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Oбразац СО-1

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је _______________________________________, ________________________
(име и презиме)
(ЈМБГ)
са пребивалиштем у ______________________________________
(место)
________________________________________________________________________________
(адреса стана)
уписан у извод из бирачког списка на бирачком месту број ________, под редним бројем ___________, у
општини _____________________________________, и да има изборно право.
(назив општине)

У______________________, ___________________
(место)
(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________
(потпис)
________________________
(име и презиме)

________________________
(потпис)
________________________
(име и презиме)

Образац СО-2 sz. űrlap
Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
G LA S A Č K I
L I S T I Ć
ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KANJIŽA
SZ A V A Z Ó L A P
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA
24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ – 24. APRIL 2016. GODINE – 2016. ÁPRILIS 24.
1.
(назив изборне листе – naziv izborne liste – a választási lista elnevezése)
(име и презиме првог кандидата са листе – ime i prezime prvoд kandidata sa liste –
az első jelölt családi és utóneve)
Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или
назива листе.
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Napomena: Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili naziva
liste.
Megjegyzés: Csak egy választási listára kell szavazni – a sorszámnak vagy a választási lista elnevezésének
bekarikázásával.
(М.П. – M. P. – P. H.)

Oбразац СО-3
КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине ________________, расписаним за ___.
__________________________ ________. године, бирачки одбор
на бирачком месту број ____, _____________________________________________________________
(назив бирачког места)
примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место
____________________________________________________,
(име и презиме бирача)
уписаног у извод из бирачког списка под редним бројем ____, утврђено да је гласачка кутија исправна, да је
празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.

У _______________, ____________________, ___________,
(место)
(дан, месец, година)
(час)
БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

БИРАЧКИ ОДБОР
__________________________________
(име и презиме и потпис председника)
1._________________________________
(име и презиме и потпис члана)
(навести све чланове бирачког одбора као под 1.)

________________
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови,
односно заменици чланова бирачког одбора.
Oбразац СО-4
З А П И С Н И К
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА И БИРАЧКОГ ОДБОРА
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1. Општинска изборна комисија општине Кањижа предала је бирачком одбору за бирачко место бр. ______
изборни материјал за спровођење гласања за избор одборника Скупштине општине Кањижа, који избори ће се
одржати данa 24. априла 2016. године, и то:
1. Збирну изборну листу са именима кандидата за одборнике
2. Решење о одређивању бирачког места (извод);
3. Решење о именовању бирачког одбора;
4. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту
5. ________ комада гласачких листића,
6. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
7. Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања
за избор одборника у Скупштину општине Кањижа у шест примерака;
8. Потребан број образаца потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, са ковертама;
9. Правила о раду бирачких одбора;
10. Једну гласачку кутију;
11. Два паравана за гласање;
12. Прибор за писање;
13. Прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог материјала;
14. По два спреја за обележавање кажипрста десне руке бирача и UV лампи;
15. Коверте за одлагање гласачких листића.
16.Свеће.
2. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у тачкама од 1–16.
3. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа , и то:
3.1. _____________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
_________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
3.2. _____________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
_________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
3.3. _____________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
_________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
4. Представници предлагача кандидата нису имали - имали су примедбе на предају и пријем изборног
материјала.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два истоветна примерка од којих је један код изборне комисије изборне јединице, а
други код бирачког одбора.
У ____________________, ______________, у _________ часова.
(место)
(датум)
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА
______________________________
(име и презиме)

ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА
________________________
(име и презиме)
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________________________
(потпис)

Присутни чланови бирачког одбора:
______________________________
______________________________

