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          Образац  7/2020-ОИК 

  
 ПОТВРДА  

 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 списка,  на бирачком месту број                                                                   
          
 
под редним бројем       ,  у општини Беочин , и да има изборно право. 
 

У       , 21. јун 2020. године                                                  
  (место)                                                            

 
БИРАЧ    ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА  

 
                               
 (потпис)                            (потпис) 

 

    `       
 

(име и презиме)                         (име и презиме) 

 
ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА:  
 

       

( ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

       

( ПОТПИС) 

       

( ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

       

( ПОТПИС)  

       

( ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

       

( ПОТПИС) 

 

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

бирачком одбору   ради евидентирања. 
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Образац 8/2020-ОИК

 

ЗАПИСНИК

 

 
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

 
ПРЕ СПРОВОЂЕЊА  

 

 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН И БИРАЧКОГ ОДБОРА
 

    

1. Изборна комисија општине Беочин предала је Бирачком одбору за бирачко место
 

 
број:

    
, 
      

,
 
изборни материјал

 
за избор одборника 

 
Скупштине општине    

( назив бирачког места)
 

Беочин, који ће се одржати 21. јуна 2020.године, и то:
        

 

1)
 

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

2)  образац  Записника о раду Бирачког одбора за спровођење гласања и утврђивању резултата 
 

гласања
  

за избор 

одборника Скупштине општине Беочин,
 

3)два примерка Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Беочин,
 

4) 
   

гласачких листића
 

          
( број)

 

5) један  контролни лист за проверу исправности гласачке  кутије ,  

6)       потврда о изборном праву ,                                                                                                         
 ( број) 

 7)правила о раду бирачког одбора, 

8) решење о одређивању бирачког места, 

9) решење о именовању бирачког одбора, 

                                                                                      

2. Општинска управа је предала Бирачком  одбору:   

1)гласачку кутију , 
2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања, 
3)    спреја за обележавање прста бирача, 
4)   УВ лампе, 
5) џак за паковање изборног материјала, 
6) прибор за писање, 
7) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала,  
8)коверте за одлагање гласачких листића, 
9) 
            

.
 

 
3.
 

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

 

 
4.
 

Предаји  гласачког материјала 
 

присуствовали су представници подносилаца Изборних листа:
 

1. 
               

          
( назив подносиоца Изборне листе)

                           
                     
           

( име и презиме
 
представника)

                           

                     
          

( пребивалиште и адреса становања)

 

 

 2. 

               
     

( назив подносиоца Изборне листе)
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( име и презиме

 

представника)

                           

                     
          

( пребивалиште и адреса становања)

  

3. 
               

          
( назив подносиоца Изборне листе)

                           
                     
           

( име и презиме
 
представника)

                           

                     
          

( пребивалиште и адреса становања)
  

( навести све представнике подносилаца као под 1.)
 

 

5.Бирачки одбор је 
 

имао-није имао 
 

примедбе на предају и пријем изборног материјала.
 

Примедбе су: 
 

               

               

               

 

6. Записник је сачињен у три примерка, од којих је један код Изборне комисије  општине Беочин, један код 

бирачког одбора и  један код начелника Општинске управе.  

 

у Беочину ,             јун  2020.године, у    часова.  

 

    М.П. 
За бирачки одбор:       за Општинску изборну комисију:  

 
1.                                

     
( име и презиме)

            
( име и презиме)

  

 

                                       
     

(
 

потпис )
                                   

(
 
потпис)

 

 2. 
                

     
( име

 
и презиме)

 

                         
За Општинску управу

 
            

(
 

потпис)
  

  3. 

                              
       

( име и презиме)

                               

( име и презиме)

 

                                    
            

(

 

потпис)

            

(

 

потпис)
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Образац 9/2020-
 

ОИК
  

 
 

З А
 
П

 
И

 
С

 
Н

 
И

 
К

  

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ
 
ГЛАСАЊА

 

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБО Р ОДБОРНИКА
  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 
БЕОЧИН

 

 
 

Бирачки одбор за бирачко место број ______
 
, __________________________________________

 
                                                                                                                                          

( назив бирачког места)
 

 

у општини Беочин састао се на дан 21.06.2020. године, у __________ часова.
 

 
     1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора:  

(председник бирачког одбора читко уписује имена чланова и заменика чланова бирачког одбора који су присутни приликом отварања
 

бирачког места)
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио:  
  
1) да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих 

симбола политичких странака и другог изборног пропагандног материјала,   
2) да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и да је обезбеђена тајност 

гласања, 
3a) да је од изборне комисије  примљен потпун и испрaван изборни материјал који је потребан за 

спровођење гласања на бирачком месту .  
Или 

  3б) да је од изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да 
недостаје: 

                
                

                 о чему је бирачки одбор одмах обавестио изборну комисију .
 

 

 
3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.

 
 

 
4. Бирачки одбор је проверио

 
исправност гласачке кутије у присуству бирача

 
који је први дошао 

на бирачко место ______________________________
 
(име и презиме првог бирача), уписаног у 

извод из бирачког списка за гласање на изборима за
 
одборнике под редним бројем 

   
.
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Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, Контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први 

дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију , која је одмах запечаћена у присуству првог 

бирача, након чега је почело гласање.
 

