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СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ

ГОДИНА  XIX      ЖИТИШТЕ   26.07.2006.  БРОЈ  7
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 33/02, 37/02
и 42/02) Изборна комисја општине Житиште на својој седници одржаној дана 26.07.2006. године,
утврдила је

Р О К О В Е
ЗА ИЗБОРНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА
10. СЕПТЕМБАР 2006.

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине
Житиште одређени су:

1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и
града Београда и председнике општина, односно градоначелнике градова и града Београда
(''Службени гласник РС'' бр. 87/04)

2. Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр. 33/02, 37/02 и 42/02).
3. Законом о избору народних посланика (''Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 18/04).

Рокови су следећи:

Ред. број Изборне радње Р о к о в и
1. 2. 3.

I Расписивање избора и почетак изборних радњи

1. Расписивање избора (тачка 1. Одлуке) 11. јул 2006. године

2. Почетак тока рокова за предузимање
    Изборних радњи (тачка 2. Одлуке) 12. јул 2006. године

3. Прописивање садржине и облика изборног
    Материјала: - утврђивање образаца за
    спровођење изборних радњи (члан 15. став 1.
    тачка 5. члан 23. став 1. и члана 54. Закона
    о локалним изборима) 17. јул 2006. године

II Обавештавање грађана о изборним програмима
Подносилаца изборних листа и о кандидатима

4. Обавештење грађана о изборним програмима све време у поступку избора
    и активностимја подносилаца изборних листа осим за време предизборног
    и кандидатима (члан 5. став 1. ЗОИНП) ћутања – забране изборне
5. Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде од 07.09.2006.г у
    Пропаганде (члан 5. став 3 ЗОИНП) 24хпа до затварања бирачких

места 10. септембра 2006. године у 20
часова

III Бирачки спискови

6. Обавештење грађана да могу да
    изврше увид у бирачки списак
    и траже брисање, измену, допуну
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    или исправку бирачког списка
    (члан 19. став 1. ЗОИНП) 12.07.2006.год.
7. Закључење бирачког списка
    (члан 20. став 1. ЗОИНП) до 25.08.2006. год.
8. Достављање решења о закључењу
    бирачког списка Изборној комисији најкасније у року 24 часа
    општине Житиште (члан 20. став 5. ЗОИНП) од часа доношења
9. Достављање овереног извода из бирачког 24 часа од доношења
    списка Изборној комисији општине решења о закључењу
    Житиште (члан 23. став 1. ЗОИНП) бирачког списка
10. Објављивање укупног броја бирача у
      ''Службеном листу општине Житиште''
      (члан 21. ЗОИНП) до 27.08.2006.год.
11. Упис бирача у бирачки списак по његовом
      закључењу, на основу Одлуке надлежног суда
      (члан 22. став 2. ЗОИНП) до 07.09.2006. год.
12. Објављивање коначног броја бирача у
      ''Службеном листу општине Житиште''
      (члан 22. став 2. ЗОИНП) до 07.09.2006. год.

IV Бирачка места и бирачки одбори

13. Одређивање и оглашавање броја и адреса
      бирачких места (члан 34. став 1.
      тачка 7. ЗОИНП) до 20.08.2006. год.
14. Образовање бирачких одбора и именовање
      председника и чланова бирачких одбора
      (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима) до 30.08.2006.године

V Органи за спровођење избора у проширеном саставу

15. Утврђивање решењем који
      подносилац изборне листе испуњава
      услове за одређивање својих
      представника у проширени састав:

- Изборне комисије општине Житиште
(члан 14. став 5. Закона о локалним изборима)
- бирачког одбора (члан 16. став 3. даном проглашења

     Закона о локалним изборима) изборне листе
16. Достављање решења о испуњености,
      односно неиспуњености услова за
      одређивање представника у проширени
      састав изборних органа:

- Изборне комисије општине Житиште
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима) у року од 24 часа од
- бирачког одбора (члан 16. став 3. часа доношења
(Закона о локалним изборима) решења

17. Одређивање представника подносилаца
      изборних листа у проширени састав:

- Изборне комисије општине Житиште - у року од 24 часа од истека рока
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(члан 14. став 7. и 8. Закона о локалним од 24 часа од достављања решења
изборима) о испуњењу/неиспуњењу услова

- бирачког одбора (члан 39. став 2.и3. ЗОИНП) - у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која
улазе у проширени састав а
најкасније до 04.09.2006. год.

VI Изборна листа

18. Подношење предлога листе
     (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) 25. август 2006. године
19. Повлачење изборне листе
     (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) 30. август 2006. године
20. Проглашење изборне листе одмах по пријему а најкасније
      (члан 24. Закона о локалним изборима) у року од 24 часа од пријема

Изборне листе
21. Утврђивање збирне изборне листе
      (члан 26. став 1. Закона о локалним изборима) 30. август 2006. године
22. Објављивање збирне изборне листе у
     ''Службеном листу општине Житиште''
     (члан 26. став 3. Закон о лок. изборима) 30. август 2006. године
23. Увид у збирну изборну листу
     (члан 26. став 4. Закона о лок. изборима) у року од 48 часова од дана

објављивања збирне изборне листе
VII Спровођење избора

24. Достављање обавештења бирачима о дану
     и времену одржавања избора (члана 54. став 1.
     ЗОИНП) 04. септембар 2006. године
25. Предаја изборног материјала бирачким
      Одборима (члан 29. став 1. Закона о лок.изборима) до 08.09.2006. год. у 24 часа

26. Отварање бирачких места и гласање од 7:00-20:00 часова дана
      (члан 56. став 1. ЗОИНП) 10.09.2006. године.
27. Увид у изборни материјал, после избора
      (члан 32. Закона о локалним изборима) до 15. септембар 2006. год.

