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С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
   
 

I   ОПШТИНСКА ИЗВБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 

35. - ПОСЛОВНИК о раду Општинске изборне комисије, 
 
36. - РОКОВНИК  за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 

за одборнике Скупштине општине  Бачки  Петровац, 
 
37. - ОБРАСЦИ  АКАТА за спровођење избора за одборнике Скупштине 

општине Бачки Петровац, 
 
38. - Решење о одређивању БИРАЧКИХ МЕСТА за гласање на изборима за 

одборнике Скупштине општине Бачки Петровац, 
 
 

II. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 
39. - Решење о финансирању политичких странака из буџета Општине 

Бачки Петровац. 



  35. 
            Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 12. Zakona o lokalnim izborima („Službeni 
glasnik RS“, br. 129/2007) i člana 34. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika 
(„Službeni glasnik RS“, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 
75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon), 
Opštinska izborna komisija na sednici, održanoj dana 10. marta 2008.godine, donela je 
 
 

POSLOVNIK O RADU 
OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE 

 
I  UVODNE  ODREDBE 

 
Član 1. 

 
Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja organizacije, načina rada i odlučivanja 

Opštinske izborne komisije Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Komisija). 
 

Član 2. 
 

Sedište Komisije je u Bačkom Petrovcu, u zgradi Opštine Bački Petrovac, ul. 
Kolarova br. 6. 
 

Član 3. 
 

Komisija ima pečat. 
Pečat ima oblik kruga čiji je prečnik 40,00 mm a u sredini je grb Republike 

Srbije.  
U spoljnom krugu pečata ispisane su reči: „Republika Srbija“.  
U prvom unutrašnjem polokrugu ispisane su reči: „Autonomna Pokrajina 
Vojvodina“.  
U drugom unutrašnjem polokrugu ispisane su reči: „Opština Bački Petrovac“.  
U sledećem unutrašnjem polokrugu ispisane su reči: „Opštinska izborna 
komisija“.  
U dnu pečata ispisane su reči: „Bački Petrovac“.  
Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom i na slovačkom 

Jeziku, latiničnim pismom. 
 

II  SASTAV KOMISIJE 
 

Član 4. 
 

Komisiju čini članovi u stalnom i proširenom sastavu. 
 

Član 5. 
 

Komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i šest članova koje imenuje Skupština 
opštine a u proširenom sastavu i po jedan opunomoćeni član – predstavnik podnosioca 
izborne liste, u skladu sa zakonom.  
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Član 6. 
 

Komisija ima sekretara koga imenuje Skupština opštine iz reda stručnih radnika 
Opštinske uprave, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja. 

 
Član 7. 

 
Predsednik i članovi Komisije i njen sekretar imaju zamenike. 
Predsednik i sekretar Komisije i njihovi zamenici moraju biti diplomirani 

pravnici.  
 

Član 8. 
 
Komisija danom proglašenja izborne liste, istovremeno, rešenjem utvrđuje koji 

podnosilac izborne liste,  ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni 
sastav ovog organa. 

Rešenje o ispunjenju, odnosno neispunjenju uslova za određivanje predstavnika 
podnosioca izborne liste, Komisija dostavlja podnosiocu u roku od 24 časa od donošenja 
rešenja. 

Komisija utvrđuje prošireni sastav u roku od 24 časa od isteka roka u kome 
podnosilac izborne liste može da odredi svog opunomoćenog predstavnika. 

 
Član 9. 

 
Sastav Komisije objavljuje se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 

III NADLEŽNOST KOMISIJE 
 

Član 10. 
 

Komisija na osnovu nadležnosti utvrđenih Zakonom o lokalnim izborima, 
Zakonom o izboru narodnih poslanika i drugim propisima: 

1) stara se o zakonitosti sprovođenja izbora odbornika (član 15. stav 1. tačka 1. 
ZOLI); 

2)  donosi rešenje kojim utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za 
određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav Komisije (član 14. stav 6. ZOLI); 

3)  rešenjem utvrđuje prošireni sastav Komisije (član 14. stav 7. ZOLI); 
4)  određuje biračka mesta, pri čemu naročito vodi računa o ravnomernoj 

raspoređenosti birača na biračkim mestima i dostupnosti biračkog mesta biračima (član 
15. stav 1. tačka 2. ZOLI); 

5)  određuje biračke odbore i imenuje njihove članove (član 15. stav 1. tačka 3. 
ZOLI); 

6) daje uputstva biračkim odborima u pogledu sprovođenja izbora odbornika (član 
15. stav 1. tačka 4. ZOLI); 

