2020.
ГОДИНА XV

БРОЈ 12

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 22.06.2020. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Деспотовац, на
седници одржаној 22. јуна 2020. године у 10.00 часова, донела је
ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 43 СТЕЊЕВАЦ
1. Поништавају се избори за одборнике Скупштине општине Деспотовац, одржани 21.
јуна 2020. године на следећем бирачком месту:
-

Бирачко место број 43-Дом културе СТЕЊЕВАЦ због утврђених неправилности у
спровођењу избора.

2. Поновни избори биће одржани у законском року од седам дана, од дана утврђивања
неправилности, о чему ће Изборна комисија општине Деспотовац донети посебну
одлуку.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Деспотовац“.
Образложење
Изборна комисија општине Деспотовац приликом пријема изборног материјала од
бирачког одбора, са бирачког места број 43 Стењевац, 22. јуна у 00.30 часова, утврдила је
да недостаје записник о раду бирачког одбора са бирачког места, што представља
недостатак на основу ког се изборни резултат са бирачког места 43-Дом културе Стењевац
није могао утврдити.
На основу наведеног, Изборна комисија општине Деспотовац донела је одлуку као у
диспозитиву.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-3-98/2020, дана 22. јун 2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Аврамовић Никола,дипл.правник с.р.
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На основу члана 50. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Деспотовац, на
седници одржаној 22. јуна 2020. године у 19.00 часова, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине општине Деспотовац, који
ће се одржати 28. јуна 2020. године, на следећем бирачком месту:
Бирачко место број 43-Дом културе, СТЕЊЕВАЦ.
2. Одређује се да ће се поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине
општине Деспотовац 28. јуна 2020. године, обавити на истом бирачком месту на територији
општине Деспотовац, које је својим Решењем о одређивању бирачких места на територији
општине Деспотовац за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине
Деспотовац, расписаним за 21. јун 2020. године (''Службени гласник Републике Србије'',
број 77/2020), одредила Републичка изборна комисија.
3. Одређује се да број бирача на бирачком месту на коме се обавља поновно гласање
на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац 28. јуна 2020. године, остаје
непромењен у односу на решење Министарства државне управе и локалне самоуправе број
208-00-23/2020-26/59-252 од 05.06.2020. године, у 24:00, којим је закључен део јединственог
бирачког списка за подручје општине Деспотовац за избор одборника Скупштине општине
Деспотовац, одржаних 21. јуна 2020. године.
Укупан број бирача на бирачком месту 43-Дом културе, СТЕЊЕВАЦ, на коме се
одржавају поновни избори је 562.
Коначан број бирача на бирачком месту на коме се одржавају поновни избори је 562.
4. Овом одлуком се прописује назив и изглед образаца за спровођење појединих
изборних радњи за гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине
општине Деспотовац 28. јуна 2020. године, који су дати у прилогу и чине саставни део ове
одлуке.
5. Ову одлуку доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе,
Општинској управи Деспотовац и штампарији ''БАТА ИКА ПЛУС'' Свилајнац, одређеној за
штампање изборног материјала за спровођење поновних избора за одборнике Скупштине
општине Деспотовац 28. јуна 2020. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-3-101/2020-01 од 22.06.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Аврамовић Никола, дипл.правник с.р.
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Образац ЛИ-8/20

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДЕСПОТОВАЦ
28. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. _______________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

_____________________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, истим редоследом
као на Збирној изборној листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА
ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ЛИСТЕ.

М. П.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 12
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Образац ЛИ-9/20

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
За поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац,
расписаним за 28. јун 2020. године, бирачки одбор на бирачком месту број _______ у
општини Деспотовац примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место
__________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка
(име и презиме бирача)

за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац под редним бројем
_____, утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и
тајност садржине гласачких листића.
У _______________________, ___________ 2020. године у ______________ часова.
(место)

(дан, месец)

(време)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО

БИРАЧКИ ОДБОР

_______________________

__________________________________

(потпис)

(име и презиме и потпис председника)

_______________________

1. _________________________________

(име и презиме)

(име и презиме и потпис члана)

2. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

3. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

4. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

5. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

6. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни
чланови, односно заменици чланова бирачког одбора.
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Образац ЛИ-10/20

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ПОНОВНО ГЛАСАЊЕ
ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
Потврђује се да је _________________________________________________________,
(име и презиме)

______________________________ са пребивалиштем у ________________________________
(ЈМБГ)

(место)

________________________________________________________________ уписан у извод из
(адреса стана)

бирачког списка за подручје општине Деспотовац под редним бројем ____________ за
гласање на поновним изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац расписаним
за 28. јун 2020. године, на бирачком месту број _______________________, у
_________________________________ и да има изборно право.
(место)

