Број 23 Страна 859

„Службени лист општине Неготин“

17.11.2017.

На основу члана 42. Статута
општине Неготин („Службени лист
општине Неготин“, број 9/2015пречишћен текст), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине
општине
Неготин и образовању Привременог
органа општине Неготин а у вези са
чланом 3. став 2. Одлуке о
стипендирању студената и ученика
средњих школа општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“,
број 16/2017), Привремени орган
општине
Неготин,
на
седници
одржаној 16. 11. 2017. године, донео је

На основу члана
117. став 3.
тачка 4. и члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и
васпитања
(„Сл.гласник
РС“,бр.
88/2017), члана 42. тачка 52. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст)
и тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Неготин и
образовању
Привременог
органа
општине Неготин („Службени гласник
РС“; бр. 96/2017), Привремени орган
општине
Неготин,
на
седници
одржаној 16.11.2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У
НЕГОТИНУ

Члан 1.
Именује
се
Комисија
за
стипендирање студената и ученика средњих
школа општине Неготин на период од четри
године, у саставу:

Члан 1.
У Решењу о именовању чланова
Школског одбора Неготинске гимназије у
Неготину („Сл.лист општине Неготин“, бр.
30/2014 и 26/2015) врши се следећа измена:
I – РАЗРЕШАВAЈУ СЕ дужности
члана
Школског
одбора
Неготинске
гимназије у Неготину и то:
-Мирослав Ивић-представник из реда
родитеља и
-Слободан Миливојевић-представник
из реда родитеља
II – ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Школског одбора Неготинске гимназије у
Неготину:
-Горан Крчобић- представник из реда
родитеља и
-Александра Пауновић- представник
из реда родитеља.
Члан 2.
Мандат
новоименованог
члана
Школског одбора из члана 1. став 3. овог
Решења траје до истека мандата Школског
одбора Неготинске гимназије у Неготину.
Члан 3.
Ово
Решење
објавити
у
„Службеном листу општине Неготин“.
Број: 022-36/2017-I/08
Дана: 16.11.2017.године
Неготин
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог
физичке културе,с.р.

1.
2.
3.
4.
5.

Миланче Бранковић, председник
Маја Стојановић, члан
Александра Кнежевић, члан
Александра Лазић, члан
Љиљана Стојановић, члан.

Члан 2.
Стручне и административне послове
за потребе Комисије за стипендирање
студената и ученика средњих школа општине
Неготин вршиће Одељење за друштвене
делатности, привреду и развој.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 670-12/2017-I/08
16. 11. 2017. године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. Педагог
физичке културе,с.р.

17.11.2017.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016-др.закон), члана 42. тачка 10.
Статута општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен
текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Неготин и образовању
Привременог органа општине Неготин („Сл.
гласник РС“, бр. 96/2017), Привремени орган
општине Неготин на седници одржаној
16.11.2017. године, д о н е о ј е

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРУ
ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I
–
ПРЕСТАЈЕ
МАНДАТ
Валентини
Николовски,
дипл.
инж.
архитектуре,
директору
Завода
за
урбанистичко планирање и пројектовање
општине Неготин, због истека рока на који је
именована са 20. новембром 2017. године.

