије општине 
Бечеј подносилац у проширеном саставу, као опуномоћени представници подносиоца Изборне листе 
________ (назив изборне листе), на изборима за одборнике Скупштине општине Бечеј, расписаним 
за 24.04.2016. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изборна комисија општине Бечеј је __________ 2016. године донела Решење да _______ 
(назив подносиоца изборне листе –политичка странка, коалиција политичких странака, групе 
грађана) испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав Изборне 
комисије општине Бечеј. У складу са наведеним решењем, овлашћено лице ____________(назив 
подносиоца изборне листе –политичка странка, коалиција политичких странака, групе грађана) је 
____________ 2016. године благовремено доставио уредно обавештење о одређивању опуномоћених 
представника наведеног подносиоца изборне листе у Изборној комисији општине Бечеј, тако да је 
донета одлука као у диспозитиву овог решења. 
 

Број:  I 013-7/2016- 
У Бечеју, _________ 2016. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
          

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

М.П. 

Марко Божовић 
(име и презиме) 

 
  
 (потпис) 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 

Образац СО-14/16 
SO-14/16. űrlap 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

 
ELLENŐRZŐ LAP 

A SZAVAZÓURNA KIFOGÉSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE 
 



Страна 28.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 4. 
28. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   4. Szám 
                                                                             07. 03. 2016.     ***     2016. 03. 07. 
     

 

 
За гласање на изборима за одборнике Скупштина општине Бечеј, расписаним за 24.04.2016. године, 
бирачки одбор на бирачком месту број _____ у општини Бечеј примио је кутију за гласање. 
 
A szavazatszedő bizottság Óbecse község ______ számú szavazóhelyén az Óbecse község Képviselő-
testülete képviselőinek megválasztására a 2016.04.24-ére kiírt választásokon átvette a szavazóurnát. 
 
Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна да обезбеди сигурност 
и тајност садржине гласачких листићa. 
 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a szavazóurna kifogástalan állapotban van, üres és megfelel 
a szavazólapok biztonságának és tartalma titkosságának biztosítására.   
 
У ____________________, дана ________________________, у _________. 
 (место - település)                       (дан, месец, година)       (час) 
            (év, hónap, nap)    (órakor) 
 
 
        БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО         БИРАЧКИ ОДБОР 

    НА БИРАЧКО МЕСТО         SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG 

AZ ELSŐ SZAVAZÓPOLGÁR, AKI MEGJELENT  

             A SZAVAZÓHELYEN 

___________________________________      1. __________________________________ 

        (потпис -aláírása)               (име и презиме и потпис председника) 

        (az elnök családi és utóneve, aláírása) 

___________________________________                2. __________________________________ 

      (име и презиме - családi és utóneve)                        (име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve, aláírása) 

        3. __________________________________ 

  (име и презиме и потпис члана) 

  (a tag családi és utóneve, aláírása) 

  4. __________________________________ 

  (име и презиме и потпис члана) 

  (a tag családi és utóneve, aláírása) 

5. __________________________________ 

  (име и презиме и потпис члана) 

  (a tag családi és utóneve, aláírása) 

_________________________ 

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

MEGJEGYZÉS: A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapot aláírja a szavazatszedő bizottság összes 
jelen levő tagja, illetve taghelyettese. 

 
- - - - - 0 - - - - - 
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Образац СО-15/16 
SO-15/16. űrpal 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

SZAVAZÓLAP  
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

 
24. април 2016. године 

2016.április 24. 
 
 

1.  