VIII Утврђивање и објављивање резултата избора

28. Утврђивање резултата гласања на бирачком одмах по затварању бирачког
      месту и предаја изборног материјала места а најкасније до 11.
      Изборној комисији општине Житиште о септембра 2006. године
      спроведеном гласању на бирачком месту до 04:00 часа
      (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)
29. Утврђивање резултата избора у Изборној
      Комисији општине (члан 39. став 2. 24 часа од затварања
      Закона о локалним изборима) бирачких места
30. Објављивање резултата избора у ''Службеном
      листу општине Житиште (члан 43. став 1. 24 часа од часа затварања
      Закона о локалним изборима) бирачких места

IX Заштита изборног права
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31. Приговор у поступку избора односно у року од 24 часа од дана
      кандидовања подноси се Изборној комисији када је донета одлука или
      општине Житиште (члан 48. Закона о лок.изборима) извршена радња, односно

учињен пропуст
32. Доношење и достављање решења по у року од 48 часова од часа
      Приговору Изборној комисији општине пријема приговора
      Житиште (члан 49. Закона о лок. изборима)
33. Жалба против решења Изборне комисије у року од 24 часа од часа
      општине Житиште (члан 50. Закона о достављања решења
      локалним изборима)
34. Достављање жалбе са списима надлежном у року од 12 часова од
     општинском суду (члан 50. став 3. Закона о пријема жалбе
     локалним изборима)
35. Доношење одлуке по жалби у надлежном у року од 48 часова од
      општинском суду (члан 50. став 5. Закона пријема жалбе са списима
      о локалним изборима)

X Потврђивање мандата новоизабраних одборника

36. Додељивање мандата од стране подносилаца ` до 21. септембра 2006. год.
      изборних листа (члан 42. став 5. Закона о
      локалним изборима)

37. Издавање уверења о избору за одборника одмах после добијања
      (члан 44. Закона о локалним изборима) обавештења о додели

мандата од стране
подносилаца изборне листе

38. Подношење извештаја Привременом органу
     општине Житиште о спроведеним изборима одмах после утврђивања
     (члан 15. став 1. тачка 10. Закона о извештаја о резултатима
     локалним изборима) избора и додељивања

мандата
39. Потврђивање мандата новоизабраних
      одборника (члан 53. Закона о локалним до 30. септембра 2006. год.
      изборима)

Број: I-013-11/06
У Житишту, 26.07.2006. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Зубац с.р.
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На основу члана 15.и 52.Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”
Број 33/2002,37/2002) и члана 37.став 3.Закона о избору народних посланика (“Службени гласник
РС”,број 35/2000 и 18/2004)

Општинска изборна комисија,на седници  26.07.2006.године,донела је

П Р А В И Л А

О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту,обезбеђује
правилност и тајност гласања,утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља
друге послове одређене Законом.

Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Рад Бирачког одбора је јаван.

II РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА

1.Бирачки одбор најкасније 24 часова пре дана одржавања избора преузима изборни
материјал од Општинске изборне комисије,и то:

- оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;
- образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и

утврђивању резултата гласања у шест примерака;
- збирну изборну листу и листу кандидата  у два примерка,који се видно

истиче на бирачком месту;
- потребан број гласачких листића који одговара броју уписан бирача

на том бирачком месту;
- два контролна листа за проверу исправности гласачких кутија;
- потврде о бирачком праву на обрасцу ИО СОЖ бр.4.
- решење о одређивању бирачког места;
- решење о именовању чланова бирачких одбора;
- упутство о спровођењу логистичко-рачунске контроле података у записнику
      о раду Бирачког одбора у образцу ИО СОЖ бр. 18

Општинска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор:

- 2 гласачке кутије;
- прибор(печат и печатни восак)за печаћење;
- параване за гласање;
- 2 спреја за обрележавање прста и 2 УВ лампе;
- коверте за одлагање гласчких листића и гласање ван бирачког места;
- прибор за писање.
О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном

образцу.
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III  РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

1.На дан одржавања гласања,Бирачки одбор се састаје у 6,00 часова на бирачком месту.

Пре отварања бирачког места,Бирачки одбор:

- утврђује да ли је примљен изборни материјал за то бирачко место потпун и
исправан,упоређујући га са стањем из записника о примопредаји.У случају
да одређени изборни материјал недостаје,Бирачки одбор ће то костатовати
и о томе обавестити Изборну комисију;

- утврђује да ли је бирачко место уређено на начин како је то прописано
                 Законом,утврђује да ли су
                 обезбеђени услови за тајност гласања,као и да ли на бирачком месту и на
                 50 метара од бирачког места има истакнутих симбола политичких странака

            и другог пропагандног материјала.Ако на бирачком месту и на 50 метара од
                 бирачког места има истакнутих симбола политичких станака и другог пропа-
                 гандног материјала Бирачки одбор га уклања или о томе обавештава надле-
                 жну комуналну инспекцију односно дежурног комуналног радника;

- договара се о начину поделе посла на бирачком месту,а нарочито о томе који
ће чланови Бирачког одбора да контролишу да ли је бирачу већ обележен прст,као знак
да је гласао;да проналазе и да заокружују бираче у овереном изводу из бирачког
списка;да специјалним спрејом обележавају прст бирача као знак да је приступио
глсању;да уручују гласачки листић;

- одређује три члана Бирачког одбора у проширеном саставу,представника
различитих подносиоца изборних листи односно подносиоца предлога кандидата,који
ће по пријему обавештења бирача који је спречен да гласа на бирачком месту,отићи код
бирача и спровести поступак гласања ван бирачког места;

- утврђује да ли гласање може да почне,и то констатује у записнику о раду.
2. Док је бирачко место отворено и док траје гласање сви чланови Бирачког одбора или

њихови заменици морају да буду на бирачком месту с тим што се неизменично смењују.
Приликом враћања изборног материјала после завршеног гласања,председник Бирачког

одбора дужан је да Општинској изборној комисији достави извештај о присутности чланова и
заменика Бирачког одбора на дан гласања.

3.Гласа бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка за то бирачко место.
На дан избора не могу да се врше никакве промене у овереном изводу из бирачког

списка.Ако се поступи супротно,Бирачки одбор се распушта,а гласање на том бирачком месту се
понавља.