Oбразац СО-5
ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
1. Бирачки одбор за бирачко место број ______, _____________________________________________________
(назив бирачког места)
у општини ___________________________________________ састао се на дан ___________________________
(назив општине/града)
(дан и месец)
20__. године, у __________ часова.
2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио:
2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких
странака и другог изборног пропагандног материјала,
2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и да је обезбеђена тајност гласања,
2.3а да је од изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за спровођење гласања на
бирачком месту.
ИЛИ 2.3б: 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 _________________________________________, уписаног у извод из бирачког
(име и презиме првог бирача)
списка под редним бројем ____. Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су
потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је
одмах запечаћена, у присуству првог бирача, након чега је почело гласање.
5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ______ бирача.
(број)
6. Ван бирачког места гласало је ______ бирача.
(број)
7а Гласање се све време одвијало у потпуно реду.
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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:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова.
10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин:
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића,
10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у изводу из бирачког
списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку;
10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића;
10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна листа.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи
стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.
12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања за избор одборника Скупштине
општине ________________________ следећи:
12.1. да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку,
укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ……………………………………………………………………___________;
(број)
12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ………………………………………………….......___________;
(број)
12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ……………………………………….........___________;
(број)
12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког
списка и списку накнадних промена у бирачком списку) ………………………………….........___________;
(број)
12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ ……….......___________;
(број)
12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...........___________;
(број)
12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ………………………………………………........___________;
(број)
12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
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Број гласова који
је добила
изборна листа

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

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту.
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:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак овог
записника је уручен представницима подносилаца четири изборне листе које су освојиле највећи број гласова на
бирачком месту, и то:
15.1. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.2. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.3. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
15.4. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)
16. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 20__. године у __________ часова.
(дан и месец)
БИРАЧКИ ОДБОР:
1. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис председника бирачког одбора)
2. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)
(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2.)
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З А П И С Н И К
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
1. Бирачки одбор за бирачко место _________ у општини Кањижа предао је Општинској изборној комисији
општине Кањижа изборни материјал после спроведеног гласања за одборнике Скупштине општине Кањижа на
бирачком месту бр__________, који су одржани 24. априла 2016. године и то:
1. записник о раду бирачког одбора на спровођењу избора и утврђивању резултата гласања,
2. оверени извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,
3. ______ неупотребљених гласачких листића,
4. ______ неважећих гласачких листића,
5. ______ важећих гласачких листића,
6. контролни лист,
7. једну кутију за гласање,
8. два паравана за гласање,
9. по два спреја за обележавање кажипрста десне руке бирача и UV лампи;
10. прибор за печаћење,
11. прибор за писање,
12. свеће.
2. Општинска изборна комисија општине Кањижа примила је изборни материјал назначен
подтачкама_______________________________________________________________ овог записника.

у

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

3.1. __________________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
______________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
3.2. __________________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
______________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
3.3. __________________________________________________, ________________________________,
(назив предлагача)
(име и презиме представника)
______________________________________________________________________________________.
(пребивалиште и адреса представника)
4. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два истоветна примерка од којих је један код изборне комисије изборне јединице а
други код бирачког одбора.
У ____________________, ______________, у _________ часова.
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(датум)

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

ЗА ОПШТИНСКУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

______________________________
(име и презиме)

________________________
(име и презиме)

______________________________
(потпис)

_________________________
( потпис)
Присутни чланови бирачког одбора:
______________________________
______________________________
Образац СО – 7

З А П И С Н И К
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНУ КАЊИЖА
ОДРЖАНИМ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
1. Седница Комисије је почела у

часова,
(датум)

2. Седници Комисије присуствују:
1)
(име и презиме председника Комисије)
2)
(име и презиме секретара Комисије)
3)
(име и презиме члана Комисије)
(Навести све присутне чланове Комисије, секретара Комисије/заменика секретара Комисије као под 2)
3. Комисија је утврдила да је, од укупно

бирачких одбора у Општини
(број)

примила изборни материјал од

бирачких одбора.
(број)

4. а) Комисија је утврдила да није било битних повреда одредба Закона о локалним изборима и
није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
б) Због битних повреда Закона, Комисије 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.
(датум)
Напомена: прецртати а) или б)
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:
- да је предато укупно гласачких листића:
- да је остало неупотребљено гласачких листића:
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- да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:
- да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:
- да је било неважећих гласачких листића:
- да је било важећих гласачких листића:
- да је према записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Кањижа, ван
бирачког места гласало:
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

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

Број гласова које је
добила изборна листа
3

Назив изборне листе
2

Број мандата које је
добила изборна листа
4

(Навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића)
6. Чланови Општинске изборне комисије општине Кањижа имали су - нису имали примедбе на утврђивање
резултата избора.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________________________
7. Закључено је да се резултати избора одмах објаве у „Службеном листу општине Кањижа“.
8. Комисија је завршила рад

у

часова.