II Ово Решење објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Број: 023- 24/2017-I/08
16.11.2017. године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић,дипл.педагог физичке
културе,с.р.
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На основу члана 27. став 10, члана
29. став 4. и члана 30. став 1. тачка 1.и
тачка 2. Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС”, број: 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 -др. закон и
108/2016), члана 3.став 1. тачка 3. и став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима
јавног
надметања
и
прикупљања
писмених
понуда
(,,Службени гласник РС”, број: 24/2012,
48/2015 и 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
члана 42. став 1. тачка 14.
Статута
општине Неготин (“Службени лист
општине Неготин”, бр. 9/2015-пречишћен
текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштина
општине
Неготин
и
образовању Привременог органа општине
Неготин (,,Службени гласник РС”, број:
96/2017), Привремени орган општине
Неготин на седници одржаној 16. 11.
2017.године,донео је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ,РАЗМЕНОМ У К.О.:
ПРАХОВО
Члан 1.
ПРИБАВЉАЈУ СЕ непокретности у
јавну
својину
општине
Неготин,
непосредном погодбом-разменом и то:
1- Кп.бр.1934/2 у површини од 399 м2,
2 - Кп.бр.1934/3 у површини од 548 м2,
3 - Кп.бр.1952/2 у површини од 555 м2,
4 - Кп.бр.2011/2 у површини од 77 м2,
5 - Кп.бр.2012/1 у површини од 15 м2,
6 - Кп.бр.2143/2 у површини од 127 м2,
7- Кп.бр.2151/2 у површини од 2881 м2,
8- Кп.бр.2158/2 у површини од 198 м2,
9 - Кп.бр.2162/5 у површини од 510 м2,
10 - Кп.бр.2231/2 у површини од 2146 м2,
11- Кп.бр.2231/3 у површини од 4994 м2,
12 - Кп.бр.2300/2 у површини од 3265 м2,
13- Кп.бр.2300/3 у површини од 1660 м2,
14 - Кп.бр.2300/4 у површини од 639 м2,
15 - Кп.бр.2300/5 у површини од 78 м2,
16 - Кп.бр.2385/1 у површини од 3118 м2,
укупне површине 21210 м2, које сe по
листу непокретности, број: 1631, К.О.:
Прахово, воде као приватна својина
„Еликсир Прахово“ Индустрија хемијских
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производа ДОО, Прахово, чија је тржишна
вредност 12.626.652,00 динара, а за потребе
реализације Плана детаљне регулације за
комплекс Хемијске индустрије у Прахову,
објављеном у “ Службеном листу општине
Неготин“, број: 21/2014, који је оправдано и
целисходно
реализовати управо на
парцелама у приватној својини наведеног
Друштва.
Члан 2.
Предметне
непокретности
размениће се за следеће непокретности и
то:
1- Кп.бр. 1596/2 у површини од 2602 м2,
2- Кп.бр. 1910 у површини од 706 м2,
3- Кп.бр. 1939/1 у површини од 1221 м2,
4- Кп.бр.2163/1 у површини од 3148 м2,
5- Кп.бр.5823/3 у површини од 384 м2,
6- Кп.бр.5823/4 у површини од 11068 м2,
7- Кп.бр.5827/2 у површини од 1760 м2,
укупне површине 20889, које сe по листу
непокретности, број: 1626, К.О.: Прахово,
воде као јавна својина општине Неготин,
чија је тржишна вредност 12.533.400,00
динара.
Члан 3.
„Еликсир
Прахово“
Индустрија
хемијских производа ДОО, Прахово је дужно
да са општином Неготин закључи Уговор о
прибављању непокретности у јавну својину
по овом основу у року од 30 дана након
ступања на снагу ове Одлуке. У противном,
ако у том року не приступи и не закључи
Уговор, сматраће се да је наведено Друштво
одустало од размене непокретности.
Члан 4.
Овлашћује
се
председник
Привременог органа општине Неготин,
Владимир Величковић да у име општине
Неготин закључи Уговор из члана 3. Ове
Одлуке.
Члан 5.
Уговор
о
прибављању
непокретности у јавну својину по овом
основу закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Одељења за
правну заштиту имовинских права и
интереса општине Неготин, Општинске
управе општине Неготин.

17.11.2017.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општине Неготин”.

Број:464-27/2017-I/08
16.11.2017. године
Неготин

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке
културе,с.р.

На основу члана 29. став 4. Пословника
Привременог општине Неготин ( „Службени
лист општине Неготин“ , број 19/2017),
секретар Привременог општине Неготин, због
настале техничке грешке у Решењу о
именовању секретара привременох органа
општине Неготин , број 016-60/2017-I/08 од
03. 11. 2017. године објављене у „Службеном
листу општине Неготин“, број 19/2017)
године даје следећу:
ИСПРАВКУ

Врши се исправка Решењу о именовању
секретара привременог органа општине
Неготин, број 016-60/2017-I/08 од 03. 11.
2017. године, тако да у члану 1. иза речи “
Неготин“
треба стајати „ почев од
28.10.2017.године“.

СЕКРЕТАР
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Драгослав Нинић, дипл.правник,с.р.

17.11.2017.

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 29. став 4.
Пословника Привременог општине Неготин (
„Службени лист општине Неготин“ , број
19/2017), секретар Привременог општине
Неготин, због настале техничке грешке у
Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
буџету
општине
Неготин
за
2017.
годину,број:400-16/2017-I/08 од 13.11.2017.
године, објављене у „Службеном листу
општине Неготин“, број 22/2017) године даје
следећу:

ИСПРАВКУ

У члану 1. и у образложењу Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017. годину,број:40016/2017-I/08 од 13.11.2017. године, објављене
у „Службеном листу општине Неготин“, број
22/2017 , уместо износ „85.974.000“ треба
стајати „85.884.000“ , уместо
износа “
339.269.000 “ треба стајати „339.179.000“, а
уместо износа „600.000“ треба стајати
„690.000“.