 

 
5. Уз помоћ другог лица (помагача)

 
гласало је ________ (број) бирача, уписаних у извод из 

бирачког списка под редним бројевима
           

                  

                      
 

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

под редним бројевима
               

                 

                 
 

  7a. Гласање се све време одвијало у потпуном реду .   

или  
  7б. За време гласања десило се:  

(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног 
прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део 
овог записника)  
____________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

    

     8а. На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи  и/или  страни  посматрачи.   
или  

     8б. На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи  следећих  
организација: __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________   

(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају)  
 
 

   9. Бирачко место је затворено и гласање је закључено у __________ часова.  
  
 10. Након затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на 

следећи начин:
 

1)
  

утврдио је број неупотребљених гласачких листића,
  2)

  
утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева

 
у

  
изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку;

  3)
 

отворио је гласачку кутију , у којој 
 

ЈЕ ПРОНАШАО –
 
НИЈЕ ПРОНАШАО

    
контролни 

лист;
                                                                

(обавезно заокружити одговарајућу опцију)
  4) 

 
приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих 
гласачких листића;

  5)
 

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

 

   
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 

гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.
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12. РЕЗУЛТАТИ

 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

 
ОПШТИНЕ

 
БЕОЧИН

 
НА 

БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ ______ СУ СЛЕДЕЋИ:
 

  

 
1)
 

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА
 
.………………………....................................................______;

   
                                                 

(број)
 

 
2)
 

БРОЈ БИРАЧА
 

КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ
   

.......……………..................................................
 
_____;

   
                                                                   

(број)
 

  3) БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ  ЛИСТИЋА 
....................................………….........

 
______;

  
                                                                 

(број)
 

  4) БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА .................................................______;   
                                                                  

(број)
 

  5) БРОЈ ГЛАСАЧКИХ Л ИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ  ...........................................  _____;  
                                                                                                                                                                                    

(број)
 

                 6) БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА   .…………...........................................   ______;   
                                                                 (број)  

 7) БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА  .……………...............................................  ______;  
 
  

 

     8) БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:   
 
 

   

Редни 

број 

                           

                                     Назив изборне листе 
Број 

гласова 

који је 

добила 

изборна 

листа  

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.  

2. ИВИЦА ДАЧИЋ - ,, Социјалистичка партија Србије ( СПС )"  

 

 

3. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  

 

 

4. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократски Беочин ( Лига 

социјалдемократа Војводине,Заједно за Војводину) -  Ненад Чанак  

 

5. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА  

 

 

    

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

или  
13б. Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови 
бирачког одбора: 
________________________________________________________________________________________.   (примедбе навести 

 
у посебном

  
прилогу који је саставни део овог записника)

 
 

14.
 

Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

изборној комисији, за шта су одређени председник и следећи чланови бирачког одбора:
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________

 
  __________________________________________________________________________________.

 
 

                  (број)  
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15. Бирачки одбор ће други примерак овог записника одмах истаћи на бирачком месту , а по један 
примерак овог записника уручити представницима подносилаца четири изборне листе које су освојиле 
највећи број гласова на бирачком месту , и то:

 
 

1)
 

___________________________________________________________
  

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

  

2)
 

___________________________________________________________
  

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

  

3) ___________________________________________________________   
                                          

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

4) ___________________________________________________________   
      

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

 

16. Бирачки одбор је са радом завршио _________2020. године у ______ часова.  
                                                                 (дан и месец) 
 

БИРАЧКИ ОДБОР:   
________________________________________________________________________________________   

 (име  и презиме и потпис председника бирачког одбора)  
 

      ________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 
 

      ________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  

 
________________________________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)  
 

________________________________________________________________________________________  
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана

 
бирачког одбора)

 
 

________________________________________________________________________________________  
                          

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

 
________________________________________________________________________________________

 
                          

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

 ________________________________________________________________________________________
 

                          
(име

 
и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

 
 
 ________________________________________________________________________________________

 
                          

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)
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________________________________________________________________________________________ 
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
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Образац 10/2020-ОИК

ЗАПИСНИК
 

 
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА НАКОН СПРОВЕДЕНОГ

 

 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 

ИЗМЕЂУ БИРАЧК ОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
 

 

                             
    

(
 

датум )
    

(
 
време

 
)

 

 

1.
 

Бирачки одбор за бирачко место број: 
   

, 
      

,
 

            
(
 
назив

 
бирачког места

 
)

 

у општини Беочин предао је Општинској изборној комисији изборни материјал након спроведеног 

гласања за одборнике Скупштине општине Беочин које је одржано 21. јуна  2020.године  и то:  

 

1) Први примерак записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивања резултата 

гласања, за избор одборника Скупштине општине Беочин,  

 

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

 

3) контролни лист за проверу исправности гласачке  кутије,  

 

4)     неупотребљених гласачких листића  ,                                                                                                  
 ( број) 

5)     неважећих  гласачких листића ,                                                                                                     

 ( број) 

6)     важећих  гласачких листића,     
               ( број) 

                                                                                      
2. Бирачки одбор предао је општинском органу управе:  
1) прибор за печаћење, 
2) прибор за писање, 
3) спреј и УВ-лампе. 