4.У присуству првог бирача који дође на бирачко место,Бирачки одбор проверава гласачке
кутије,а резултат контроле (да ли су кутије исправне и празне) уписује се у контролне листиће који
потписују чланови Бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место.

У гласачке кутије се убацују контролни листић,а затим се оне у присуству првог
Бирача печате,што се уноси у записник о раду Бирачког одбора.

5.При уласку бирача у просторију за гласање,предходно одређени члан Бирачког одбора
,користећи УВ лампу,проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим
спрејом.Ако јесте,то лице не може да гласа и мора напустити бирачко место.

6.Бирач саопштава Бирачком одбору своје лично име и предаје обавештење о гласању,а
свој идентитет доказује важећом личном картом ( личном идентификационом исправом важећом у
иностранству ),путном исправом или возачком дозволом.Бирач не може да гласа без подношења
доказа о свом индентитету.
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Бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка може да гласа и ако не поседује
обавештење.

7.Одређени члан Бирачког одбора,пошто утврди идентитет бирача,заокружује редни број
под којим је бирач уписан у оверен извод из бирачког списка,објашњава бирачу начин гласања и
предаје му гласачки листић.

Бирач се потписује у оверен извод из бирачког списка и преузима гласачки листић.
8.Сваком бирачу који је приступио гласању и преузео гласачки листић,одређени члан

Бирачког одбора специјалним спрејом обележиће кажипрст десне руке испод корена нокта,као
знак да је гласао.

Бирач који нема кажипрст десне руке биће обележен следећи доступан прст удесно и
коначно палац десне руке,испод корена нокта.Бирачу који нема десну шаку,биће обележен
кажипрст леве руке,односно следећи доступан прст улево и коначно палац те руке,испод корена
нокта.Ако није могуће да се обави назначено обележавање прстију бирача,додатно обележавање
неће бити обављено.

Члановима Бирачког одбора који су одређени да рукују спрејом са невидљивим мастилом,а
гласају на другом бирачком месту,биће омогућено да гласају уз решење о именовању за члана
Бирачког одбора.

9.Председник или члан Бирачког одбора упозорава бирача да може да гласа само за једног
кандидата који се  налази на гласачком листићу,заокруживањем редног броја испред имена
кандидата.

10.Чланови Бирачког одбора не смеју ни на који начин да утичу на одлуку бирача.Они су
дужни да бирачу,на његов захтев,поново објасне начин гласања.

Чланови Бирачког одбора су дужни,нарочито,да пазе да нико не омета бирача и да се
приликом гласања у потпуности обезбеди тајност његовог гласања.

Ако се у току гласања учини повреда из ст.1. и 2.ове тачке,Општинска изборна комисија
распушта Бирачки одбор и одређује понављање гласања на том бирачком месту и образује нови
бирачки одбор.

11.По завршеном глсасању,бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је
глсао и ставља га у гласачку кутију,а затим напушта бирачко место.

12.Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед теже болести или
телесног оштећења,обавештава Бирачки одбор,најкасније до 11 часова на дан гласања,да жели да
гласа.Одређени чланови Бирачког одбора одлазе на адресу на којој се налази тај бирач.Пошто
утврде идентитет и изврше проверу УВ лампом и обележавање спрејом,предају му службени
коверат који садржи:глсачки листић,збирну листу кандидата,потврду о бирачком праву на обрасцу
ИО СОЖ и посебан коверат за попуњен глсачки листић. Када га упознају са начином
глсања,напуштају просторију у којој бирач гласа.Уколико је бирач који гласа ван бирачког места
слепо,инвалидно или неписмено лице,може користити помоћ другог лица које он одреди,на исти
начин на који ту помоћ користе слепа инвалидна или неписмена лица који гласају на бирачком
месту.

Након обављеног гласања,бирач потписује потврду о бирачком праву и предаје је
присутним члановима Бирачког одбора заједно са пресавијеним гласачким листићем.
Чланови одбора стављају гласачки листић у празан коверат који се затим печати жигом на
печатном воску.Коверат са гласачким листићем ставља се заједно са потписаном потврдом о
бирачком праву у службени коверат који се предаје Бирачком одбору одмах по повратку на
бирачко место.На основу потписане потврде о бирачком праву,у извод из бирачког списка
заокружује се редни број под којим је бирач уписан у тај извод,
после чега се његов пресавијени гласачки листић вади из запечаћене коверте и убацује у гласачку
кутију.Уколико нема потписане потврде о бирачком праву,сматра се да бирач није ни гласао.
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Бирачки одбор уноси у записник податак о броју лица каја су гласала ван бирачког места,а
уз остали изборни материјал прилаже у посебну коверту и све потписане потврде о бирачком
праву.

13.На бирачком месту могу бити присутни чланови или заменици чланова Бирачког одбора
( и то у броју утврђеном решењем о именовању Бирачког одбора ) и посматрачи којима је од
стране Општинске изборне комисије издато одговарајуће овлашћење.Бирачки одбор је дужан да
посматрачима који присуствују гласању обезбеди одговарајуће место са кога могу да прате ток
гласања.

Припадници полиције који су на дужности могу да уђу на бирачко место само на позив
председника Бирачког одбора и само ако је на бирачком месту нарушен јавни ред.

14.Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту.
Ако се на бирачком месту наруши ред,Бирачки одбор може да прекине гласање,док се ред

не успостави.Разлози и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду Бирачког одбора.
Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа,гласање се продужава за онолико времена

колико је прекид трајао.
На бирачком месту и на 50 местара од бирачког места забрањено је истицање симбола

политичких странака и другог пропагандног материјала.
На бирачком месту забрањено је коришћење пејџера,мобилних телефона и других

средстава веза и комуникација.
Члановима и заменицима чланова Бирачког одбора и лицима која прате рад органа за

спровођење избора,за време гласања,забрањено је на бирачком месту вођење било какве
евиденције о бирачима који су гласали,као и коришћење копије извода из бирачког списка или
било које помоћне евиденције о бирачима и слично,осим на прописаном изборном материјалу који
је примљен од Општинске изборне комисије.

