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На основу члана 15. став. 1. тачка 5.  Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 

129/07, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 21. став 2. Пословника Изборне комисије 

општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 7/2016), Изборна комисија 

општине Сокобања,  на  седници, одржаној 04. априла 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ 

СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

 

I. Избори за одборнике Скупштине општине Сокобања, који су расписани за 24. 

април 2016. године, вршиће се према обрасцима који су саставни део ове Одлуке: 

 

1. Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине 

општине Сокобања – Образац ЛИ-10/2016; 

2. Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Сокобања 24. април 2016. 

године – Образац ЛИ-11/2016; 

3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – Образац ЛИ-12/2016; 

4. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места – Образац ЛИ-13/2016; 

5. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне 

комисије општине Сокобања и бирачког одбора– Образац ЛИ-14/2016; 

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

гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања– Образац ЛИ-15/2016; 

7. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког 

одбора и Изборне комисије општине Сокобања  – Образац ЛИ-16/2016; 

8. Записник о раду Изборне комисије општине Сокобања на утврђивању резултата 

избора за одборнике Скупштине општине Сокобања одржаних 24. априла 2016. 

године –  Образац ЛИ-17/2016; 

9. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Сокобања – Образац ЛИ-

18/2016. 
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II Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Број:013-5-51/16 

У Сокобањи, 04. 04. 2016. године 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

                     Младен Костић,с.р. 
 

 
 Образац ЛИ-10/2016  

 

 На основу члана 26. став 1.  Закона о локалним изборима  („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011), Изборна комисија општине Сокобања, 
на седници одржаној дана____________ 2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 
 Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборника Скупштине општине 
Сокобања, на изборима расписаним за 24. април 2016. године и то: 
 
1.________________________________________________________________________ 
     (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

 
Кандидати на Изборној листи су: 
 
1) _________________________________ , __________________ , __________ 
                 (име и презиме)                            (година рођења)               (занимање) 

 
__________________________________________ 
                (место пребивалишта) 
 
 
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1)) 

  
    
Број____________ 
 
У Сокобањи, ____________________ 
                               (датум) 
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   ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

        
                   ПРЕДСЕДНИК 
 
         ______________________ 
       М.П.                           (потпис) 

 
         ____________________                            
          (име и презиме) 
 

 

Образац ЛИ-11/2016 
 

 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                      24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

 

    

1. _______________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе са именом и презименом носипца изборне листе, ако је одређен) 

 

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

 
 
 
 
 

(на исти начин унети редне бројеве и називе свих изборних листа и првих кандидата на 

изборним листама, истим редоследом као на збирној изборној листи) 

 

 

 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД 

НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

 

М.П. 
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Образац ЛИ-12/2016 

 

 

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

 
 

  

 За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања, расписаним за 24. април 

2016. године, бирачки одбор на бирачком месту број ______, __________________________________ 
         (назив бирачког места) 
у општини Сокобања примио је кутију за гласање. 
 

Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место 

                
_____________________________________________________________, уписаног у извод из бирачког 

                                  (име и презиме бирача) 
списка за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања под редним бројем _______, 

утврђено да је гласачка кутија исправна, 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           БИРАЧКИ ОДБОР 

 

     ________________________                                _____________________________________ 
                  (потпис)                                                           (име и презиме и потпис председника) 
     ________________________                                1._____________________________________ 
                (име и презиме)                                                         (име и презиме и потпис члана) 
                                                                       2.______________________________________ 

                                                                                                    (име и презиме и потпис члана)                        

                                                                3.______________________________________ 
                                                                                    (име и презиме и потпис члана) 
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Образац ЛИ-13/2016 
 

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) 

__________________________________________________________ 

                                       (адреса стана) 

уписан у извод из бирачког списка, под редним бројем ______ за гласање на изборима за 

одборнике Скупштине општине Сокобања расписаним за 24. април 2016. године, на бирачком 

месту број ______, у општини Сокобања и да има изборно право. 