7)   donosi rešenje o biračkom odboru u proširenom sastavu (član 16. stav 3. u 
vezi sa članom 14. ZOLI); 

8)   donosi bliža pravila u vezi sa radom biračkog odbora (član 17. stav 2. ZOLI); 
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9)  propisuje obrasce potrebnih dokumenata uz izbornu listu, kao i obrazac za 
prikupljanje potpisa birača (član 15. stav 1. tačka 5. i član 23. ZOLI); 
          10)   utvrđuje obrazac ovlašćenja za ovlašćeno lice za prikupljanje potpisa birača 
(član 23. stav 1. ZOLI); 
          11) proverava autentičnosti potpisa birača koji podržavaju kandidaturu (član 23. 
stav 3. ZOLI); 
          12) proglašava izbornu listu rešenjem (član 15. stav 1. tačka 7.  a u vezi člana 24. 
stav 1. ZOLI); 
          13) donosi rešenje o odbacivanju izborne liste zbog neblagovremenosti (član 25. 
stav 1. ZOLI); 
          14) donosi zaključak kojim podnosiocu izborne liste određuje rok za otklanjanje 
nedostataka i ukazuje na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja utvrđenih nedostataka 
(član 25. stav 2. ZOLI); 
          15)  donosi rešenje kojim odbija proglašenje izborne liste (član 25. stav 3. ZOLI); 
          16)  rešenjem utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje istu u „Službenom listu 
Opštine Bački Petrovac“ (član 26. stav 1. i 3. ZOLI); 
          17)  bliže utvrđuje oblik i izgled glasačkih listića, broj glasačkih listića za biračka 
mesta i zapisnički ih predaje biračkim odborima (član 15. stav 1. tačka 8. i član 28. 
ZOLI); 
          18)  utvrđuje ukupan broj glasačkih listića i određuje rezervu (član 28. stav 4. 
ZOLI); 
          19)  propisuje sadržaj, oblik i način isticanja zbirne izborne liste (član 26. stav 1. 
ZOLI); 
          20)  utvrđuje i objavljuje ukupne rezultate izbora odbornika i o tome sačinjava 
poseban zapisnik (član 15. stav 1. tačka 9. i član 40. stav 1. ZOLI); 
          21)   raspodeljuje mandate između izbornih lista o čemu sačinjava poseban 
zapisnik (član 40. i član 41. stav 4. ZOLI); 
          22)  pismeno obaveštava podnosioca izborne liste da je dužan da u roku od 10 dana 
od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora, dostavi Komisiji podatke o tome kojim 
kandidatima sa izborne liste se dodeljuju dobijeni odbornički mandati (član 43. stav 1. 
ZOLI); 

23) objavljuje rezultate izbora u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta 
(član 44. ZOLI); 
          24)   odlučuje po prigovorima (član 15. stav 1. tačka 12. i član 53. stav 1. ZOLI); 
          25)   izdaje uverenja o izboru za odbornike (član 45. ZOLI); 
          26)   raspisuje ponovne izbore ako ona ili nadležni Okružni sud poništi izbore zbog 
nepravilnosti u sprovođenju izbora, u slučajevima utvrđenim zakonom (član 50. stav 1. 
ZOLI);   
          27)   objavljuje ukupan broj birača (član 21. stav 1. ZOINP); 
          28)   po zaključenju biračkog spiska po odluci nadležnog Opštinskog suda upisuje 
birače u birački spisak (član 22. stav 2. ZOINP); 
          29)  objavljuje konačan broj birača (član 22. stav 2. ZOINP); 
          30)  propisuje vrstu spreja (član 34. tačka 6. u vezi sa članom 68. stav 4. ZOINP); 
          31)  određuje i oglašava broj i adresu biračkih mesta (član 34. tačka 7. ZOINP); 
          32)  donosi Poslovnik o svom radu (član 34. stav 2. ZOINP);          
          33)  utvrđuje obrazac kontrolnog lista i način pečaćenja glasačke kutije 

     (član 67. stav. 4. ZOINP); 
          34) objavljuje podatke o ukupnim rezultatima izbora za odbornike (član 15. ZOLI); 
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          35) objavljuje privremene podatke o rezultatima izbora (član 86. stav 2. 
      ZINP); 

          36)  podnosi izveštaj Skupštini opštine o sprovedenim izborima za 
     odbornike (član 15. stav 1. tačka 10. ZOLI); 

          37) dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave i 
republičkom organu nadležnom za poslove statistike podatke o sprovođenju izbora za 
odbornike, neposredno po završetku izbora (član 15. stav 1. tačka 11. ZOLI); 
           38) obavlja i druge poslove određene propisima o izboru odbornika   (član 15. stav 
1. tačka 12. ZOLI). 
           U svom radu, Komisija shodno primenjuje uputstva i druge akte Republičke 
izborne komisije koji se odnose na sprovođenje izbora za narodne poslanike.  
 