На сваком бирачком месту морају да се обезбеде услови за тајност гласања, односно
посебна просторија,а ако то није могуће,морају да се обезбеде паравани за гласање.

Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у
вези са спровођењем избора.

У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики број бирача
колико има обезбеђених места за тајност.

15.Бирачко место се затвара у 20,00 часова.Бирачима који су се затекли на бирачком месту
приликом затварања,омогућује се да гласају.

Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази на бирачком месту или непосредно
испред њега.Бираче који се на такав начин затекну на бирачком месту Бирачки одбор обавештава
да могу да гласају.

Председник Бирачког одбора дужан је да одреди члана (чланове) односно заменика члана
Бирачког одбора који ће констатовати број бирача затечених на бирачком месту и на одговарајући
утврди редослед гласања затечених бирача и стати иза последњег затеченог бирача као би означио
крај реда и сачекао да сви они гласају.

16.О примедбама које су упућене одлучује Бирачки одбор,већином гласова чланова
Бирачког одбора.

Подносилац примедбе има право,ако Бирачки одбор не прихвати његову примедбу,да
Општинској изборној комисији поднесе писмени приговор.

Чланови Бирачког одбора могу своје примедбе усмено да подносе само председнику
Бирачког одбора који их ставља на гласање.

Бирачки одбор је дужан да све примедбе бирача и чланова Бирачког одбора и своје  одлуке
о њима унесе у записник.

17.Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни само ради
припреме извештаја о току гласања на бирачком месту.
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18.У времену од отварања па до затварања бирачког места,Бирачки одбор обавештава
Општинску изборну комисију о току избора  на начин утврђен Одлуком
Комисије.

IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

1. По завршеном гласању бирачко место се затвара и Бирачки одбор приступа утврђивању
резултата гласања на том бирачком месту.

 Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови Бирачког одбора или
њихови заменици.

Раду Бирачког одбора на утврђивању резултата гласања могу да присуствују посматрачи.
2. Бирачки одбор,при утврђивању резултата гласања,обавља радње по следећем редоследу:

- утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан коверат    који
печати;
- на основу овереног извода из бирачког списка,Бирачки одбор утврђује укупан
  број бирача;
- Бирачки одбор,на основу бројања заокружених редних бројева испред имена и
  презимена бирача,у изводу из овереног бирачког списка утврђује укупан број
  бирача који су гласали;
- Бирачки одбор отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази

              контролни лист.Ако се у гласачкој кутији не нађе контролни лист,тај Бирачки
  одбор се распушта,а гласање на том бирачком месту се понавља;
- Бирачки одбор прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од важећих
  гласачких листића;
- Бирачки одбор утврђује број неважећих гласачких листића,ставља их у посебан

        коверат који печати;
- Бирачки одбор,потом утврђује број важећих листића и број гласова за сваку

        изборну листу (за сваког кандидата за председника општине) и све важеће
        листиће ставља у посебан коверат и печати.

Неважећи гласачки листић јесте непопуњен гласачки листић ,листић који је попуњен тако
да не може са сигурношћу да се утврди за којег кандидата је бирач гласао,листић на коме је
заокружено више од једног кандидата,као и гласачки листић на коме је дописано име новог
кандидата.

Ако је на гласачком листићу заокружено име и презиме кандидата или је заокружен назив
предлагача,односно ако су истовремено заокружени редни број и име и презиме
кандидата,такав гласачки листић сматра се важећим.

Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су
заокружени у изводу из бирачког списка,Бирачки одбор се распушта,а гласање на том
бирачком месту се понавља.

3.Бирачки одбор,по утврђивању резултата гласања,у записник о свом раду уноси:број
бирача који су гласали а који се утврђује на основу овереног извода из бирачког списка,број
бирача који су гласали ван бирачког места,укупан број уписаних бирача према овереном изводу из
бирачког списка;број примљених гласачких листића;број неупотребљених гласачких листића;број
неважећих гласачких листића;број важећих гласачких листића и број гласова датих за сваку
изборну листу односно за сваког кандидата.

Записник о раду Бирачког одбора потписују сви чланови Бирачког одбора.
Ако записник не потпишу сви чланови Бирачког одбора,у записник ће се унети

констатација и евентуални разлози за непотписивање записника.
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4.Записник о раду Бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се доставља
Бирачком одбору у шест примерака(односно у одговарајућем броју примерака за други круг
гласања).

Први примерак записника са утврђеним изборним материјалом доставља се Општинској
изборној комисији.

Други примерак записника истиче се на бирачком месту ради јавног увида.
Преостали примерци записника уручују се представницима подносиоца изборних листа

односно подносилаца предлога кандидата који су освојили највећи број гласова на том бирачком
месту и то одмах ако подносилац има представника у Бирачком одбору,а ако га нема,представник
подносиоца може да преузме примерак записника од Општинске изборне комисије у року од 12
часова од достављања материјала са бирачког места Општинској изборној комисији.

Остали подносиоци изборних листа односно предлога кандидата за председника имају
право да,у року од 12 часова од достављања материјала са бирачког места Општинској изборној
комисији,од Општинске изборне комисије добију оверену фотокопију записника са бирачког
места.

V ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА

Логичко-рачунска контрола Записника врши се на следећи начин:
1. Рачунско слагање података о бирачима:

1.1.Укупан број бирача који су гласали може да буде једнак или мањи од броја
      бирача уписаних у бирачки списак.

2. Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима:
2.1.Број употребљених гласачких листића једнак је или мањи од броја
      бирача који су гласали.

3. Рачунско слагање података о гласачким листићима:
3.1.Број примљених гласачких листића једнак је или већи од збира:

- броја неупотребљених гласачких листића,
- броја употребљених гласачких листића,

3.2.Број употребљених гласачких листића једнак је збиру:
- броја неважећих гласачких листића,
- броја важећих гласачких листића.

4. Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима:
4.1.Број важећих гласачких листића једнак је збиру броја гласова које су
      добиле изборне листе односно кандидати за председника.

VI ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
      ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ

1. По утврђивању резултата гласања,Бирачки одбор ће,без одлагања,а најкасније
у року од 18 часова од часа затварања бирачког места,доставити Општинској изборној
комисији:

- записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања;

- оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;
- неупотребљене гласачке листиће;
- употребљене гласачке листиће (неважеће гласачке листиће и одвојено,

важеће гласачке листиће);
- контролни лист за проверу гласачке кутије;



Број 7 26.07.2006. године          Службени лист општине Житиште          страна 12

12

- потписане потврде о бирачком праву бирача који су гласали ван бирачког
места.

Преостали изборни материјал (гласачке кутије,прибор за печаћење,параване и др.) Бирачки
одбор предаје Општинској управи осим извештаја о присутности чланова и заменика Бирачког
одбора на дан избора,који предаје Општинској изборној комисији.

Изборни материјал који се предаје Општинској изборној комисији мора бити упакован у
посебне коверте и запечаћен.

На ковертима се исписује шта садрже,а на ковертима које садрже гласачке листиће и број
гласачких листића.

2.Бирачки одбор,изборни материјал записнички предаје Општинској изборној комисији.
Представници подносиоца изборних листа и предлога кандидата имају право да

присуствују преношењу,предаји и пријему изборног материјала до седишта Општинске изборне
комисије.

О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу.

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Житиште”.

Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општинска изборна комисија
Број: I-013-11/2006
Дана: 26.07.2006.
          Ж и т и ш т е

Изборна комисија општине Житиште
Биљана Зубац с.р.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 33/2002,
37/2002 и 42/2002), Изборна комисија општине Житиште, на седници одржаној дана 26.07.2006.
год., донела је
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 10.СЕПТЕМБАР 2006.
ГОД. ( од обрасца ИО СОЖ бр. 9. до 22.)

I

Изборна комисија општине Житиште доноси одлуку о усвајању следећих образаца:
1. Решење о проглашењу Изборне листе –Образац ИО СОЖ бр. 9
2. Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе за

избор одборника Скупштине општине Житиште у проширени састав Изборне комисије
општине Житиште и бирачких одбора – Образац ИО СОЖ бр. 10.

3. Решење о неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав
Изборне комисије општине Житиште и бирачких одбора – Образац ИО СОЖ бр. 11.

4. Решење о одбацивању Изборне листе – Образац ИО СОЖ бр. 12.
5. Решење о одбијању проглашења Изборне листе – Образац ИО СОЖ бр. 13.
6. Решење о утврђивању збирне изборне  листе за изборе за одборнике у Скупштини

општине Житиште – Образац ИО СОЖ бр. 14.
7. Контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за одборнике у Скупштини

општине Житиште – Образац ИО СОЖ бр. 15.
8. Гласачки листић за изборе за одборнике у скупштини општине Житиште – Образац ИО

СОЖ бр. 16.
9. Записник о предаји и пријему изборног материјала за изборе за одборнике Скупштине

општине Житиште између Изборне комисије општине Житиште и бирачког одбора –
Образац ИО СОЖ бр. 17.

10. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника у Скупштини општине Житиште – Образац ИО СОЖ бр.
18.

11. Записник о предаји и пријему изборног материјала после спроведеног гласања за
одборнике Скупштине општине Житиште – Образац ИО СОЖ бр. 19.

12. Записник о раду Изборне комисије општине Житиште на утврђивању резултата избора
за одборнике у Скупштини општине Житиште, 10 септембра 2006. год. – Образац ИО
СОЖ бр. 20.

13. Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког списка за бирачко место бр.
________ у општини________ - Образац ИО СОЖ бр. 21.

14. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Житиште – Образац ИО СОЖ бр.
22.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном листу општине

Житиште».
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: I – 013 – 10/06
Дана: 26.07.2006. год.
                                                                             Председник Изборне комисије
                                                                                      општине Житиште

                                                                                 Биљана Зубац с.р.



Број 7 26.07.2006. године          Службени лист општине Житиште          страна 14

14

Образац ИО СОЖ 9

На основу члана 24. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 33/2002,
37/2002 и 42/2002) и члана 45. став 1. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник
РС'' број 35/00),

Изборна Комисија општине Житиште, на седници ____.2006. год., донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Проглашава се Изборна листа број __

_____________________________________________________________
  (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела

_____________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – друге политичке организације –

група грађана)

за избор одборника  у Скупштини општине Житиште, број________. год., од _______.2006. год..

У Житишту, ____________.2006.год.
         (место)           (датум)

Изборна Комисија општине Житиште

М.П.

Председник,

                     Биљана Зубац
(име и презиме)

__________________
(потпис)
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ИО СОЖ 10

На основу члана 14 . Закона о локалним изборима   (''Службени гласник РС '' бр.33/02
,37/02- и спр..,42/02, 72/03 и  др. Закон и 75/03 – испр.др. закона) и чл.39.став 2. и   39. став 2.
Закона о избору  народних посланика (''Службени гласник РС '' ,бр.35/00 и 18/04),

Изборна комисија општине Житиште , на седници одржанoј 26.07.2006.године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА  ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЖИТИШТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ , И БИРАЧКИХ ОДБОРА

Политичка странка ____________као подносилац изборне листе
______________________за избор одборника Скупштине општине Житиште,испуњава услове за
одређивање представника у проширени састав изборне комисије општине Житиште и бирачких
одбора.