СЕКРЕТАР
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Драгослав Нинић, дипл.правник,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-498/2017-IV/04
03.11.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:
54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,1
03/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 21/2016,
1/2017 и 13/2017), Одељење за буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ДОМУ КУЛТУРЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН У
2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Дому културе „Стеван Мокрањац“ Неготин,
у оквиру законом предвиђене могућности ,за
раздео 4, главу 10 –Установе у култури,
програм 13-развој културе и информисања
1201, Пројекат: Мокрањчеви дани 1201-П1,
функцију 820- услуге културе,позицију 207 –
услуге по уговору, у износу од 200.000,00
динара и позицију 209-текуће поправке и
одржавање,
у
износу
од
49.000,00
динара,извор
финансирања
04,
ради
обезбеђења средстава за редован рад Дома
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Измена
апропријација
ће
се
извршити умањењем позиције Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017.годину, и
то:
-позиција
207
–услуге
по
уговору,економска класификација 423400услуге информисања, извор финансирања
04,у износу од 70.000,00 динара и економска
класификација 423700- репрезентација, извор
финансирања 04,у износу од
130.000,00
динара и
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-позиција 209-текуће поправке и
одржавање,економска
класификација
425100- текуће поправке и одржавање зграда
и објеката,у износу од 24.000,00 динара и
економска класификација 425200- текуће
поправке
и
одржавање
опреме,извор
финансирања 04,у износу од
25.000,00
динара.
III
Износ
од
249.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно
планиране Одлуком о буџету општине
Неготин за 2017.годину и Финансијским
планом Дома културе „Стеван Мокрањац“
Неготин за 2017. годину,а ради обезбеђења
средстава за редован рад Дома културе
„Стеван Мокрањац“ Неготин и то на
позицији 211-машине и опрема,економска
класификација
512200- административна
опрема, а у оквиру раздела , главе, програма,
програмске активности ,функције и извора
финансирања из става 1 овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
измене
распоређених средстава на одговарајућим
позицијама Одлуке о буџету општине
Неготин и Финансијског плана Дома
културе „Стеван Мокрањац“ Неготин за
2017. годину.
VI
О
реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин,
објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Дому
културе „Стеван Мокрањац“
Неготин
,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.

17.11.2017.

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-507/2017-IV/04
13.11.2017. године
Неготин

На основу члана 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“,број:
54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 21/2016,
1/2017 и 13/2017) Одељење за буџет,
финансије
и
локалну
пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА
ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “12.
СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН У 2017.
ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “12. септембар” Неготин,у
оквиру законом предвиђене могућности до 5
% апропријације,за раздео 4. главу 14 –
Основно
образовање,програм
9-основно
образовање и васпитање 2002,програмску
активност- функционисање основних школа
2002-0001,функцију
912
–
Основно
образовање,намену – позицију материјал,
извор финансирања 01,у износу од 10.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован
рад Основне школе “12. септембар” Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне
школе
“12.
септембар”
Неготин
за
2017.годину тако што се умањује наменапозиција материјалa,за 1,46 %,
економска класификација 426800- материјали
за одржавање хигијене и угоститељство,извор
финансирања 01,у износу од 10.000,00
динара.
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III
Износ
од
10.000,00
динара,преусмерава се за намене недовољно
планиране у финансијском плану Основне
школе “12. септембар”
Неготин за
2017.годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад Основне школе “12. септембар”
Неготин и то за намену- позицију накнаде
трошкова
за
запослене,економска
класификација 415100 – накнаде трошкова за
запослене,у оквиру раздела, главе, програма,
програмске активности и функције из става
1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације
на начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За
износ
одобрене
промене
апропријација
извршити
промену
у
финансијском плану Основне школе “12.
септембар” Неготин.
VI
О
реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за буџет,финансије и
локалну пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи “12. септембар” Неготин,
објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној
школи “12. септембар” Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за
буџет,финансије
и
локалну
пореску
администрацију и архиви Општинске управе.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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На основу члана 15. тачка 5) Закона о
локалним изборима (“Сл. гласник РС”
бр.129/07,34/10-Одлука УС и 54/11) , Изборна
комисија општине Неготин, на седници
одржаној дана 17.11.2017. године донела је
ОДЛУКУ
I
Прописују се обрасци за спровођење избора
за одборнике Скупштине општине Неготин, и
то:
1) Образац ЛИ-НГ-12/17 ( Записник о
примопредаји изборног материјала пре
гласања између Изборне комисије општине
Неготин и бирачког одбора)
2) Образац ЛИ-НГ-13/17 ( Записник о
примопредаји изборног материјала после
гласања између бирачког одбора и Изборне
комисије општине Неготин )
3)Образац ЛИ-НГ-14/17 (Записник о раду
бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор
одборника Скупштине општине Неготин)
4) Образац ЛИ-НГ-15/17 (Захтев (пријава) за
акредитацију
домаћих,
страних
и
међународних организација и удружења
(посматрачи)
5)
Образац ЛИ-НГ-16/17 (Захтев за
акредитацију медија)
6) Образац АК-1 ( Идентификациона картица
- медији)
7) Образац АК-2 ( Идентификациона картица
- посматрачи)
II
Обрасци из тачке I су саставни део ове
одлуке.
III
Ову одлуку објавити у “Службеном листу
општине Неготин”.
У Неготину, дана 17. 11.2017.године
Број: 013-2/2017- 25
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН,
ПРЕДСЕДНИК
Снежана Милутиновић, дипл. правник с.р.
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ЛИ-НГ- 12/17
ЗАПИСНИК
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Збирну изборну листу,
Извод из Решења о одређивању бирачког места,
Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу,
Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу,
Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,
________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка,
(број)

7. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
8. Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин у шест примерака,
9. _________образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,
(број)
10. Правила о раду бирачких одбора,
11. Државну заставу Републике Србије,
12. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном
саставу на бирачком месту у два примерка,
13. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном
саставу на бирачком месту у два примерка,

2. Општинска управа предала је бирачком одбору:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

______Гласачку кутију,
______Паравана за гласање,
Прибор за писање,
Прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и печатни восак),
2 Спреја за обележавање кажипрста десне руке бирача,
2 UV лампе,
Батерије за UV лампе,
_______Коверте за одлагање гласачких листића,
Врећу за одлагање изборног материјала.

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1. до 13. тачке 1. овог
Записника.
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4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца
изборних листи:

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 листи нису имали – имали су примедбе на примопредају
изборног материјала.

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

У Неготину, ___ . 2017.године у _____часова
Председник бирачког одбора
______________________________________
(потпис)

За Изборну комисију општине Неготин
_________________________________________
(потпис)

______________________________________
(име и презиме)

_________________________________________
(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

За Општинску управу
__________________________
(потпис)
___________________________
(име и презиме)
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ЛИ-НГ-13/17
ЗАПИСНИК
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. Први примерак Записника 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. Запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
4. Запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи,
5. Запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи,
6. Запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи,
7. Запечаћени коверат у који су стављене потврде о изборном праву за бираче који су гласали
ван бирачког места.
2. Изборна комисија општине Неготин примила је изборни материјал назначен у под тачкама 1. до
7. тачке 1. овог Записника.
3. Бирачки одбор предао је Општинској управи:
1. Гласачку кутију,
2.______ спреја за обележавање прста бирача,
3. ______ UV лампе,
4. Попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у
сталном саставу на бирачком месту,
5. Попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у
проширеном саставу на бирачком месту.
4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца
изборних листа:
1. __________________________________________________
________________________
(назив подносиоца изборне листе)
(име и презиме представника)
__________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)
2. __________________________________________________
___________________________
(назив подносиоца изборне листе)
(име и презиме представника)
__________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)
3. __________________________________________________
___________________________
(назив подносиоца изборне листе)
(име и презиме представника)
__________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)
4. __________________________________________________
__________________________
(назив подносиоца изборне листе)
(име и презиме представника)
__________________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса стана представника)
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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:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два истоветна примерка од којих је један код Изборне комисије општине
Неготин, а други код бирачког одбора.
У Неготину, ___ . 2017.године у _____часова
Председник бирачког одбора
___________________________________
(потпис)
___________________________________
(име и презиме)

За Изборну комисију општине Неготин
___________________________________
(потпис)
_____________________________________
(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

За Oпштинску управу
__________________________
(потпис)

(име и презиме)
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Образац ЛИ-НГ-14/17

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, _____________________________________________
(назив бирачког места)

у општини Неготин састао се на дан ________________
(дан и месец)

2017. године, у __________ часова.
1.1. 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:
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 општине Неготин примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан
за спровођење гласања на бирачком месту.
ИЛИ 2.3б: да је од Изборне комисије општине Неготин 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.
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Образац ЛИ-НГ-14/17
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 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 гласања1. 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 изашли на изборе, 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;