У______________________, ___________________ 

 (место)   (датум) 

 БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 ________________________ ________________________ 

 (потпис)  (потпис) 

 ________________________ ________________________ 

               (име и презиме)                                                                                    (име и презиме) 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора пре одласка повереника бирачког 

одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју 

повериници бирачког одбора враћају бирачком одбору. 
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Образац ЛИ-14/2016 
 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА  

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКОГ ОДБОРА  

1. Изборна комисија општине Сокобања предаје бирачком одбору за бирачко место број ______ на 
територији општине Сокобања, следећи изборни материјал: 
 

 

1) две Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања, 

2) Решење о одређивању бирачких места; 

3) извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту; 

4) _______ гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка, 

5) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

 

6)  _______образaца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, 

  7) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања 

  

     2. Општинскa управa општине Сокобања предала је бирачком одбору: 

1) гласачку кутију, 

2) један сет паравана за обезбеђивање тајности гласања, 

3) један спреј за обележавање прста бирача, 

4) једну УВ лампу, 

5) врећу за одлагање изборног материјала, 

6) прибор за писање, 

7) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печатни восак,         

јемственик), 

8) коверте за одлагање гласачких листића и контролног листа, 

9) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном 

саставу на бирачком месту, именованих на предлог подносилаца изборних листа за избор одборника; 

10) Остали материјал (батерије, селотејп и др.) 

НАПОМЕНА: Резерве за подтач. 3) и 4) тачке 2. овог записника налазиће се у седишту Изборне 

комисије општине Сокобања и по потреби се могу добити на реверс у току гласања. 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 7) тачке 1. и подтачкама 1) 

до 10) тачке 2. овог записника, изузев изборног материјала из подтачке 

_________________________________________________________________________________ 
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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) 

 

 

 

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 

изборног материјала. 

Примедбе су: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

Сокобања, а други код бирачког одбора. 

У ___________________, ___________________ у _________ часова. 

 (место) (датум) 

 Председник бирачког одбора За Изборну комисију општине Сокобања 

 _______________________ ______________________ 

 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 
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 Присутни чланови бирачког одбора: За Општинску управу општине Сокобања 

 

            1.________________________ _______________________ 

 (потпис) (потпис) 

               2.________________________ ______________________               

 (потпис) (име и презиме)   

             3.______________________________ 

 (потпис) 

               4.______________________________ 

 (потпис) 

               5.______________________________ 

 (потпис) 

 

Образац ЛИ-15/2016 

 

З А П И С Н И К 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

1.Бирачки одбор за бирачко мeсто број _____, _________________________________________________ 
                                    (назив бирачког места) 

У општини Сокобања састао се на дан ______________ 2016.године, у _______________ часова. 
     (дан и месец) 
 
 

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 изборног пропагандног материјала, 

 
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону и да је обезбеђена тајност гласања, 

 
- да је од  Изборне комисије општине Сокобања  примљен потпун и исправан  изборни материјал који је 

потребан за спровођење гласања на бирачком месту. 
 

- да је од Изборне комисије општине Сокобања примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да 

недостаје:  
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______________________________________________________________________________________________________________________

_______, 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 списка под редним бројем_____.  
    (име и презиме првог бирача) 

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 одвијало све време у потпуном реду. 
 
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. 
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 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
- 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 ; 
- отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО - НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист; 
- приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио је број неважећих гласачких листића; 
- утврдио је број важећих гласачких листића и  број гласова који је добила свака изборна листа. 

 
 
11.После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, контролни лист, 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 Сокобања следећи: 
 

- да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку, укупно УПИСАНИХ 
БИРАЧА ________________; 

    (број) 

- да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ________________; 
       (број) 

 

- да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ________________; 
    (број) 

- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка и списку 
накнадних промена у бирачком списку) _________________; 

       (број) 

- да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ _________________; 
                                                    (број) 

 

- да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића _________________; 
(број) 

 

- да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића _________________  
           (број) 

- да је број ГЛАСОВА који је добила свака ИЗБОРНА ЛИСТА: 
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Редни 
број 

Назив изборне листе 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. 