РС – АПВ
Општина Житиште
Изборна комисија општине Житиште
 Број :
У Житишту ,__________.2006.године

                      ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                         __________________________
                                                                   дипломирани правник Биљана Зубац
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ИО СОЖ 11

На основу члана 14 . Закона о локалним изборима   (''Службени гласник РС '' бр.33/02
,37/02- и спр..,42/02, 72/03 и  др. Закон и 75/03 – испр.др. закона) и чл.39.став 2. и   39. став 2.
Закона о избору  народних посланика (''Службени гласник РС '' ,бр.35/00 и 18/04),

Изборна комисија општине Житиште, на седници одржанoј  26.07.2006.године , донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОДНОСИОЦА  ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЖИТИШТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ , И БИРАЧКИХ ОДБОРА

Политичка странка ____________као подносилац изборне листе
______________________за избор одборника Скупштине општине Житиште,испуњава услове за
одређивање представника у проширени састав изборне комисије општине Житиште и бирачких
одбора.

РС – АПВ
Општина Житиште
Изборна комисија општине Житиште
 Број :
У Житишту , _______2006.године

                                                 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

               __________________________
                                                                      дипломирани правник Биљана Зубац
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Образац ИО СОЖ 12

На основу члана 25. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр 33/2002,
37/2002 и 47/2002) и члана 46. став 1. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник
РС'' број 35/00),

Изборна Комисија општине Житиште, на седници _________ (датум и час), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Одбацује се Изборна листа
_____________________________________________________________
  (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела

_____________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – друге политичке организације –

група грађана)

за избор одборника  у Скупштини општине Житиште, број __________________, од

___________________________ године, као неблаговремена.
        (датум подношења)

О б р а з л о ж е њ е

(Навести податак о прекорачењу рока за подношење листе)
Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може поднети

приговор Изборној комисији општине Житиште у року од 24 часа од часа доношења решења.

У ____________, ________________
         (место)                 (датум)

Изборна Комисија општине Житиште

М.П.
Председник,

__________________
(име и презиме)

__________________
(потпис)
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Образац ИО СОЖ 13

На основу члана 25. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр 33/2002,
37/2002 и 42/2002) и члана 46. став 3. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник
РС'' број 35/00),

Изборна Комисија општине Житиште, на седници _____________, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија се проглашење Изборне листе
_____________________________________________________________
  (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

коју је поднела

_____________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – друге политичке организације –

група грађана)

за избор одборника  у Скупштини општине Житиште, број __________________, од

___________________________ због неиспуњења услова предвиђених Законом.
        (датум подношења)

О б р а з л о ж е њ е

(У зависности од случаја, укратко навести да Изборна листа не испуњава услове
предвиђене Законом, односно недостаци Изборне листе нису отклоњени).

Поука о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може поднети
приговор Изборној комисији општине Житиште у року од 24 часа од часа доношења решења.

У ____________, ________________
         (место)                 (датум)

Изборна Комисија општине Житиште

М.П.

Председник,

__________________
(име и презиме)

__________________
(потпис)
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Образац ИО СОЖ 14

На основу члана 26. ЗАкона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' бр 33/2002,
37/2002 и 42/2002) и члана 47. став 1. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник
РС'' број 35/00),

Изборна Комисија општине Житиште, на седници _____________, донела је
        (датум)

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

10. септембар 2006. године

Утврђује се Збирна изборна листа за изборе за одборнике у Скупштини општине Житиште,
и то:

1.

__________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен)

Кандидати:

1) ___________________, _________________, _______________,
(име и презиме)     (датум рођења)       (занимање)

______________________________________
(адреса пребивалишта)

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и
кандидате као под 1.)

Број: __________________

У ____________, ________________
         (место)                 (датум)

Изборна Комисија општине Житиште

М.П.

Председник,

__________________
(име и презиме)

__________________
(потпис)



Број 7 26.07.2006. године          Службени лист општине Житиште          страна 20

20

                                                               Образац ИО СОЖ 15

КОНТРОЛНИ  ЛИСТ

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Бирачки одбор за бирачко место __________________ у општини
                                                                             ( број )

_______________________за изборе за одборнике у Скупштини општине Житиште
             ( назив)
___________________ , примио је од општинске управе кутију за гласање.

          ( датум )
Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност

гласачких листића.

У ____________________ , ________________ у ____________ часова .
                ( место )                         ( датум )

Бирач који је први                                                   Бирачки одбор
        дошао на бирачко место

________________________________ 1. _________________________________
             ( име и презиме )                                   ( име и презиме председника )
________________________________     _________________________________
                   ( потпис )                 ( потпис)
                                                                 2. _________________________________
                                                                               ( име и презиме члана )

                                             _________________________________
                                                                                            ( потпис )

                                           ( Навести све чланове Одбора као под 2.)
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                          Образац ИО СОЖ 16

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

10. СЕПТЕМБАР 2006. ГОДИНЕ

1. ________________________________________________________________
                                           ( назив изборне листе )

1) _________________________________________________________________
                           ( име и презиме првог кандидата са листе )

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

( Гласа се само за једну Изборну листу заокруживањем редног броја
                          испред назива изборне листе . )

( М . П.)
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                                                                 Образац ИО СОЖ – 17

ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ИЗБОРЕ  ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗМЕЂУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И БИРАЧКОГ

ОДБОРА

1. Изборна комисија општине Житиште предаје бирачком одбору за бирачко место бр.
________ следећи изборни материјал :

1) Један примерак Правила о раду бирачких одбора ,
2) Решење о одређивању бирачког места ,
3) Решење о именовању бирачког одбора ,
4) Четри примерка Збирне изборне листе кандидата за избор  одборника у

 Скупштину Општине Житиште,
5) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком

месту,
6) __________  гласачких листића по овереном  изводу из бирачког  списка,

  ( број)
,
7)  Записник о раду  бирачког одбора на  спровођењу гласања и итврђивању  резултата

гласања ,
8) Један контролни лист ,
9)__________образац потврде о бирачком праву за бираче који су спречени
    (број)
да гласају на бирачком месту;
10) _________ бочица невидљивог мастила,
        ( број)
11) _________  УВ лампи ,
        ( број)
12) _________  резервних бочица невидљивог мастила ,
        ( број)
13) _________   резервних УВ лампи.
        ( број)

НАПОМЕНА:Резерве  из тач.12) и 13) налазиће се у седишту Општине  и , по
                         потреби  могу се добити од Изборне комисије Општине Житиште на
                         реверс у току избора.