IV NAČIN RADA 
 

Član 11. 
 

   Komisija radi u stalnom i proširenom sastavu. 
   Komisija radi u proširenom sastavu od dana utvrđivanja tog sastava do 

završetka izbora.  
 

Član 12. 
 

                 Komisija je samostalna u svom radu i radi na osnovu zakona i propisa donetih 
na osnovu zakona. 
                 Rad Komisije je javan. 
 

Član 13. 
 

                 Komisija radi u sednicama. 
                Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije na svoju inicijativu ili kad to 
predloži većina članova Komisije,vodeći računa o rokovima utvrđenim zakonom i ovim 
Poslovnikom. 
                 U radu Komisije učestvuju i zamenici predsednika, sekretara i članova 
Komisije, u slučaju njihove odsutnosti ili sprečenosti. 
 

Član 14. 
 

Poziv za sednicu Komisije, sa predlogom dnevnog reda, upućuje se       
članovima, po pravilu u pisanom obliku, najdocnije dva dana pre dana  određenog za odr-  
žavanje sednice, a po potrebi, sednice se sazivaju telefonom ili na drugi odgovarajući 
način. 
 

Član 15. 
 
 Komisija radi i punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje većina njenih 
članova odnosno njihovih zamenika (u slučaju odsutnosti odnosno sprečenosti članova). 
                 Komisija odlučuje većinom glasova članova u stalnom odnosno proširenom 
sastavu. 
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Član 16. 
 

 Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, 
izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanje pojedinih izbornih radnji, Komisija može 
formirati radnu grupu iz reda svojih članova i iz reda stručnih radnika.  
                Komisija može, po potrebi, zadužiti pojedine svoje članove da prouče pitanja 
koja se javljaju u sprovođenju izbornog postupka u pojedinim delovima Opštine, u 
neposrednoj saradnji sa članovima izbornih organa i drugim učesnicima u postupku kao i 
uvidom u odgovarajuće dokumente, te da upoznaju Komisiju sa utvrđenim stanjem i 
predlože joj odgovarajuća rešenja. 
 

Član 17. 
 
 Komisija obezbeđuje javnost rada izdavanjem saopštenja sa sednica. 
                Saopštenje za javnost daje predsednik Komisije ili sekretar Komisije odnosno 
njihovi zamenici. 
                 Konferenciju za štampu može održati predsednik Komisije ili sekretar 
Komisije odnosno njihovi zamenici.  
 

Član 18. 
 

 Sednici Komisije mogu da prisustvuju domaći i strani posmatrači koji su 
prijavljeni Komisiji. 
                 Licima iz prethodnog stava dostavljaju se pozivi i izborni materijal kao i 
članovima Komisije.  
 

V POSTUPANJE PO PRIGOVORIMA 
 

Član 19. 
 

 O prigovorima koji su upućeni Komisiji, sekretar odnosno zamenik sekretara,  
pripremiće za potrebe Komisije, najdocnije u roku od 24 časa, stručno mišljenje o načinu 
rešavanja prigovora. 
 Stručno mišljenje iz prethodnog stava obuhvata sadržinu prigovora, činjenično 
stanje, izlaganje zakonskih odredbi na osnovu kojih se prigovor rešava i predlog kako ga 
treba rešiti. 
                Rešenje o prigovoru Komisija donosi u roku od 48 časova od prijema 
prigovora.  
 

Član 20. 
 

                   Kad je protiv rešenja Komisije kojim je prigovor odbačen ili odbijen, pa i 
onog kojim je prigovor usvojen, podneta žalba, Komisija dostavlja žalbu, zajedno sa 
osporenim rešenjem i svim potrebnim spisima nadležnom Okružnom sudu, u roku od 12 
časova od časa prijema žalbe. 
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Član 21. 
 

                   U postupku po prigovorima u pitanjima koji nisu izričito uređena Zakonom  o 
lokalnim izborima i Zakonom o izboru narodnih poslanika, Komisija shodno primenjuje 
odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. 
 
 

VI OBEZBEĐIVANJE USLOVA  
ZA RAD KOMISIJE 

 
Član 22. 

