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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИК-НГ-8/2014 

 

К О Н Т Р О Л Н И      Л И С Т 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 

 

 

 

 

 За гласање на изборима за одборнике  у Скупштину општине Неготин, који су расписани 

за 16. март 2014. године, бирачки одбор на бирачком месту број ______ у општини Неготин, 

примио је кутију за гласање. 

 

 Провером је 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    БИРАЧКИ ОДБОР 

       НА БИРАЧКО МЕСТО 

      ____________________________________ 

______________________________   (име и презиме и потпис председника) 

                            (потпис)    1. __________________________________ 
              (име и презиме и потпис члана) 

____________________________________ 2. __________________________________ 
        (име и презиме)           (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 и заменици чланова бирачког одбора. 
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ИК-НГ-9/2014 

 

Г Л А С А Ч К И      Л И С Т И Ћ 
ЗА ИЗБОР ОДБОНИКА  СКУПШИНE ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ 16. МАРТА 2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. “ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена  

      Србија (ЈС)“ 

 Милан Уруковић 

 

 

2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА   

    НАПРЕДНА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ,     

    НОВА СРБИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА 

 Јован  Миловановић 

 

 

3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПУПС-ДР КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ 

 Кристијан Николић 

 

 

4. Радмила Геров – Либерално демократска партија 

 Радмила Геров 

 

 

5. ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ПРИМАРИЈУС ДР СИНИША    

    ЧЕЛОЈЕВИЋ 

 Синиша Челојевић 

 

 

6. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 

 Ружица Михајловић 

 
 

НАПОМЕНА: Гласа се само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја               

                           испред назива  листе или назива  листе 
 

 

 

M.П. 
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ИК-НГ-10/2014 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

 

 

 Потврђује се да је _______________________________, _________________________ 
     (име и презиме)     (ЈМБГ) 

 

Са пребивалиштем  у ___________________________________________________________ 
       (место) 

 

_____________________________________________ уписан у бирачки списак Општине   

 

Неготин , на бирачком месту број __________________, од редним бројем ___________ и да 

има изборно право.  

 

 

У Неготину, _________2014. године 

 

 

 

 

 

          БИРАЧ:      ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

_____________________    ________________________________________ 
            (потпис)                                                                                                               (потпис) 

_____________________    ________________________________________ 
         (име и презиме)                   (име и презиме) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког   

   места враћа се бирачком одбору  
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ИК-НГ-10А/2014 

 

З А П И С Н И К  

О ГЛАСАЊУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

 

 

Ред. 

број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ Број у бирачком 

списку 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

БИРАЧ                                                              ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

___________________                                    1._____________________________ 

      (потпис)                                                                     (потпис) 

___________________                                     _______________________________ 

    (име и презиме)                                                       (име и презиме) 

____________________                                   2 ______________________________ 

                                                                                        (потпис) 

                                                                              ______________________________ 

                                                                                      (име и презиме) 

                                                                           3. _____________________________ 

                                                                                       (потпис) 

                                                                               _____________________________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Председник и његов заменик дужан је да утврди да ли ово лице има изборно 

право увидом у  оверени извод из бирачког списка за то бирачко место и да о томе изда потврду 

на обрасцу ИК-НГ-10/2014 и да наведену потврду потпише. Овај записник је саставни део ИК-

НГ-10/2014, односно потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. 
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ИК-НГ-10Б/2014 

 

З А П И С Н И  К 

О ЛИЦИМА КОЈА СУ СЕ ПРИЈАВИЛА ДА ГЛАСАЈУ  

ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

 

 

Ред 

број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ 
Број у бирачком 

списку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

НАПОМЕНА: После 11,оо часова, на дан гласања, јавити Изборној комисији општине Неготин 

на телефон 543-024, 542-024 и 542-012, 544-000, 548-581 број лица која су се јавила да гласају 

ван бирачког места, а овај Записник заједно са изборним материјалом доставити Изборној 

комисији . 
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ИК-НГ-11/2014 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 

1. Изборна комисија општине Неготин предаје бирачком одбору за бирачко место број ________ 

следећи изборни материјал: 

 

 

1. Збирну изборну листу, 
2. Решење о одређивању бирачког места, 

3. Решење о именовању бирачког одбора, 

4. Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту, 

5. ___________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка, 
             (број)  

 

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 Скупштине општине Неготин, 

8. ___________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, 
             (број)  

9. Правила о раду бирачких одбора, 

10. Државну заставу Републике Србије. 
 

 

2.  Општински орган управе предао је бирачком одбору: 

 

1. Гласачку кутију, 
2. _____ паравана за гласање, 

3. Прибор за писање, 

4. Прибор за печаћење, 

5. Спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача, 
6. UV лампу, 

7. Коверте  за одлагање гласачких листића, 

8. Свеће, 
9. ___________ резервних спрејева за обележавање кажипрста десне руке бирача,                      
             (број)  

10. ___________ резервних UV лампи, 
                (број)  

 

НАПОМЕНА: Резерве из подтачке 9. и 10. тачке  налазиће се у седишту општине, и по   

                         потреби, могу се добити од Изборне комисије општине Неготин на реверс у        

                         току гласања. 