 
13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови бирачког одбора: 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
        (Примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

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

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

 

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

 

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

 

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

16.Бирачки одбор је са радом завршио _______________2016.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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  Образац ЛИ-16/2016  

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

  

1.Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини Сокобања предаје Изборној комисији општине 

Сокобања следећи изборни материјал: 

  

1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању 

резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Сокобања, 

2) 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 Сокобања је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 7) 
тачке 1. овог Записника, изузев изборног материјала из подтачке 
________________________________________________________. 
 
3. Бирачки одбор предао је Општинској управи општине Сокобања: 

   1) гласачку кутију, 

 2) _____ спреја за обележавање прста бирача, 
           (број) 
 3) _____ УВ лампе, 
                (број) 
 4) попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у 

проширеном саставу на бирачком месту, именованих на предлог подносилаца изборних листа за избор 

одборника; 

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) 

___________________________________________________________________ 
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(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) 

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају 

изборног материјала. 

Примедбе су: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије општине 

Сокобања, а други код бирачког одбора. 

У Сокобањи , ___________________ у _________ часова. 

                                  (датум) 

           

          Председник бирачког одбора                                          За Изборну комисију општине Сокобања 

             _______________________                                                             ______________________ 
                                (потпис)                                                                                          (потпис)  
 _______________________                                                               ______________________ 
                          (име и презиме)                                                                             (име и презиме) 

     Присутни чланови бирачког одбора:                                   За Општинску управу општине Сокобања 

  

            1.________________________                                                          _______________________ 
                                                                                                                             (име и презиме) 
            2.________________________                                                     ______________________                                              

                                         (потпис)                 
           3._________________________ 

                                  
    4.__________________________ 

                                    
           5.__________________________ 
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                                                                                     Образац ЛИ-17/2016 

 

З А П И С Н И К  

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

СОКОБАЊА ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

 

 

1.Седница Општинске изборне комисије Сокобања (у даљем тексту.Комисија) почела је у ____________ часова, 

_________________ 2016. године, у згради Скупштине општине Сокобања, Улица Светог Саве 23. 

2. Седници Комисије присуствују: 

1._________________________________  2.___________________________________ 

         (име и презиме председника Комисије)                   (име и презиме члана Комисије) 

 
 
 
 
 
 

(навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2) 
 
 
 
3. Комисија је утврдила да је: 
 
- од укупно ________ бирачких одбора на територији општине Сокобања примила изборни материјал  
           (број) 

од ________ бирачких одбора; 
         (број) 
 

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила 
гласање ни на једном бирачком месту. 
 
(4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима Комисија је поништила гласање на укупно 
__________ бирачких места, и то: 
      (број) 

 
 

1. Број ____________ у општини Сокобањи  2.   Број ______________ у општини Сокобањи 
                 (ред. број)                (ред. број) 

 

( навести сва бирачка места на којима је поништено гласање ) 
 
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови ______________________ 2016.године.) 

                  (датум) 
 
 
 
 
 

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 
 

- да је за изборе предато укупно гласачких листића …………………………..   _________________ 
- да је остало неупотребљено гласачких листића:………………………………   _________________ 
- да, према изводу из  бирачког списка, има укупно уписаних бирача ………   _________________ 
- да је, према изводу из  бирачког списка на изборима гласало бирача: ……  _________________ 

- што износи ……………………………………………………………………………..   __________%______ 
- да је укупан број гласачких листића који су се налазили у гласачким кутијама …  ___________ 
- да је било неважећих гласачких листића: …………………………………………………  ___________ 
- да је било важећих гласачких листића: ……………………………………………………  ___________ 
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и одборничких мандата: 
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Ред. 
Бр 

 
 

Назив изборне листе 

Број гласова  
које је добила  
изборна листа 

Број 
одборничких 
мандата  
које је добила 
изборна листа 

1.    