 

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

(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, 
ha kijelölték) 

 

 
(име и презиме првог кандидата са изборне листе) 

(a választási listán szerepelő első jelölt családi és utóneve) 
 

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

као на Збирној изборној листи) 
(ugyanilyen módon kell bejegyezni az összes választási lista elnevezését és a választási listákon szerepelő első 

jelölteke, ugyanabban a sorrendben, ahogyan az összesített választási listán szerepelnek) 
 
 
Напомена:  
Гласа се само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива 
изборне листе, односно тако да се недвосмислено може утврдити за коју се гласа. 
Megjegyzés:  
Egy választási listára kell szavazni a választási lista elnevezése előtt szereplő sorszám vagy a választási lista 
elnevezésének bekarikázásával, illetve olyan módon, hogy egyértelműen megállapítható legyen, kire szavazott. 

 
(М.П.) 
(P.H.) 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
Образац СО-16/16 

SO-16/16. űrpal 
П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 
 
 Потврђује се да је  , 

 (име и презиме)  
  са пребивалиштем у   

(ЈМБГ)  (место и адреса стана)  
  уписан у извод из бирачког списака општине Бечеј , 
   

на бирачком месту број  , под редним бројем  , и има изборно право . 
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Број1:  
 
У  ,  
                  (место)                         (датум) 

 
БИРАЧ  ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

   
(име и презиме)  (име и презиме) 

 
 

  
 

(потпис)  (потпис) 
 

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА: 
 

1.  
 (име и презиме) 
  
 (потпис) 

 
2.  
 (име и презиме) 
  
 (потпис) 

 
3.  
 (име и презиме) 
  
 (потпис) 

 
______________________________ 
  Напомена:  
Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места враћа се  бирачком одбору ради 
евидентирања. 
1  Уписати редни број издате потврде. 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-17/16 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА 
 

НА ИЗБОРИМА ЗАКАЗАНИМ ЗА 24.04.2016. ГОДИНЕ  
 

Р.бр. Име и презиме функција у 
бирачком одбору 

Присутност у 
сатима 

 

Потпис 

1)      
2)      
3)      
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4)      
5)      
6)      
7)      
8)      
9)      
10)      
11)      
12)      
13)      

 
-за тачност унетих података одговара председник бирачког одбора 

 
 

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 

______________________________ 
(име и презиме и потпис) 

 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-18/16 
 

З А П И С Н И К 
о примопредаји изборног материјала ПРЕ ГЛАСАЊА  

за избор одборника Скупштине општине Бечеј  
између Изборне комисије општине Бечеј и бирачког одбора 

 
1. Изборна комисија општине Бечеј предаје бирачком одбору за бирачко место број _______  у 

општини Бечеј следећи изборни материјал за избор одборника Скупштине општине Бечеј: 
 

1. Збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Бечеј; 
2. извод из Решења о одређивању бирачког места; 
3. Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу; 
4. Решење о образовању бирачког одбора у проширеном саставу; 
5. извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;  
6. ______________ гласачких листића;  
7. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
8. ______________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места;  
9. образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата           

гласања за избор одборника Скупштине општине Бечеј; 
10. Правила о раду бирачких одбора; 
11. Oбрaзaц eвидeнциje o присуству члaнoвa и зaмeникa члaнoвa бирaчкoг oдбoрa; 
12. Држaвну зaстaву Рeпубликe Србиje.  

2. Општинска управа општине Бечеј предала је бирачком одбору следећи материјал: 
1. гласачку кутију; 
2. два сета паравана за обезбеђење тајности гласања; 
3. два спреја за обележавање прста бирача; 
4. две УВ-лампе; 
5. врећу за одлагање изборног материјала; 
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6. прибор за писање;  
7. прибoр зa пeчaћeњe глaсaчкe кутиje и другoг избoрнoг мaтeриjaлa (пeчaт и пeчaтни вoсaк); 
8. кoвeртe зa oдлaгaњe глaсaчких листићa; 
9. _______________________________________________________________________________. 

 
3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у тачкама 1. и 2. овог записника, изузев 

изборног материјала назначен у _________________________________________________________. 
   