У______________________, ___________________ 2020. године
(место)

(дан и месец)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________

_________________________________

(потпис)

________________________
(име и презиме)

(потпис)

_________________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Потврду попуњава бирачки одбор и потписује председник бирачког одбора пре
одласка повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно
потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору. Ако ова потврда
није потписана од стране бирача, сматраће се да бирач није гласао.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 12
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Образац ЛИ-11/20

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА
ПОНОВНОГ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
И БИРАЧКОГ ОДБОРА 28. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Изборна комисија општине Деспотовац предаје бирачком одбору на бирачком месту број ______ на
територији општине Деспотовац, следећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Депотовац;
2) извод из Решења о одређивању бирачких места;
3) Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу;
4) Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;
5) извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту или посебан извод из бирачког
списка по коме ће гласати бирачи који су на извршењу заводске санкције;
6) посебан извод из бирачког списка, ако на бирачком месту гласају бирачи који су на одслужењу војног
рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије;
7) _______ гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка из подтачке 5) ове тачке;
(број)

8) _______ гласачких листића за гласање бирача по посебном изводу из бирачког списка из подтачке 6)
(број) ове тачке;
9) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
10) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за
избор одборника Скупштине општине Деспотовац, у шест примерака;
11) Правила о раду бирачких одбора;
12) Државну заставу Републике Србије;
13) _______ образаца потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;
(број)

14) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу на
бирачком месту, у два примерка;
15) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу на
бирачком месту, у два примерка;
16) _______ овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора;
(број)

17) _______ идентификационих картица за чланове бирачких одбора;
(број)

18) _______ контролних формулара за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком месту;
(број)

19) _______ ознака бирачког места.
(број)

2. Општинска управа предала је бирачком одбору:
1) гласачку кутију;
2) _______ паравана за обезбеђивање тајности гласања;
(број)

3) два спреја за обележавање прста бирача;
4) две УВ лампе;
5) батерије за УВ лампе;
6) прибор за писање (оловке и маркер);
7) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и печатни восак);
8) коверте за одлагање гласачких листића, контролног листа и потврда о изборном праву за гласање ван
бирачког места;
9) остали канцеларијски материјал (маказе, селотејп, лењир и папир за писање).
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НАПОМЕНА: Резерве за подтач. 3), 4) и 5) тачке 2. овог записника налазиће се у седишту Општинске
управе и по потреби се могу добити у току гласања.
3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтач. 1) до 19) тачке 1. и подтач. 1) до 9) тачке 2.
овог записника, изузев изборног материјала из подтач. _____________________.
4. По обављеној примопредаји, бирачки одбор је, у присуству Изборне комисије општине Деспотовац,
примљени изборни материјал ставио у врећу за одлагање изборног материјала, на коју је залепљена налепница
за обележавање вреће у коју су уписани назив општине и број бирачког места.
5. Примопредаји су присуствовали 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)

6. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају
изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију).
Примедбе су:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи:
1) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

2) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

3) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

4) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

5) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

6) __________________________________________________ - __________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 12
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8. Записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије општине
Деспотовац, други код бирачког одбора и трећи код Општинске управе.
У ___________________, ___________________ 2020. године у _________ часова.
(место)

(дан и месец)

Председник бирачког одбора

За Изборну комисију

_________________________

________________________

(потпис)

(потпис)

_________________________

________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:

За Општинску управу

1. _____________________________

_________________________
(потпис)

2. _____________________________

_________________________
(име и презиме)

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________
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Образац ЛИ-12/20

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВНОГ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ
28. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Бирачки одбор за бирачко место број ____, _______________________________________
(назив бирачког места)

у општини Деспотовац састао се на дан ______________ 2020. године, у __________ часова.
(дан и месец)

(време)

Присутни су:

1. __________________________________

2. ___________________________________

(име и презиме председника одбора)

3. __________________________________

(име и презиме члана одбора)

4. ___________________________________

(име и презиме члана одбора)

5. __________________________________

(име и презиме члана одбора)

6. ___________________________________

(име и презиме члана одбора)

(име и презиме члана одбора)

2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио:
2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих
ознака подносилаца изборних листа, симбола политичких странака и другог изборног
пропагандног материјала;
2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и Правилима о раду
бирачких одбора и да је обезбеђена тајност гласања;
2.3а да је од Изборне комисије општине Деспотовац примљен потпун и исправан изборни
материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту.
2.3б да је од Изборне комисије општине Деспотовац примљен изборни материјал, чијом
провером је утврђено да недостаје: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисије општине Деспотовац.
3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.
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4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први
дошао на бирачко место _______________________________, уписаног у извод из бирачког
(име и презиме првог бирача)