 

 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1. до 11. тачке 1. овог 

Записника. 

 

 

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца 

изборних листа: 
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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. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (назив подносиоца изборне листе)     (име и презиме представника 

________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

7. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (назив подносиоца изборне листе)     (име и презиме представника 

_______________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

 

5. Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на примопредају 

изборног материјала. 

 

Примедбе су: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије општине Неготин, а 

други код бирачког одбора. 

 

У Неготину,  ___ 03. 2014.године у _____часова 

 

              Председник бирачког одбора        За Изборну комисију општине Неготин 

______________________________________  _________________________________________ 
                                          (потпис)                 (потпис) 

 

______________________________________  _________________________________________ 
                (име и презиме)           (име и презиме) 

 

        Присутни чланови бирачког одбора; 

1. _______________________________ 

2. _______________________________   За орган општинске управе 

3. _______________________________ 

4. _______________________________   __________________________ 

5. _______________________________            (потпис) 

6. _______________________________   ___________________________ 

7. _______________________________      (име и презиме)  
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ИК-НГ-12/2014 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број: _______, ___________________________, у општини            

(назив бирачког места)  

Неготин,  
        

састао се на дан _____________2014. године, у ______часова. 
   (датум) 

 Присутни су:  

 
1. __________________________________ 5.  _______________________________________ 

2. __________________________________ 6. _______________________________________ 

3. __________________________________ 7. _______________________________________ 

4. __________________________________ 8. _______________________________________ 

 

 

2. Пре отварања бирачког места  бирачки одбор је проверио и утврдио: 

 - да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих  

              симбола политичких странака и другог пропагандног материја, 

- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о избору народних 

посланика и    

  Закона о локалним изборима,  

- да је од Изборне комисије општине Неготин примљен  изборни материјал који је 

потребан за      

   гласање на бирачком месту. 
 

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

4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача ________________________ 
                                     (име и презиме и редни број из списка) 

који је први ушао на бирачко место. 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 у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање. 

 

5. Уз помоћ другог лица на бирачком месту гласало је __________ бирача (слепа, инвалидна и  
          (број) 

неписмена лица).               

 
       

6. Ван бирачког места гласало је __________ бирача. 
                              (број) 
    

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се: (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) 
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______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ  домаћи и страни    

    посматрачи. 
 

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: 

 - утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 

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

бројева у                  

               изводу из бирачког списка и посебном изводу из бирачког списка; 

 - отворио гласачку кутију, у којој  ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни 

лист; 

 - приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број 

неважећих  

               гласачких листића; 

 - утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу. 
 

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

важећи гласачки листићи  стављени су у посебне коверте и запечаћени. 
 

 

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту ..............................................     
                (редни број) 

 у општини Неготин         резултати следећи: 
      (шифра општине) 
 

 

13. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића...................................................................         
 

 

14. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића....................................................                 
 

 

15. да је према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

      бирачког списка, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ................................................   
 

 

16. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у  

      изводу из бирачког списка и посебном изводу из бирачког списка) ..................    
 

 

17. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе  У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ        
 

 

  17.1. да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића...................................................  
             

 

 17.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића........................................................              
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18. да су од укупног броја важећих гласачких листића, ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ 

БРОЈ ГЛАСОВА         

   

Ред. 

број 

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

(странка – коалиција – група грађана) 

Број гласова које 

је добила изборна 

листа 

1. „ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија Србије 

(СПС),Јединствена Србија (ЈС)“ 

 

2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО: 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ, НОВА СРБИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ 

ОБНОВЕ, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА 

 

3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПУПС-ДР КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ  

4. Радмила Геров – Либерално демократска партија  

5. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-РАДМИЛА ГЕРОВ  

6. ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ПРИМАРИЈУС ДР 

СИНИША ЧЕЛОЈЕВИЋ 

 

7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница  

 

19. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе: (прилог са 

примедбама чини саставни део овог записника). 

 

20. Закључено је да се први примерак овог Записника, са изборним материјалом, одмах достави 

Изборној комисији општине Неготин а за то су одређени председник и чланови бирачког 

одбора и то: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21. Бирачки одбор је други примерак овог Записник одмах истакао на бирачком месту, а по 

један примерак овог Записника је уручен представницима предлагача изборних листи које су 

освојиле највећи број гласова на бирачком место и то:  

 

1. _____________________________________  3.  _______________________________ 
            (име и презиме – редни број листе-потпис представника)      (име и презиме – редни број листе-потпис представника) 
 

2. _____________________________________  4. ________________________________ 
            (име и презиме – редни број листе-потпис представника)     (име и презиме – редни број листе-потпис представника) 

 

22. Бирачки одбор је завршио рад _________2014.године у _____часова. 
                                                              

                                                              БИРАЧКИ ОДБОР 

 

1. _____________________________________  5. ________________________________ 

2.______________________________________  6. ________________________________ 

3. ______________________________________      7. ________________________________ 

4. ______________________________________  8. ________________________________ 
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ИК-НГ-13/2014 

 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА  И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

 

1. Бирачки одбор за бирачко место бр. ______ у општини Неготин предаје Изборној 

комисији општине Неготин следећи изборни материјал: 

 

1. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин, 

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)  

7. ___________  потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места             

             (број)  

 

2. Изборна комисија општине Неготин примила је изборни материјал назначен у под 

тачкама 1. до 7. тачке 1. овог Записника. 