4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца изборних 

листа: 
1) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме представника)  (пребивалиште и адреса стана 

представника) 

2) 
   ,  

(назив подносиоца 
изборне листе) 

 (име и презиме представника)  (пребивалиште и адреса стана 
представника) 

3) 
   ,  

(назив подносиоца 
изборне листе) 

 (име и презиме представника)  (пребивалиште и адреса стана 
представника) 

4) 
   ,  

(назив подносиоца 
изборне листе) 

 (име и презиме представника)  (пребивалиште и адреса стана 
представника) 

5) 
   ,  

(назив подносиоца 
изборне листе) 

 (име и презиме представника)  (пребивалиште и адреса стана 
представника) 

 
5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на предају и пријем 

изборног материјала. 
 

   Примедбе су:  
  
6. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије општине 
Бечеј, а други код бирачког одбора. 

 
  
У 

Бечеју ,  , у   
часова. 

   (датум)     
        
        

 
Председник бирачког одбора  За изборну комисију 

 
 

  

(потпис)  (потпис) 
 

___________________________  ___________________________ 
(име и презиме)                          (име и презиме) 
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Зa oпштинску упрaву  

 
________________________  

(пoтпис) 
 

_______________________  
(имe и прeзимe)  

Присутни члaнoви бирaчкoг oдбoрa:  
   

 
   

1.  __________________________       

           

2.  __________________________       

           

3.  __________________________       

         
 

4.  __________________________    
 

         
 

5.  __________________________    
 

         
 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-19/16 
 

З А П И С Н И К 
о примопредаји изборног материјала ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА  

за избор одборника Скупштине општине Бечеј  
између бирачког одбора и Изборне комисије општине Бечеј  

 
1. Бирачки одбор за бирачко место број _______  у општини Бечеј предаје Изборној комисији 

општине Бечеј следећи изборни материјал за избор одборника Скупштине општине Бечеј: 
 

1. први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата           
гласања за избор одборника Скупштине општине Бечеј, 

2. извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту,  
3. зaпeчaћeни кoвeрaт у кojeм je кoнтрoлни лист зa прoвeру испрaвнoсти глaсaчкe кутиje, 
4. зaпeчaћeни кoвeрaт у кojи су стaвљeни нeупoтрeбљeни глaсaчки листићи, 
5. зaпeчaћeни кoвeрaт у кojи су стaвљeни нeвaжeћи глaсaчки листићи, 
6. зaпeчaћeни кoвeрaт у кojи су стaвљeни вaжeћи глaсaчки листићи, 
7. зaпeчaћeни кoвeрaт у кojи су стaвљeнe пoтврдe o избoрнoм прaву зa бирaчe кojи су глaсaли 

вaн бирaчкoг мeстa. 
 
2. Бирачки одбор је предао Општинској управи општине Бечеј следећи материјал: 

1. гласачку кутију, 
2. ____ спреја за обележавање прста бирача, 
3. ____ УВ-лампе, 
4. _______________________________________________________________________________. 
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3.  Изборна комисија општине Бечеј је примила изборни материјал назначен у тачци 1. овог 
записника, а Општинска управа општине Бечеј у тачци 2. овог записника. 
 
4.  Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца 
изборних листа: 
1) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме 

представника) 
 (пребивалиште и адреса стана 

представника) 
2) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме 

представника) 
 (пребивалиште и адреса стана 

представника) 
3) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме 

представника) 
 (пребивалиште и адреса стана 

представника) 
4) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме 

представника) 
 (пребивалиште и адреса стана 

представника) 
5) 

   ,  
(назив подносиоца 

изборне листе) 
 (име и презиме 

представника) 
 (пребивалиште и адреса стана 

представника) 
 
5.  Представници подносилаца предлога ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 
изборног материјала. 
 Примедбе су: 
 
 
 
 
 
6.  Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије 
општине Бечеј, а други код бирачког одбора. 
 