 
3.
 

Општинска изборна комисија примила је изборни материјал назначен из тачке 1, а Општинска управа 

из тачке 2. овог записника.
 

 
4.
 

Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа:

1. 
                                     

     
( име и презиме)

                          
( занимање)

                 
( адреса становања)

  
2. 
                                     

     
( име и презиме)

                          
( занимање)

                 
( адреса становања)

  3. 
                                     

     
( име и презиме)

                          
( занимање)

                 
( адреса становања)

 4. 
                                     

     
( име и презиме)

                          
( занимање)

                 
( адреса становања)
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5.
 

Представници подносилаца предлога нису имали-имали су
 
примедбе на предају и пријем изборног 

материјала.
 

Примедбе су: 
 

               

               

               

               

               

                

 

6. 
Записник је сачињен у три примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, један код 

бирачког одбора и  један код Општинске управе. 

у Беочину ,     2020.године, у    часова.  

 

за бирачки одбор:   за Општинску управу:  за Општинску изборну комисију:  

 

1.                                       
     ( име и презиме)                      ( име и презиме)        ( име и презиме)   

 

                                      
     ( потпис )                                        ( потпис)                               ( потпис)  

 

2.                 
     ( име и презиме) 

                   
            ( потпис)  

  
3.                 

       ( име и презиме)  

                     
            ( потпис)   

  
4.                 

       
( име и презиме)

  

                     
            

( потпис)
   

5. 
                

       
( име и презиме)

  

                     
            

( потпис)
   6. 

                
       

( име и презиме)
  

                     
            

( потпис)
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Образац 11/2020-ОИК 

 
З А П И С Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ОДРЖАНИХ ДАНА 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 

1. Седница Комисије почела је у  часова, дана   2020. године у згради 
Скупштине општине Беочин, Светосавска 25. 
 

2. Присутни су:  
 

1.           - председник Комисије, 

2.                                                                 - заменик председника, 

3.         - секретар, 

4.         - заменик секретара, 

5.         - члан Комисије, 

6.         - члан Комисије, 

7.                                                                           - члан Комисије, 

8.                                                                           -  члан Комисије, 

9.                                                                           - члан Комисије, 

10.                                                                           - члан Комисије, 

11.                                                                        _ - члан Комисије, 

12.                                                                           - члан Комисије, 

13.                                                                           - члан Комисије, 

14.                                                                        _  - члан Комисије. 
 
 

3. Комисија је утврдила да је од укупно 16 бирачких одбора, примила  изборни 
материјал од     бирачких одбора.  
 
 

4. Комисија је утврдила да ЈЕ БИЛО - НИЈЕ било битних повреда одредаба Закона 
о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту . 

5.  
 

6. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:  
 
- да је за спровођење избора бирачким одборима предато 
  укупно    гласачких листића 
-  да је према изводима из бирачког списка укупно уписаних     бирача 
-  да је према изводима из бирачких спискова укупан број бирача који је 
   гласао на бирачким местима _   
-  да је остало      неупотребљених гласачких листића 
-  да је било      неважећих гласачких листића (   %) 
-  да је било      важећих гласачких листића   (   %) 
-  да је уз помоћ другог лица гласало     бирача 
-  да је ван бирачког места гласало                                бирача 
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-

  

да су изборне листе добиле следећи број гласова:

  
 

 

Бр.

 
Назив изборне листе

 

Број 
гласова 
који је  
добила 

изб. 
листа

 

% од 
бирача 
који су 
гласали

 
Број 

Мандата 
који је 

освојила 
изборна 

листа

 

1

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.

    

2

 

ИВИЦА ДАЧИЋ -,, Социјалистичка партија Србије ( СПС)“

    

3

 

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –

 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

    

4

 
ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ-

 

уједињени за демократски Беочин 

 

( Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину) –

 

Ненад Чанак

 
   

5
 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА –

 
ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА

    
  

7.
 

Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ -
 

НИСУ ИМАЛИ примедбе 
на утврђивање резултата избора. 

 
 

8.
 

Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у 
„Службеном листу општине Беочин“.

 
 

9. Општинска изборна комисија је завршила рад дана                 .2020. године у  
   часова. 
   

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: ____  Дана,     2020.године  

 
 
            Секретар                                                                Председник  

Општинске изборне комисије:                        Општинске изборне комисије:  
__________________________                        __________________________

 
        

Амела Кујовић-
 

Јовић     
                                      

Јелена Дробњак
 

 ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:
 _________________________        

        (име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 _________________________                             

        (име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 

_________________________                              

       
(име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 

_________________________                             

       
(име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 

_________________________       

                              
(име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 

_________________________                              

       

(име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)

 
 

_________________________                              

       

(име и презиме члана, потпис)

                                             

(име и презиме члана, потпис)
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