списка за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Деспотовац под редним
бројем ______.
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 _______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка
(број)

под редним бројевима ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________, од чега:
- ______ слепих лица;
- ______ лица са другим видовима инвалидитета;
- ______ неписмених лица.
(обавезно водити рачуна о томе да се у бираче који су гласали уз помоћ помагача уброје и
они бирачи који су уз помоћ помагача гласали ван бирачког места, о чему су повереници
бирачког одбора, који спроводе гласање ван бирачког места, дужни да обавесте
председника бирачког одбора по повратку на бирачко место)
6. Ван бирачког места гласало је ______________ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под
(број)

редним бројевима _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________, од чега:
- ______ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога;
- ______ лица са инвалидитетом;
- ______ немоћних старих лица.
7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду.
7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од значаја, односно 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)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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8а На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи и/или страни посматрачи.
8б На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих
организација:
_______________________________________________________________________________
(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају)

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
9. Бирачко место је затворено и гласање завршено у __________ часова.
10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата
гласања на следећи начин:
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних
бројева у изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком
списку и посебном изводу из бирачког списка;
10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО
Контролни лист;
(обавезно заокружити одговарајућу опцију)
10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број
неважећих
гласачких листића;
10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака
изборна листа.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и
важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.
12. РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ ________ У ОПШТИНИ
ДЕСПОТОВАЦ СУ СЛЕДЕЋИ:
12.1.

12.2.

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА:
(према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена
у бирачком списку и евентуалном посебном изводу)
БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ:
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, евентуалном списку
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу)

12.3.

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.4.

БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.5.

БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ:

12.6.

БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.7.

БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

(број употребљених гласачких листића)
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БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
Број гласова које
је добила
изборна листа

Назив изборне листе

1.
(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања
на бирачком месту.
13б ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи
чланови бирачког одбора: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(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 општине Деспотовац, за шта су одређени председник, односно
заменик председника и следећи чланови бирачког одбора:_____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по
један примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне
листе које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту.
16. Записник су одбили да потпишу следећи чланови бирачког одбора: __________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(разлоге за непотписивање записника навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

17. Бирачки одбор је са радом завршио _______________ 2020. године у __________ часова.
(дан и месец)

БИРАЧКИ ОДБОР:
(имена и презимена уписивати читко, штампаним словима)

1. _____________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора)

2. _____________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)
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3._____________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

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

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

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

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

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

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

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

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2)
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Образац ЛИ-13/20

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ПОНОВНОГ
ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
28. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
1. Бирачки одбор за бирачко место број ________ у општини Деспотовац, предаје Изборној комисији општине
Деспотовац следећи изборни материјал:
1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Деспотовац;
2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту или посебан извод из бирачког
списка по коме су гласали бирачи који су на извршењу заводске санкције;
3) посебан извод из бирачког списка, ако су на бирачком месту гласали бирачи који су на одслужењу
војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије;
4) запечаћени коверат у којем је Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
5) запечаћени коверат са неупотребљеним гласачким листићима;
6) запечаћени коверат са неважећим гласачким листићима;
7) запечаћени коверат са важећим гласачким листићима;
8) запечаћени коверат са потврдама о изборном праву бирача који су гласали ван бирачког места;
9) један примерак попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког
одбора у сталном саставу на бирачком месту;
10) један примерак попуњеног обрасца евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког
одбора у проширеном саставу на бирачком месту.
2. Изборна комисија је примила изборни материјал назначен у подтач. 1) до 10) тачке 1. овог записника,
изузев изборног материјала из подтач. ______________________________________.
3. Бирачки одбор предао је Општинској управи:
1) гласачку кутију;
2) ______ спрејова за обележавање прста бирача;
(број)

3) ______ паравана за обезбеђивање тајности гласање;
(број)

4) ______ УВ лампе.
(број)

5. Примопредаји су присуствовали 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)
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6. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају
изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију).
Примедбе су: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи:
1) _________________________________________________________ - _________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

2) _________________________________________________________ - _________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

3) _________________________________________________________ - _________________________________________________,
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

4) _________________________________________________________ - _________________________________________________
(име и презиме посматрача)

(организација коју представља посматрач)

8. Напомене Изборне комисије: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
9. Овај записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије, један код
бирачког одбора и један код Општинске управе.
У ___________________, ___________________ 2020. године у _________ часова.
(место)

(дан и месец)

Председник бирачког одбора

За Изборну комисију

___________________________

____________________________

(потпис)

(потпис)

___________________________

____________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:

За општинску управу

1. _____________________________

_______________________________
(потпис)

2. _____________________________

_______________________________
(име и презиме)

3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
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