  У Бечеју ,  , у   часова. 
   (датум)     
        

 
Председник бирачког одбора  За изборну комисију 

 
 

  

(потпис)  (потпис) 
 

___________________________  ___________________________ 
(име и презиме)                          (име и презиме) 
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Зa oпштинску упрaву  
 

________________________  
(пoтпис) 

 
_______________________  

(имe и прeзимe)  
 

Присутни члaнoви бирaчкoг oдбoрa: 

   

 
   

1.  __________________________       

           

2.  __________________________       

           

3.  __________________________       

         
 

4.  __________________________    
 

         
 

5.  __________________________    
 

         
 

6.  __________________________    
 

   
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-20/16 
SO-20/16. űrlap 

З А П И С Н И К 
о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 

избор одборника Скупштине општине Бечеј 

JEGYZŐKÖNYV 

a szavazatszámláló bizottságnak az Óbecsei Községi Képviselő-testületben történő 
tanácsnokválasztással kapcsolatos szavazás levezetésére és a szavazási eredmények 

megállapítása terén végzett munkájáról 

 
1. Бирачки одбор за бирачко место број 

A szavazatszámláló bizottság a 
   

   számú szavazóhelyen 
 
  

(назив бирачког места)  
(szavazóhely megnevezése) 

 
 

састао се на дан гласања 24.04.2016. године  у 
a szavazás napján 2016.04.24-én 

  часова. 
órai kezdettel. 

 
Присутни су: 
Jelenlevők: 
 
1.  6.  
  (име и презиме председника бирачког одбора)   (име и презиме члана бирачког одбора) 
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(a bizottság elnökének családi és utóneve) (a bizottsági tag családi és utóneve) 
 

2.  7.  

 (име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve)  

(име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve) 

 

3.  8.  

 (име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve)  

(име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve) 

 

4.  9.  

 (име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve)  

(име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve) 

 

5.  10.  

 (име и презиме члана бирачког одбора) 
(a bizottsági tag családi és utóneve)  (име и презиме члана бирачког одбора) 

(a bizottsági tag családi és utóneve) 
 
Напомена: Навести и остале чланове бирачког одбора под 17. 
Megjegyzés: Feltüntetni a bizottság többi tagjait is a 17. pont alatt. 
 
2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио: 
    A szavazóhely megnyitása előtt a bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy:  
 
- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола 
политичких странака и другог пропагандног материјала; 
- a szavazóhelyen és 50 m-es körzetében nincs kifüggesztett politikai pártszimbólum és egyéb 
propagandaanyag; 
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима и Закону о 
избору народних посланика; 
- a szavazóhely A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel és A népképviselők választásáról szóló 
törvénnyel összhangban van berendezve; 
 
- да је од Изборне комисије општине Бечеј примљен потребан материјал за гласање на  бирачком 
месту. 
- az Óbecse Község Választási Bizottsága átvette a szavazóhelyen történő szavazáshoz szükséges anyagot a 
törvénynek és a választási anyag átvételéről készült jegyzőkönyvnek megfelelően. 
 
3. Бирачки одбор је у 
    A bizottság 

  часова отворио бирачко место. 
órakor megnyitotta a szavazóhelyet. 

 
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача  
    A bizottság a szavazóurnát a szavazóhelyen elsőként megjelent 
 

 , који је први дошао на бирачко место. 
szavazópolgár jelenlétében vizsgálta meg (име и презиме и редни број из извода)  

(családi és utóneve és a vál.névj. szerinti s.szám)  

 
Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контроли лист, који су потписали 
чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у кутију и кутија 
запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.  
Miután megállapítást nyert, hogy a szavazóurna kifogástalan és üres, a bizottsági tagok és az első szavazó 
által aláírt ellenőrzőlap az első szavazó jelenlétében a szavazóurnába lett dobva, a szavazóurna 
lepecsételését követően megkezdődött a szavazás. 
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5. На бирачком месту гласало је      бирача уз помоћ другог лица 
(слепа, инвалидна и неписмена лица). 
 