 
(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића) 

 
6. Према томе, у Скупштини општини Сокобања одборничке мандате добиле су следеће изборне листе: 
 
 

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________ 
(назив листе)       (назив предлагача) 

 

 ______________________ одборничких мандата 
             (број) 
 

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________ 
(назив листе)       (назив предлагача) 

 

 ______________________ одборничких мандата 
             (број) 
 

-   Изборна листа _____________________________, коју је предложила _______________________ 
(назив листе)       (назив предлагача) 

 

 ______________________ одборничких мандата 
             (број) 
 

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________ 
(назив листе)       (назив предлагача) 

 

 ______________________ одборничких мандата 
             (број) 
 

- Изборна листа _____________________________, коју је предложила ________________________ 
(назив листе)       (назив предлагача) 

 

 ______________________ одборничких мандата 
             (број) 
 
 
 

7. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
  (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника). 
 
 
Примедбе су: 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу општине Сокобања“. 
 
 
9. Комисија је завршила рад  _________________ 2016. године у _______________ часова. 
        (датум) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
 
 

Секретар   Председник  
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(М.П.) 

 

(потпис - име и презиме) (потпис - име и презиме) 

   

ЧЛАНОВИ 
 
         1._______________________________________________________ 
     (потпис - име и презиме) 
 

(Навести све присутне чланове односно заменике чланова Комисије као под 1)) 

 
 

Образац ЛИ-18/2016 

У В Е Р Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Потврђује се да је  _____________________________,   рођен/а _____________, 

                                                (име и презиме)                                                        (датум)                                      

_______________________ из _________________________________________ 

             (занимање)                                                    (пребивалиште и адреса стана) 

изабран/а за одборника Скупштине општине Сокобања са Изборне листе 

___________________________________________________________________ 

(назив изборне листе) 

на изборима одржаним  24. aприла  2016. године.                                                

 Број_________________________ 

 

У Сокобањи, __________________  

                                        (датум)  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 

                     _________________________ 

                                             м.п.                                               (потпис) 

   __________________________  

             (име и презиме)        
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64  

На основу члана 15. и 57. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС и 54/11), Изборна комисија општине Сокобања, на седници одржаној дана 

06.04.2016.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о накнадама за рад у Изборној комисији општине Сокобања 

на спровођењу избора за одборника Скупштине општине Сокобања 

расписаних за 24. април 2016. године 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се право и висина накнаде за рад у Изборнoj комисији 

општине Сокобања (у даљем тексту: Комисија) на спровођењу избора за одборнике 

Скупштине општине Сокобања расписаних за 24. април 2016. године. 

 Средства за ове намене исплатиће се из буџета општине Сокобања. 

 

Члан 2. 

 Право на накнаду по овој Одлуци остварују у паушалном износу председник, заменик 

председника, чланови и заменици чланова Комисије у сталном саставу, секретар, заменик 

секретара Изборне комисије општине Сокобања. 

 Висина паушалног нето износа је: 

 -за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Комисије по 

60 000,00 динара нето ; 

 -за чланове и заменике чланова Комисије у сталном саставу по 30 000,00 динара нето. 

 

Члан 3. 

 Председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова Комисије у 

сталном и проширеном саставу, секретару и заменику секретара Комисије припада право на 

накнаду за присуствовање седницама Комисије, као и за дежурство на дан штампања 

изборног материјала, паковања изборног материјала и дежурство на дан гласања, и то: 

 -присуствовање седницама Комисије по 1 000,00 динара  нето по седници; 

 -за дежурства по 2 500,00 динара нето по дежурству. 

 

 Члан 4. 

 Право на накнаду из члана 3. ове Одлуке одређује се на основу евиденције о 

присутности седницама Комисије, као и евиденције о присутности на дан, штампања 

изборног материјала, паковања изборног материјала и дежурства на дан гласања. 

 За вођење евиденције задужује се секретар и заменик секретара Комисије. 

 

             Члан 5 

 У случају да су средства из буџета општине Сокобања опредељена за спровођење 

избора за одборнике Скупштине општине Сокобања недовољна за исплату накнада, накнаде 

одређене овом одлуком ће се кориговати. 