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама ____________ тачке
1. овог записника .
    ( број )

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

2

1.___________________________________ , ________________________________
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                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника )
2___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника )
3___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                           ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

 4___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

 5___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________

                                ( пребивалиште и адреса представника)

6___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

7___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

8___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

9___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

3
10___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                 ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

  11___________________________________ , ________________________________
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                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

12___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )
   _____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)

13___________________________________ , ________________________________
                 ( назив подносиоца )                                             ( име и презиме )

_____________________________________________________________________
                                   ( пребивалиште и адреса представника)
Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на предају и пријем
изборног  матријала

Примедбе су :

5. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије општине
Житиште а други код бирачког одбора.

У _____________________ , _______________  у  _________ часова .
               ( место )    ( датум)

Председник                                                           За Изборну комисију
       бирачког одбора                                                          Општине Житиште

____________________                       ____________________
    ( име и презиме )                                                               ( име и презиме)

____________________                                                   ____________________
         ( потпис )                                                                              ( потпис)

Присутни чланови бирачког одбора

_________________________________

_________________________________
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                                         Образац ИО СОЖ 18

ЗАПИСНИК

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ
ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ

ЖИТИШТЕ

1. Бирачки одбор за бирачко место број : _________ , _________

____________________________ у општини ________________________ састао се
      ( назив бирачког места )                                             ( назив )
на дан гласања ____________ , у ____________ часова .

                 ( датум)

Присутни су :

1) ______________________________   2)  ________________________________
(име и презиме председника одбора)             ( име и презиме члана одбора )

                      ( Навести све присутне чланове одбора као под 2.)

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

посланика;
- да је од  општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на

бирачком месту , сагласно Закону и  записнику о предаји и пријему изборног материјала .

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 дошао на бирачко место.Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни
лист , који су потписали чланови  Бирачког одбора и први бирач, убачен  је у кутију и кутија
запечаћена у присуству првог бирача , после чега је почело гласање.

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

6.изван бирачког места гласало је________бирача који су због теже болести
                                                                      (број)
или телесног оштећења немоћни или спречени да гласају на Бирачком месту.

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

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 омоте и запаечаћени.

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту......... ا_______ا
                                                                                                                  (редни број)
у општини _________________________   ............................... ____________ا ا
                                                                                                               ( шифра општине)
                резултати гласања следећи:

-  да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ..............................ا ا_______

- да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ...............ا ا_______

-  да је према Изводу из бирачког списка  укупно
УПИСАНИХ БИРАЧА ....................................................................... ا_______ا

-  да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ ................. ا_______ا

-  да је УПОТРЕБЉЕНИХ  гласачких
                  листића ( у кутији) ............................................................ ا_______ا

- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ................ ا_______ا

- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића ..................... ا_______ا

13. да су од укупно важећих  гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ
ГЛАСОВА:
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 ред.                          Назив изборне листе                                     Број гласова које
бр.                  ( странка-коалиција-група грађана)       је листа добила
1                                                   2                                                             3
1.
2.    ( Навести све изборне листе као под 1)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ  следеће примедбе: (Прилог са
примедбама чини саставни део овог записника ).

15. Закључено је да се први примерак овог записника , са изборним материјалом ,одмах
достави изборној комисији , а зато су одређени председник и чланови Бирачког одбора , и то :

16. Други примерак Записника Бирачки одбор је одмах истакао  на бирачком месту а по
један примерак је уручен представницима предлагача изборних  листи , и то:
1) ________________________________   2)  ________________________________
    ( име и презиме редни број кандидата         (име и презиме редни број кандидата

- потпис представника ) - потпис представника )
- 4 -

      (Навести остале представнике предлагача изборних листи , као под 1. и 2.)

21. Бирачки одбор је завршио рад _________ , у _________  часова.
                                                                       ( датум )
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                                                                                   Бирачки одбор ,

1. _______________________________________
                                                             ( име и презиме и потпис председника)

2. _______________________________________
           ( име и презиме и потпис члана)

3. _______________________________________
       ( име и презиме и потпис члана)

_______________________________________
                                                              ( име и презиме и потпис члана)

4. _______________________________________
                       ( име и презиме и потпис члана)

                                           ( Навести остале чланове бирачког одбора као под 2.)
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Образац ИО СОЖ 19

ЗАПИСНИК

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ
СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Бирачки одбор  за Бирачко место _____________ у општини _________________
                                                                   ( број)      ( назив)
предао је изборној комисији изборни материјал после спроведеног гласања за избор одборника у
Скупштину општине  Житиште на Бирачком месту ________________

                            (број)
који су одржани ___________________ , и то :
                                (датум гласања)

1) ________________ записника о раду бирачких одбора на  спровођењу
            ( број )

гласања и утврђивању резултата гласања ,
2) _______________  оверених извода из бирачких спискова по којима

       ( број )
су гласали бирачи,

3)  _______________   образаца потврде о бирачком праву за бираче који
                         (број)
 су спречени да гласају на бирачком месту.

4) _______________  запечаћених коверата са  неупотребљеним гласачким
            ( број )

листићима ,
5)  _______________  запечаћених коверата са  неважећим  гласачким
            ( број )

листићима ,
6) _______________  запечаћених коверата са  важећим  гласачким
            ( број )

листићима ,
7) _______________  контролних  листова
            ( број )
2. Изборна комисија општине Житиште, примила је изборни материјал назначен у

подтачкама ________________ тачке 1. овог записника .
                                             (број)

2

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

1._____________________________  ,  _______________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )
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                                     ( пребивалиште и адреса представника )
2._____________________________  ,  ____________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )
3._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )
4_____________________________  ,  ______________________________________

     ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )
5_____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

6._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )
7._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                   ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

3
8._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                               ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

9._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                      ( име и презиме )
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                                     ( пребивалиште и адреса представника )

10._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )              ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

11._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )      ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

12._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

13._____________________________  ,  ______________________________________
         ( назив подносиоца )                                        ( име и презиме )

                                     ( пребивалиште и адреса представника )

            ( Навести све  представнике подносилаца као под 1)

4.Представници подносилаца изборних  листа нису имали – имали су примедбе на  предају
и пријем  изборног материјала.