(број ) 
  

A szavazóhelyen más személy közreműködésével (vak, rokkant és írástudatlan)  
szavazó szavazott. (szám) 
 

6. Ван бирачког места гласало је 
    A szavazóhelyen kívül  

бирача. 
 

 (број - szám) 
  

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се: 
    A szavazás mindvégig rendben zajlott. A szavazás ideje alatt a következők történtek. 
 
 
 
 
 
 
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. Шири 
опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника). 
(Felsorolni a szavazás folyamatát, megszakítását vagy meghosszabítását befolyásoló eseményeket, Szükség szerint 
bővebb leírást a jegyzőkönyv tartozékát képező külön melléklet tartalmazza).  
 

8. На бирачком месту БИЛИ СУ ПРИСУТНИ – НИСУ БИЛИ ПРИСУТНИ посматрачи. 
    A szavazóhelyen JELENE VOLTAK – NEM VOLTAK JELEN megfigyelők. 
 
9.  Бирачко место је затворено и гласање закључено у 
      A szavazóhely zárásának és a szavazás befejezésének ideje  

  часова.  
óra. 

 
10.  После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања  

на следећи начин: 
        A szavazóhely zárását követően a bizottság a következő módon végezte a szavazási eredmények 

megállapítását: 
 
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
- megállapította a nem használt szavazólapok számát; 
 
- према изводу из бирачког списка утврдиo je укупaн брoj бирaчa кojи су глaсaли; 
- a választói névjegyzék-kivonat megállapította a szavazatokat adó választók össz létszámát;  
 
- отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО –НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 
- felnyitotta a szavazóurnát, amelyben MEGTALÁLTA – NEM TALÁLTA MEG az ellenőrző lapot; 
  
- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих 
гласачких листића; 
- az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektől és megállapította az érvénytelen 
szavazólapok számát; 
 
- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна листа.  
- megállapította az érvényes szavazólapok számát és az egyes választási listákra leadott szavazatok 
számát. 
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После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 
гласачки листићи стављени су у посебне коверте и запечаћени. 
A fel nem használt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat –megszámlálásuk után külön – 
külön, pecséttel ellátott borítékba helyezte.   

 
11. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања следећи: 

A bizottság megállapította, hogy a __________ számú szavazóhelyen a következő szavazási        
eredmények születtek: 

 
1) да је ПРИМЉЕНИХ гласачких листића                     ____________  
    hogy az ÁTVETT szavazólapok száma 
 
2) да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића                    ____________ 
    hogy a FELHASZNÁLATLANUL MARADT szavazólapok száma 
  
3) дa je прeмa извoду из бирaчкoг спискa укупнo УПИСAНИХ БИРAЧA                 ____________ 
    hogy a választói névjegyzékbe BEJEGYZETT SZAVAZÓK össz száma 
 
4) да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ  (заокружени редни бројеви у  
    изводу из бирачког списка)                  ____________    
    hogy a SZAVAZTUKAT LEADÓ SZAVAZÓK száma (a választói névjegyzék- 
    kivonatban bekeretezett sorszámok) 
5) дa je брoj ГЛAСAЧКИХ ЛИСTИЋA кojи сe нaлaзe У ГЛAСAЧКOJ КУTИJИ                ____________ 
   hogy a SZAVAZÓURNÁBAN lévő SZAVAZÓLAPOK száma 
 

5.1. дa je НEВAЖEЋИХ глaсaчких листићa          ____________
     hogy az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma   
5.2. дa je ВAЖEЋИХ глaсaчких листићa           ____________ 
      hogy az ÉRVÉNYES szavazólapok száma 
 

7) дa су oд укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa, ИЗБOРНE ЛИСTE ДOБИЛE СЛEДEЋИ БРOJ  
ГЛAСOВA: 

    hogy az összes érvényes szavazólapok alapján a következő számú szavazatot kapták a választási listák: 

Р.број 
Sorszám 

Назив изборне листе 
A választási lista megnevezése 

Број гласова 
које је изборна 
листа добила 

A kapott 
szavazatok száma 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
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14.   
15.   