 

             Члан 6 

 Накнаде из ове Одлуке биће исплаћене по утврђивању резултата избора за одборнике 

Скупштине општине Сокобања. 
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Члан 7 

 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

Број:013-5-52/16 

У Сокобањи, 06.04.2016. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

                               Младен Костић, с.р. 
65 

 

На основу члана 15. и 58. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике 
Србије” број 129/07, 34/10- одлука УС и 54/11) Изборна комисија општине Сокобања, на 
седници одржаној  06. априла 2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ  

НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, 

РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

I 

 За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања, 
расписаним за 24. април 2016. године, одређују се 32 бирачка места, и то: 

 

108. СОКОБАЊА 

Р.БР. НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА 
АДРЕСА БИРАЧКОГ 

МЕСТА 
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СОКОБАЊА, 
СВЕТОГ САВЕ БР. 
23  

Балканска, Бањичка, Заставника Лазаревића, 
Јабукар, Кнеза Лазара, Књажевачка, Краља 
Петра I, Милутина Пејовића, Николе Пашића, 
Николиначки пут, Озренских партизана, 
Превалац, Професора Драгољуба Јовановића, 
Рудничка, Светог Саве 25-95, 46-98 и бб, 
Сокоградска, Тимочке буне и Хајдук Вељкова  

2 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
СОКОБАЊА, 
КНЕЗА МИЛОША 
БР. 28 

20. српске ударне бригаде, Буковичка, Војводе 
Путника, Војводе Степе, Десанке Максимовић, 
Др Ђорђа Новаковића, Душанова, Кнеза 
Милоша 13-77, 12-58 и бб, Лазе Лазаревића, 
Љубе Дидића, Милана Ракића, Милића 
Михајловића, Михајла Пупина, Светозара 
Марковића, Слеменска, Солунска, Учитељ 
Боре Јовановића, Христине Маркишић и 
Чокањска  

3 ЗГРАДА ЛЕГАТА СОКОБАЊА, ТРГ 
ОСЛОБОЂЕЊА 

27. марта, Бранкa Ђурића, Војислава Илића, 
Драговићева, Карађорђева, Кнеза Милоша 1-7 
и 2-10, Миладина Живановића, Митрополита 
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БР. 1 Михаила, Миће Панића, Светог Саве 11, 4-38 и 
бб и Трг ослобођења 

4 ВИЛА "БОТА" 
СОКОБАЊА, 
ВОЈВОДЕ 
МИШИЋА БР. 41 

Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Врелска, 
Иве Андрића, Насеље Озрен и Првомајска 

5 ДОМ ЗДРАВЉА 
СОКОБАЊА, 
МИТРОПОЛИТА 
МИХАИЛА БР. 31 

Београдска, Боре Станковића, Бранислава 
Нушића, Бранка Миљковића, Васе Чарапића, 
Доситејева, Др Милуна Митровића, Драинчева, 
Змај Јовина, Ивана Цанкара, Јована Цвијића, 
Милоша Црњанског, Николе Тесле, 
Омладинска, Панчићева, Пјера Крижанића, 
Радоја Домановића, Рајкова, Спортска 25-35, 
26-38 и бб и Стевана Сремца 

6 
УДРУЖЕЊЕ 
ПЕНЗИОНЕРА - 
РЕСТОРАН 

СОКОБАЊА, 
НЕМАЊИНА БР. 8 

Алексе Маркишића 1-41, 2-46 и 53-65, 
Немањина, Радета Живковића и Чубурска 

7 БИОСКОП "МОРАВИЦА" 

СОКОБАЊА, 
АЛЕКСЕ 
МАРКИШИЋА БР. 
42 

14. бригаде, 23. дивизије, Алексе Мaркишића 
49, 48-170, 67-171 и бб, Вука Караџића, 
Косовке девојке, Млинска, Моравичка, Нишка, 
Рајка Вићентијевића, Ртањска, Спортска 1-21 и 
2-24, Стевана Мокрањца, Стевана Синђелића 
и Чаир 

8 
БИВША КАФАНА 
"ВАРДАР" 

СОКОБАЊА, 
АЛЕКСЕ 
МАРКИШИЋА БР. 
48 

14. августа, Бата Нолета, Гаврила Принципа, 
Надежде Петровић, Његошева, Омладинско 
насеље, Палилулска, Ратарска, Родољуба 
Чолаковића и Чучуње  