(датум)
Секретар Комисије

Председник Комисије,

(име, презиме и потпис)

(име, презиме и потпис)
Чланови Комисије,
1.
(име, презиме и потпис)
(Навести све присутне чланове Комисије, као под 1)
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На основу члана 28. став 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) Општинска изборна комисија општине Кањижа, на седници одржаној
30. марта 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о утврђивању садржине, облика и изгледа гласачког листића и контролног листа за проверу
исправности гласачке кутије, одређивању штампара, начина и контроле штампања, као и
достављања и руковања гласачким листићима за гласање на изборима за одборнике Скупштине
општине Кањижа, расписаним за 24. април 2016. год.
1. Садржина гласачких листића (Образац СО 2) за избор одборника Скупштине општине Кањижа
утврђује се у складу са чланом 30. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011).
2. Гласачки листићи за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Кањижа штампају се на
папиру светло наранџасте боје (PANTONE PMS 148), формата А-4, двојезично, тј. на српском језику,
ћириличним и латиничним писмом, а испод текста на српском језику и на мађарском језику и писму - црном
штампарском бојом.
Гласачки листићи се оверавају штампаним отиском печата Општинске изборне комисије општине
Кањижа (у даљем тексту: Општинска изборна комисија).
3. ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће се гласачки листићи и други изборни материјал за гласање на изборима за
одборнике Скупштине општине Кањижа који ће се одржати 24. априла 2016. године штампати у штампарији
СЗР „ФОТОГРАФИКА“ КАЊИЖА (мат.бр. 5009785, ПИБ 100870957), са седиштем у Кањижи, ул. Радничка бр.
56.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки
списак.
Укупан број гласачких листића утврђује Општинска изборна комисија.
Општинска изборна комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава њен председник својим
потписом и печатом Општинске изборне комисије.
Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији, која на основу њега израђује графичке плоче.
Процес штампања започиње у присуству овлашћених представника Општинске изборне комисије и
представника подносилаца изборних листа стављањем графичких плоча у машине за штампање.
По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се не лицу места
уништавају све док се не одштампа гласачки листић који задовољава оптималне графичке стандарде.
Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, представник
Општинске изборне комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком,
представник Општинске изборне комисије одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.
Одмах по завршетку штампања, а у присуству представника Општинске изборне комисије,
представника подносилаца изборних листа и штампарије, уништава се компјутерска припрема за израду
графичких плоча и графичке плоче.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене графичке
плоче се предају Општинској изборној комисији.
4. Контролни лист (Образац СО 3) штампа се на папиру љубичасте боје (PANTONE PMS 527),
формата А-4, двојезично, тј, на српском језику ћириличним и латиничним писмом, а испод текста на српском
језику и на мађарском језику и писму - црном штампарском бојом.
5. Штампање гласачких листића надзире и контролише Општинска изборна комисија преко својих
чланова.
Представници подносилаца изборних листи имају право да присуствују штампању, бројању и паковању
гласачких листића и достављању гласачких листића Општинској изборној комисији и бирачким одборима.
Општинска изборна комисија ће благовремено обавестити подносиоце изборних листа о томе да
њихови представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких
листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.
Подносилац изборне листе доставља Општинској изборној комисији име лица овлашћеног за
присуствовање штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним
за спровођење избора.
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6. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Број: 013-64/2016-I/Б
У Кањижи, 30.3.2016. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
_____АТИЛА КАСА_____
(име и презиме)
__________________________
(потпис)
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