(Нaвeсти свe избoрнe листe, прeмa рeдoслeду нa глaсaчкoм листићу) 
 
12. Чланови бирачког одбора ИМАЛИ СУ  - НИСУ ИМАЛИ примедбе. 
  (Прилог са евентуалним примедбама чини саставни део овог записника) 
 A bizottság tagjainak VAN ÉSZREVÉTELE – NINCS ÉSZREVÉTELE. 
    (Az észrevételeket tartalmazó melléklet a jegyzőkönyv tartozéka) 
 
13. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

Изборној комисији општине Бечеј, за шта су одређени председник и чланови бирачког одбора и 
то: 

    Leszögezték, hogy a jelen jegyzőkönyv első példányát, a választási anyaggal együtt haladéktalanul 
eljuttatják az Óbecse Község Választási Bizottságához, a szavazatszámláló bizottság elnöke és az 
állandó összetételbe tartozó alábbi tagok révén:  

 
 
 
14. Бирaчки oдбoр je други примeрaк oвoг зaписникa oдмaх истaкao нa бирaчкoм мeсту, a пo jeдaн 
примeрaк oвoг зaписникa je уручeн прeдстaвницимa пoднoсилaцa избoрних листa кoje су oсвojилe 
нajвeћи брoj глaсoвa нa бирaчкoм мeсту, и тo: 
A jegyzőkönyv második példányát a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyen azonnal kifüggesztette, 
egy-egy példányt pedig a választási listákat előterjesztők képviselőinek adta át, mégpedig:    
1)    

 (име и презиме) 
(családi és utónév) 

  

   
 

(назив изборне листе) 
(a választási lista megnevezése) 

 (потпис представника) 
(a képviselő aláírása) 

   
2)    

 (име и презиме) 
(családi és utónév) 

  

   
 

(назив изборне листе) 
(a választási lista megnevezése) 

 (потпис представника) 
(a képviselő aláírása) 

   
3)    

 (име и презиме) 
(családi és utónév) 

  

   
 

(назив изборне листе) 
(a választási lista megnevezése) 

 (потпис представника) 
(a képviselő aláírása) 

   

4)    

 (име и презиме) 
(családi és utónév) 
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(назив изборне листе) 

(a választási lista megnevezése) 
 (потпис представника) 

(a képviselő aláírása) 
 
 
15. Бирачки одбор је завршио рад 
      A bizottság  године, у  часова. 

 (датум/ dátum)   órakor fejezte 
be munkáját 

 
     БИРАЧКИ ОДБОР 

SZAVAZAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

1)  
  

 
(име и презиме и потпис председника) 

(az elnök családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

2)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

3)    
 

(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

4)    
 

(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

5)    
 

(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

6)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

7)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

8)  
  

 
(име и презиме и потпис члана) 

(a tag családi és utóneve) 
 (потпис) 

(aláírás) 

9)    
 

(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

10)    
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(име и презиме и потпис члана) 
(a tag családi és utóneve) 

 (потпис) 
(aláírás) 

 
17.  Остали чланови бирачког одбора 
       A szavazatszámláló bizottság többi tagja 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
- - - - - 0 - - - - - 

Образац СО-21/16 
SO-21/16. űrlap 

 
З А П И С Н И К 

о раду Изборне комисије општине Бечеј на утврђивању резултата  
избора за одборнике Скупштине општине Бечеј,  

одржаних 24.04.2016. године  
 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Óbecse Község Választási Bizottságának az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek 

megválasztására irányuló 2016. 04.24-én megtartott választások eredményeinek 
megerősítésével kapcsolatos munkájáról 

 
 

1.  Седница Изборне комисије општине Бечеј је почела у _______ часова, ___________ 2016. 
године, малој сали у згради општине Бечеј, Трг Ослобођења број 2.  
    Óbecse Község Választási Bizottságának ülése 2016. _____________ ___ órakor kezdődött Óbecse 
község épületének kistermében, a Felszabadulás tér 2. szám alatt. 
 