9 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЈОШАНИЦА Јошаница 1 И Јошаница 2 

10 ДОМ КУЛТУРЕ ЈЕЗЕРО Језеро 

11 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДЕНКОВАЦ Ново село и Раденковац 

12 ОСНОВНА ШКОЛА ВРЕЛО Врело 

13 ОСНОВНА ШКОЛА ЛЕВОВИК Левовик и Церовица 

14 ДОМ КУЛТУРЕ ЧИТЛУК Читлук 

15 ОСНОВНА ШКОЛА БОГДИНАЦ Богдинац 

16 ДОМ КУЛТУРЕ БЛЕНДИЈА Блендија 

17 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СЕСАЛАЦ Сесалац 

18 ДОМ КУЛТУРЕ МИЛУШИНАЦ Милушинац 

19 ОСНОВНА ШКОЛА ДУГО ПОЉЕ Дуго поље 

20 ДОМ КУЛТУРЕ НИКОЛИНАЦ Николинац 

21 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАРБАНОВАЦ Шарбановац 

22 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МУЖИНАЦ Мужинац 

23 ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ Трговиште 

24 ДОМ КУЛТУРЕ БЕЛИ ПОТОК Бели поток 
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25 ОСНОВНА ШКОЛА ВРМЏА Врмџа 1 

26 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРМЏА Врмџа 2 

27 ОСНОВНА ШКОЛА ЖУЧКОВАЦ Жучковац 

28 ОСНОВНА ШКОЛА ВРБОВАЦ Врбовац 

29 ЧИТАОНИЦА ТРУБАРЕВАЦ Трубаревац 

30 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОРУЖНИЦА Поружница 

31 ОСНОВНА ШКОЛА РУЈЕВИЦА Рујевица 

32 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА РЕСНИК Ресник 

 

 

II 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

Број: 013-5-53/16 
У Сокобањи, 6. априла 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Младен Костић, с.р. 
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На основу члaна 15. и 57. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 10. став 2 Одлуке о координираном спровођењу избора за 

народне посланике Народне Скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне 

самоуправе расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“, број 24/16),  

Изборна комисија општине Сокобања, на седници одржаној 06. априла 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о накнадама чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу 

који су именовани на предлог подносилаца изборних листи 

за избор одборника Скупштине општине Сокобања 

расписаних за 24. април 2016. године 

 

 

I 

 Члановима и заменицима чланова бирачких одбора у проширеном саставу који су 

именовани на предлог подносилаца изборних листа за избор одборника Скупштине општине 

Сокобања, а који се не сматрају подносиоцем изборне листе за избор народних посланика,  на 

координираном спровођењу избора за народне посланике Народне Скупштине и избора за 
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одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24. април 2016. године, 

припада накнада за рад у бирачком одбору, у износу од по 1.500,00 динара. 

 Чланови и заменици чланова бирачких одбора, оствариће право на накнаду, на основу 

посебне евиденције о њиховом присуству на бирачком месту, на обрасцу који је бирачком 

одбору предат од стране Изборне комисије општине Сокобања, приликом примопредаје 

изборног материјала пре гласања. 

 Да би остварили право на накнаду, чланови и заменици чланова бирачких одбора 

дужни су да се упишу у наведену евиденцију. У противном, неће остварити право на накнаду. 

 Приликом примопредаје изборног материјала после гласања, бирачки одбор је дужан 

да преда евиденцију из става 2. Изборној комисији општине Сокобања. 

 Изборна комисија општине Сокобања је дужна да  примљене евиденције преда  

Општинској управи општине Сокобања. 

 

II 

 Средства за исплату накнаде из става 1. ове тачке, обезбеђују се из буџета општине 

Сокобања. 

 О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа општине Сокобања. 

 

 

III 

 Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

Број: 013-5-54/16 

У Сокобањи, 06.04.2016. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                      

               ПРЕДСЕДНИК 

                     Младен Костић, с.р. 
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