 

3. 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) 

6. __________________________________________________       ___________________________ 

                   (назив подносиоца изборне листе)     (име и презиме представника) 

__________________________________________________________________________________ 

(пребивалиште и адреса стана представника) 
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7. __________________________________________________       __________________________ 

                   (назив подносиоца изборне листе)     (име и презиме представника) 

__________________________________________________________________________________ 

(пребивалиште и адреса стана представника) 

 

4. Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на 

примопредају изборног материјала. 

 

Примедбе су: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије општине 

Неготин, а други код бирачког одбора. 

 

У Неготину,  ___ 03. 2014.године у _____часова 

 

              Председник бирачког одбора        За Изборну комисију општине Неготин 

___________________________________  ___________________________________ 

                                (потпис)                (потпис) 

___________________________________  _____________________________________ 

                (име и презиме)         (име и презиме) 

 

 

 

        Присутни чланови бирачког одбора; 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________   За орган општинске управе 

3. _______________________________ 

4. _______________________________   __________________________ 

5. _______________________________            (потпис) 

6. _______________________________   ___________________________ 

            (име и презиме)  
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
                                     

 

На основу члана 2. Одлуке о стипендирању студената и талентованих ученика средњих школа општине 

Неготин број: 670–10/2006–I од 24.08.2006.године, („Сл.лист општине Неготин“,бр: 19/06), а на основу исказаних 

потреба у области привредe  и друштвеним делатностима на подручју општине Неготин а за талентоване ученике 

на основу извештаја средњих школа, председник општине Неготин, доноси 

 

 

П Р О Г Р А М 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТИМА, АКАДЕМИЈАМА, ВИШИМ ШКОЛАМА И 

ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

 

 Утврђује се Програм стипендирања студената и талентованих ученика који садржи: број стипендија и 

врсту дефицитираних струка и занимања, број стипендија за посебно надарене студенте чија је просечна оцена 

изнад 9, као и број стипендија за талентоване ученике средњих школа. 

 

  I- Програм стипендирања студената факултета , академија који образују кадрове дефицитарних 

струка и занимања у општини Неготин: 

 1. Дипломирани музичар.................................................................................... 1 стипендија  

                 смер:  диригент, етномузиколог и музичка култура 

 2. Позоришни – филмски продуцент  ……….................................................... 1 стипендија 

 3. Професор немачког језика..............................................................................1 стипендија 

 4. Професор енглеског језика.............................................................................1 стипендија 

 5. Професор математике....................................................................................1 стипендија 

 6. Професор физике ...........................................................................................1 стипендија 

 7. Професор историје     .....................................................................................1 стипендија 

             8. Дипл.дефектолог – олигофренолог ..............................................................1 стипендија 

             9. Дипл.информатичар                      ..................................................................1 стипендија 

           10. Дипл.грађевински инжењер............................................................................1 стипендија 

           11. Дипл. инж.архитектуре................................................................................    1 стипендија 

           12. Дипл.фармацеут .............................................................................................1 стипендија 

                        

             

  II- Програм стипендирања студената виших школа који образују кадрове дефицитарних струка и 

занимања у општини Неготин: 

   

1. Виши рентген техничар – струковне студије ..........................................1 стипендија 

2. Виши анестетичар – струковне студије...................................................1 стипендија                 

3. Виши инструментар – струковне студије.................................................1 стипендија 

 

             III -  Програм стипендирања посебно надарених студената чија је просечна 

 оцена изнад 9,00.... ....................................................................................................   5 стипендија 

 

 IV- Програм стипендирања талентованих ученика средњих школа који су 

освојили I,II,III место на републичком такмичењу и учешће на међународном  

такмичењу ..................................................................................................................... 5 стипендија 

 

  Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 670-4/2014-II/05 

06.03.2014. године 

Н е г о т и н 

   

                   

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                                                       мр Милан Уруковић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

1. Образац ИК-НГ-8 Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије   33 

2. Образац ИК-НГ-9 Гласачки листић за избор одборника у СО Неготин    34 
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7. Образац ИК-НГ-12 Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

 резултата гласања за избор одборника СО Неготин      40 

8. Образац ИК-НГ-13 Записник о примопредаји изборног материјала после  гласања између 

бирачког одбора и Изборне Комисије општине Неготин      43 

         

 

 

 

ПРЕСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 
1. Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, вишим школама  

и талентованих ученика средњих школа        45 

 

 
 