2. Седници Изборне комисије општине Бечеј (у дањем тексту: Комисија) присуствују: 
    Óbecse Község Választási Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) a következők vesznek részt: 
 
1)  
 (име и презиме председника Комисије) / (a Bizottság elnökének családi és utóneve) 

2)  
 (име и презиме секретара Комисије) / (a Bizottság titkárának családi és utóneve) 

3)  
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 (име и презиме члана Комисије) / (a Bizottság tagjának családi és utóneve) 
 
(Навести све присутне чланове/заменике чланова Комисије, као под 3.) / (Fel kell sorolni a Bizottság 

összes jelen levő tagját és taghelyettesét, ahogy a 3. pont alatt is.) 
 

3. Комисија је утврдила да је, од укупно   бирачких одбора у општини Бечеј 
 (број)  

примила изборни материјал од    бирачких одбора. 
 (број)  

   A Bizottság megállapította, hogy Óbecse község ________________ szavazatszedő bizottsága közül  
                                                                               (szám) 
____________ szavazatszedő bizottságtól vette át a választási anyagot. 
     (szám) 
 
4. а) Комисија је утврдила да није било битних повреда одредба Закона о локалним изборима 
и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
a) A Bizottság megállapította, hogy jelentősebb mértékben nem sértették meg A helyhatósági 
választásokról szóló törvény rendelkezéseit, és nem semmisítette meg a szavazást egyik 
szavazóhelyen sem. 
 
б) Због   битних  повреда  Закона, Изборна комисијa  је поништила  гласање  на укупно  
 (број) 
бирачких места, и то:  

 (навести бирачка места на којима је поништено гласање) 
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови _____________ 2016. године. 
b) A Választási Bizottság a Törvény jelentősebb mértékű megsértése miatt összesen __________  
                                                                                                                           (szám) 
szavazóhelyen semmisítette meg a szavazást, mégpedig:_______________________________________. 
                                                  (felsorolni azokat a szavazóhelyeket, amelyeken megsemmisítették a 
szavazást) 
                                                                
Напомена: прецртати а) или б) 
Megjegyzés: áthúzni az a) vagy a b) pontot 
 
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је: 
    A szavazatszedő bizottságtól átvett választási anyag alapján a következőket állapítottuk meg: 
 
 - да је за изборе предато укупно гласачких листића: 
      a választásokra összesen átadott szavazólapok száma: 

 

 - да је остало неупотребљено гласачких листића: 
      a megmaradt felhasználatlan szavazólapok száma: 

 

 - да, према изводима из бирачких спискова има уписаних бирача: 
     a választói névjegyzékek kivonatai szerint a bejegyzett választópolgárok 
száma: 

 

 - да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача: 
     a választói névjegyzékek kivonatai szerint a szavazó választópolgárok 
száma: 

 

 - да је ван бирачког места гласало бирача: 
      a szavazóhelyen kívül szavazó választópolgárok száma: 

 

 - да је било неважећих гласачких листића: 
      az érvénytelen szavazólapok száma: 
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 - да је било важећих гласачких листића: 
      az érvényes szavazólapok száma: 

 

 - да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и 
мандата: 
     az egyes választási listán a következő számú szavazatot és mandátumot 
kapták: 

 

 
 
 
 
 

Sor-
szám A választási lista elnevezése 

A választási listára 
érkező szavazatok 

száma 

A választási lista 
mandátumainak száma 

1.    
 