1

Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је трајао прекид.
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10.4 утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем гласачких листића који су се налазили у
гласачкој кутији;
10.5. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких
листића;
10.6. 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 Неготин 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 ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку
…………………………………...................................................................................___________;
(број)

12.5. да је број БИРАЧА КОЈИСУ ГЛАСАЛИ (број гласачких листића 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:
Редни
број

Назив изборне листе

1.
(навести називе свих изборних листи и број гласова који је добила свака изборна листа)

Број гласова који је
добила
изборна листа
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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: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
( Навести чланове и примедбе)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави Изборној
комисији општине Неготин, 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)
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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)

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)

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2.)
16.1 Записник нису потписали:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Навести чланове бирачког одбора који нису потписали записник, као и разлоге због којих су одбили да потпишу).
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Захтев (пријава) за акредитацију домаћих, страних и међународних организација и удружења
(посматрачи)
Изборна комисија општине Неготин

(Тачан назив јавне организације/удружења/државе)
(име и презиме посматрача)

(јмбг/број путне исправе-за стране посматраче)

(име и презиме посматрача)

(јмбг/број путне исправе-за стране посматраче)

(навести сва лица, по потреби додавати нове редове у зависности од броја лица пријављених за
посматраче)
Ради праћења активности:
1. Изборне комисије општине Неготин
2. Рада свих бирачких одбора
3. Рада
(навести бирачка места)

бирачких одбора

4. Време боравка у Републици Србији (за стране посматраче)
(заокружити број)
Напомена:
1)Уз захтев/пријаву прилаже се фотографија за сваког посматрача
2) Акт о регистрацији организације код надлежног органа (за домаће посматраче)
3) Мишљење Министарства спољних послова (за стране посматраче)

У Неготину,
Дана

Заступник орагнизације/удружења
М.П.

(потпис)
(име и презиме)
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Образац АК – 2
ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТИЦА - ПОСМАТРАЧИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТИЦА
ПОСМАТРАЧ
Назив организације/удружења

(фотографија)

ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
М.П

(име и презиме)
Важи од
до

(звање – занимање)
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ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ МЕДИЈА
Изборна комисија општине Неготин
Предмет: Захтев за акредитацију

(тачан назив јавног гласила)
новинара,
сниматеља,
фотографа,

-

(називдругогзвања, односнозанимање)

(називдругогзвања, односнозанимање)

1.Ради праћења активности органа за спровођење избора
Рад органа за спровођење избора би се пратио:
а) директним телевизијским преносом,
б) директним радио преносом,
в) узимањем изјава од овлашћених лица,
г) сачињавањем: - новинарских белешки у писаном облику,
• аудио снимака,
• визуелног снимка,
• фотографија,
•
(навестидругиначинпраћењарада)

Напомена: Заокружити слово испред означеног начина праћења рада

У НЕГОТИНУ
Дана

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
година

М.П.
(име и презиме, функција)
(својеручнипотпис)

Захтев за акредитацију
одобрио:
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Образац АК-1
- ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТИЦА -медији
ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

Назив јавног гласила

(фотографија)

(опис праћења)

ПРЕСС
(име и презиме)

(звање - занимање)
Важи од
дo
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На основу члана 144. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” број 18/16) Изборна
комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 17.11.2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешака
Члан 1.
У Роковнику за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Неготин расписаних за 24.12.2017. године,број 013-2/2017-10 од 6.11.2017. године, исправљају се
следеће грешке:
1) Под редним бројем 5.1. у колони “рок” уместо речи “од” треба да стоји реч “до”.
2) Под редним бројем 8.1. у колони “рок”, уместо “25.04.2016.године” треба да стоји “25.12.2017. године”.
3) Под редним бројем 10.1. у колони “рок”, уместо “2017. године” треба да стоји “2018. године”.

Образложење
Изборна комисија општине Неготин, дана 6.11.2017. године донела је Роковник за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин расписаних за 24.12.2017.
године.
У редном броју 5.1. ,редном броју 8.1. и редном броју 10.1. у колони “рок”, начињене су техничке
грешке приликом његове израде, те је исте требало исправити.
Из наведеног донет је Закључак као у диспозитиву.
Закључак објавити у “Службеном листу општине Неготин”.

Број: 013-2/2017-26
У Неготину, 17.11.2017. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
Снежана Милутиновић, дипл. правник,с.р.

17.11.2017.
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