Примедбе су :

4

________________________________________________________________________

5. Записник је сачињен у два примерка од којих један Изборне комисије општине
Житиште,а други код Бирачког одбора.
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У _________________ , ___________________ у __________ часова .
             ( место)                       ( датум)

Председник Бирачког одбора                                За Изборну комисију
               Општине Житиште

_____________________________                 ___________________________
          ( име и презиме)                                                 ( име и презиме )

_____________________________                ____________________________
               (потпис)                                                          (потпис)

            Присутни чланови бирачког одбора

           _______________________________

           _______________________________
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                                                                                                Образац ИО СОЖ 20

ЗАПИСНИК

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

ЖИТИШТЕ,

10.09.2006.

1. Седница Комисије је одржана, _______са почетком у _____ часова
                                                                   ( датум)

2. Седници Комисије присуствују :

              1 ______________________
                    ( име и презиме председника Комисије )

              2) ______________________
                   ( име и презиме секретара Комисије )

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________

                              ( име и презиме чланова  Комисије -   Навести све присутне чланове)

3. Комисија је утврдила да је , од укупно __  бирачких одбора у
                                                                             ( број )

општини Житиште    примила изборни материјал 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 .

              ( Због битних повреда Закона,Конисија је поништила гласање на укупно
_____-_______ бирачких места, и то:

               број   ___ - ____    у месту _____-__________________
                                                            ( редни број бирачког места и назив места)

               број     ___ - ____    у месту ___ - __________________________________
                                     ( Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)

и одредила да се, на овим бирачким местима,понови гласање  ___ - ____    )
                                                                     (  датум)

              5.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:
- да је за изборе предато укупно гласачких листића .............. ا_____ا

- да је остало неупотребљено гласчких листића .................... _____ا
- да,према изводима из бирачких спискова,има уписаних бирача:

ا.......................................................................................................................    _____



Број 7 26.07.2006. године          Службени лист општине Житиште          страна 34

34

- да је,према изводима из бирачких спискова ,на изборима гласало  бирача :
         ................................................................................................................. ا____ا

- да је било неважећих гласачких листића ............................ ا____ا

- да је било важећих гласачких листића  ............................... ____ا ا
- да су поједине  изборне листе добиле следећи број  гласова и мандата :

________________________________________________________________________
Редни                                Назив                                                   Број гласова                  Број
мандата
број                          изборне листе                                              које је добила                           које је
добила

                           изборна листа                           изборна
листа
  1                            2                                                            3                                          4

6.Чланови изборне комисије општине Житиште имали су – нису имали примедбе на
утврђивање  резултата избора.

Примедбе су :
-
-

-

   7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у ''
Службеном листу  општине Житиште '' )

    8. Комисија је  завршила рад __________ у  ______ часова.
                          ( датум)

Секретар комисије,                                         Председник комисије ,
___________________________ ______________________
              ( име и презиме)           ( име и презиме )
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Образац ИО СОЖ 21

УВЕРЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Утврђује се да је ______________________, ________________________,
(име и презиме) (занимање)

рођен ________________, из ___________________________________________,
     ( датум ) (пребивалиште и адреса становања)

изабран за одборника у Скупштини општине Житиште, са изборне листе

___________________________, на изборима одржаним ______________.
(назив изборне листе и     (датум)
 листе ако је одређен)

Број: ______________

___________________
(датум)

Изборна комисија општине Житиште

Председник,

_____________________
(име и презиме)

М.П.

_____________________
(потпис)
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Образац ИО СОЖ 22
П О Т В Р Д А

О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
БИРАЧА УПИСАНИХ У ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА

БИРАЧКО МЕСТО БР. ____ У ОПШТИНИ _______

Потврђује се да је __________________, ___________________
(име и презиме) (ЈМБГ)

Са пребивалиштем у _______________________________________________
(место)

______________________________, уписан у бирачки списак
(адреса пребивалишта)

општине __________________________, на бирачком месту бр: _______,
(назив)

по редним бројем __________, и има бирачко право.

У ________________________, ____________________________
(место)              (датум)

БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ
ОДБОРА

_____________________________ ________________________________
(потпис) (потпис)

____________________________ ________________________________
   (име и презиме)      (име и презиме)

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА

1. __________________________
(потпис)

     _________________________
(име и презиме)

2. __________________________
(потпис)

     _________________________
(име и презиме)

3. __________________________
(потпис)

     _________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места, враћа се
бирачком одбору ради евидентирања.
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С А Д Р Ж А Ј

Редни број                              Предмет                                                            страна

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Рокови за изборне радње у поступку избора за одборнике у Скупштини општине
Житиште који су расписани за 10. септембар 2006. године 1.

2. Правила о раду Бирачких одбора за спровођење избора за одборнике у Скупштини
општине Житиште 5.

3. Одлука о усвајању образаца за спровођење избора за одборнике у Скупштини
општине Житиште раписаних за 10. септембар 2006. године (од обрасца ИО СОЖ 9 до
броја 22) 12.

ИО СОЖ бр. 9 13.
ИО СОЖ бр. 10 14.
ИО СОЖ бр. 11 15.
ИО СОЖ бр. 12 16.
ИО СОЖ бр. 13 17.
ИО СОЖ бр. 14 18.
ИО СОЖ бр. 15 19.
ИО СОЖ бр. 16 20.
ИО СОЖ бр. 17 21.
ИО СОЖ бр. 18 24.
ИО СОЖ бр. 19 28.
ИО СОЖ бр. 20 32.
ИО СОЖ бр. 21 34.
ИО СОЖ бр. 22 35.

«СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ» налази се у евиденцији јавних гласила
под матичним бројем 158/87. Издавач Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.

Главни и одговорни уредник: Татјана Милић
    «Службени лист општине Житиште» излази по потреби