(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића) / (A szavazólapon 
szereplő sorrendben kell felsorolni az összes választási lista adatait) 

  
6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
     A Bizottság tagjainak VOLT – NEM VOLT megjegyzésük a választási eredmények megerősítésével 
kapcsolatban. 
(Шири тeкст, укoликo je пoтрeбнo, дaти у пoсeбнoм прилoгу, кao сaстaвни дeo oвoг зaписникa). / (Ha 

szükség van rá, hoszabb magyarázatot jelen jegyzőkönyv szerves részeként mellékletben lehet adni.) 
 
Примедбе су: 
A megjegyzések a következők: 
 
 
 
 

 
 
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу 
општине Бечеј”. 
     Úgy határoztunk, hogy a választások eredményeit azonnal ismertetjük a nyilvánossággal, valamint 
közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
8. Комисија је завршила рад   у   часова. 

 (датум)    
    A Bizottság a munkáját ___________ ___ órakor fejezte be. 
                                          (dátum) 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 

 
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ 
A BIZOTTSÁG TITKÁRA  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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(потпис - име и презиме) 
(aláírása – családi és utóneve)  (потпис - име и презиме) 

(aláírása – családi és utóneve) 
   

М.П. 
P.H. 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
A BIZOTTSÁG TAGJAI 

1) 
 

(потпис - име и презиме) 
(aláírása – családi és utóneve) 

 
(Нaвeсти свe присутнe члaнoвe, oднoснo зaмeникe члaнoвa Кoмисиje кao пoд 1) 

(Fel kell sorolni a Bizottság összes jelen levő tagját és taghelyettesét, ahogy az 1. pont alatt is.) 
 
 

- - - - - 0 - - - - - 
Образац СО-22/16 

SO-22/16. űrlap 
 

У В Е Р Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

B I Z O N Y L A T 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

KÉPVISELŐJÉVÉ VALÓ MEGVÁLASZTÁSRÓL 
 

 Потврђује се да је  ,  , 
Igazoljuk, hogy (име и презиме/családi és utóneve)  (занимање/ foglalkozás)  

 
рођен/а 
született 

 
 

 
, из   

 
, изабран за 
megválasztották 

 
(датум и ЈМБГ–

dátum és személyi 
száma) 

                    (пребивалиште и адреса становања – 
lakhelye és lakcíme)   

 
одборника Скупштине општине Бечеј, са Изборне листе 

Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé, a következő választási listáról 

 
           (назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен) 

(a választási lista elnevezése, a listavezető családi és utónevével, ha kijelölték) 
 
 

на изборима одржаним 
a        megtartott választásokon. 

 (датум - dátum)  
 
Број: 
Szám:  
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У  Бечеју 
Óbecsén ,  

 (датум - dátum) 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

          
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

М.П. 
 

(име и презиме/családi és utóneve) 
P.H.  

 (потпис - aláírása) 
 

 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
Т А R T A L O M 

 
 
 
 

 
 
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Изборне комисије општине Бечеј     1 
Határozat Óbecse Közság Választási Bizottsága Munkaügyrendjének módosításairól és kiegészítéseiről       2 
 
Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике  
Скупштине општине Бечеј              3 
Határozat az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjelöltjei választási listájának  
beterjesztéséhez szükséges űrlapokról            4 
 
 
Одлука о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике  
Скупштине општине Бечеј                12 
Határozat  a választási tevékenységekhez szükséges választói űrlapok és Óbecse Község  
Képviselő-testülete képviselői megválasztásának eljárásának előírásáról                                                14 
 
 
 

 
 

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Оршоља Момчиловић, секретар Скупштине 
општине Бечеј 

Годишња претплата за 2016. годину  1.750,00 динара 
Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

 
----------0---------- 

 
Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-testületének 
titkára  

Előfizetési díj a 2016. évre: 1.750,00 dinár 
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  
Uprava za trezor 840-138640-47 

Ред. бр.                                                 Н а з и в                                                                          Страна 
Sorszám                                                E l n e v e z é s                                                                    Oldal 