 
 Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 23. 
 
 Članovi i zamenici članova Komisije imaju pravo na naknadu za rad u 
Komisiji, u skladu sa posebnom odlukom Komisije.  
              Za isplatu sredstava predviđenih za rad Komisije naredbodavci su predsednik ili 
zamenik predsednika Komisije. 
 

Član 24. 
  

               Opštinska uprava obezbeđuje i pruža neophodnu stručnu i tehničku pomoć pri 
obavljanju zadataka Komisije, u skladu sa zakonom i Odlukom o organizaciji Opštinske 
uprave Opštine Bački Petrovac.  
 
 

VII DOKUMENTACIJA O RADU KOMISIJE 
 

Član 25. 
 

                  Na sednici Komisije vodi se zapisnik o radu Komisije.  
 

     Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici, naročito o predlozima o 
kojima se raspravljalo, sa imenima učesnika u raspravi i o zaključcima koji su na sednici 
prihvaćeni. 

      O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Komisije. 
      Zapisnik potpisuju predsednik i sekretar Komisije. 
      Pre usvajanja zapisnika u Komisiji, zapisnik se može koristiti po odobrenju 

predsednika Komisije.  
 

Član 26. 
 

 Komisija obezbeđuje čuvanje izbornih akata i izveštaja o rezultatima izbora 
sa izbornim materijalima i rukovanje tim materijalima, saglasno zakonu.  
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Član 27. 
 

 U Komisiji se vodi delovodni protokol, sređuje i čuva dokumentacija 
(arhivska građa Komisije), sa kojom se postupa u skladu sa propisima. 
 
 

VIII ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 28. 
 

 Pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nisu uređena ovim 
Poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Komisije, u skladu sa odredbama 
ovog Poslovnika. 

 
Član 29. 

 
 Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika , prestaje da važi Poslovnik 
Opštinske izborne komisije, koji je donet 05.10.2006. godine, pod br. 020 – 1/2006. 
 

Član 30. 
 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objaviće 
se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

Opština Bački Petrovac 
Skupština opštine Bački Petrovac 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 
 
 
 

Broj: 020-2/2-2008  
Dana: 11.03.2008.godine 
Bački Petrovac  
                         
                                                                                               PREDSEDNIK 

                                                                       OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE 
 
      dipl. prav. Milina Labat, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 



    36.                
 Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima («Službeni glasnik Republike 
Srbije», br. 129/2007), Opštinska izborna komisija, na svojoj sednici održanoj 13. marta 
2008. godine,  u t v r d i l a  j e 
 

R O K O V N I K 
 

za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora  
za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac 

 
 
 Rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike 
Skupštine opštine Bački Petrovac utvrđeni su: 
 

- Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština jedinica lokalne 
samouprave («Službeni glasnik Republike Srbije», br. 130/2007), 

- Zakonom o lokalnim izborima («Službeni glasnik Republike Srbije», br. 
129/2007), 

- Zakonom o izboru narodnih poslanika («Službeni glasnik Republike Srbije», 
br. 35/00 i 18/04). 

 
Prema navedenim propisima rokovi su sledeći: 
 

________________________________________________________________________ 
Red.br.                R a d n j e                         R o k o v i 
 
   

I RASPISIVANJE IZBORA I POČETAK VRŠENJA 
                           IZBORNIH RADNJI 
 
 
     1.  Raspisivanje izbora     izbori su raspisani  
                        (tačka 1. Odluke)     za 11. maj 2008. g. 
 

2. Početak toka rokova za vršenje                                  20. mart 2008. g. 
izbornih radnji (tačka 2. Odluke) 
 

3. Propisivanje i štampanje                    do 20. marta 2008. g.  
obrazaca potrebnih za podnošenje  
predloga izborne liste (član 23. ZOLI) 

 
4. Stavljanje na raspolaganje javnosti 

obrazaca potrebnih za podnošenje 
predloga izborne liste (član 23. ZOLI)  od 20. marta 2008. g.                                 

 
5. Utvrđivanje oblika i izgleda    do 30. aprila 2008. g. 

glasačkih listića  
(član 15. tačka 8. ZOLI) 
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II BIRAČKI SPISAK 
 

6. Obaveštavanje građana da mogu   od 21. marta 2008. g.  
izvršiti uvid u birački spisak i tražiti              do zaključenja  
upis, brisanje, izmenu, dopunu ili         biračkog spiska 
ispravku biračkog spiska  
(čl. 19. st. 1. ZOINP) 

 
      7.  Zaključenje biračkog spiska    do 25. aprila 2008. g. 
                        (član 20. st. 1. ZOINP) i objavljivanje                       u 24,00 časa 
                        ukupnog broja birača u «Službenom  
                        listu Opštine Bački Petrovac» 
 
      8.  Izrada overenog izvoda iz biračkog    do 26. aprila 2008. g. 
                        spiska       u 24,00 časa 
 
      9.  Upis birača u birački spisak    do 08. maja 2008. g. 
                        po njegovom zaključenju, na osnovu   do 24,00 časa 
                        odluke nadležnog suda 

(čl. 22. stav 2. ZOINP) 
 
      10.  Objavljivanje konačnog broja birača    09. maja 2008.g.  
                        u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac»  odmah po isteku  
         roka za upis 
 
  III BIRAČKA MESTA 
 
 
     11.  Određivanje i oglašavanje broja i adresa  do 20. aprila 2008. g.  
                        biračkih mesta u «Službenom listu                             u 24,00 časa 
                        Opštine Bački Petrovac» (čl.15. st. 2. ZOLI 
                         i čl. 34. st. 1. t. 7.)  
                         
 
  IV BIRAČKI ODBORI 
 
 

12.              Imenovanje biračkih odbora u stalnom  do 30. aprila 2008. g. 
sastavu (čl. 16. t. 4. ZOLI)                                          u 24,00 časa 

 
13.              Dostavljanje Rešenja o imenovanju   u roku od 48 časova 

biračkih odbora podnosiocima   od dana donošenja 
potvrđenih izbornih lista (čl. 16. st.6.)     rešenja 
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V.   ORGANIZ ZA SPROVOĐENJE IZBORA 
       U PROŠIRENOM SASTAVU 
 

 
        14.          Utvrđivanje da li predlagač izborne liste                  danom proglašenja 
  ispunjava uslove za određivanje predstavnika         izborne liste – odmah 
                        u prošireni sastav OIK i biračkih odbora                 po prijemu izborne  
  (čl. 14. st. 6. i čl. 16. st. 3. ZOLI)                             liste a najkasnije u roku 
                                                                                                          od 24 časa od 
                                                                                                          prijema izborne liste 

 
15.              Dostavljanje rešenja o ispunjavanju,  

odnosno ne ispunjavanju uslova za   
određivanje predstavnika u prošireni   u roku od 24 časa od  
sastav OIK i biračkih odbora    časa donošenja rešenja 

                    (čl. 14. stav 7. i čl. 16. stav 3. ZOLI) 
 
16.  Donošenje rešenja o imenovanju    u roku od 24 časa  
                    predstavnika podnosilaca izbornih lista             od časa prijema  
                    u prošireni sastav OIK i biračkih odbora                    obaveštenja od pred- 
                    (čl. 14. st. 9. i 10. i čl. 16. st. 3. ZOLI)                       lagača kandidata a naj- 
                                                                                                        kasnije do 5. maja 
                                                                                                        2008. g. u 24,00 časa 

 
 
  VI PREDLAGANJE IZBORNIH LISTA 
 
    17.  Podnošenje predloga izborne liste OIK  do 25. aprila 2008.g. 
                        (čl. 19. st. 1. ZOLI)     u 24,00 časa 
 
    18.  Povlačenje predloga podnosioca izborne  do dana utvrđivanja 
                        liste (čl. 21. st. 1. ZOLI)    zbirne izborne liste, 
                 odnosno do 30. aprila 
         2008. g. u 24,00 časa 
 
    19.  Proglašenje izborne liste (čl. 24. st. 1. ZOLI)  u roku od 24 časa  
                                                                                                            od časa prijema  
                    predloga, ako  

ispunjava uslove 
 

    20.  Dostavljanje Rešenja o proglašenju izborne 
  liste podnosioca izborne liste (čl. 24. st. 2.   bez odlaganja 
                        ZOLI)        
 

21.              Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne  
liste u «Službenom listu Opštine Bački   do 30. aprila 2008.g. 
Petrovac»        u 24,00 časa 
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22.               Pravo uvida podnosioca                                  u roku od 48 časova 
izborne liste u zbirnu izbornu listu   od dana objavljivanja 
       zbirne izborne liste 

 
VII SPROVOĐENJE IZBORA 

 
     23.  Dostavljanje obaveštenja 
                        biračima o danu                                                   do 05. maja 2008. g. 
                        i vremenu održavanja izbora    u 24,00 časa 
                        (čl. 58. ZOLI i čl. 54. st. 1. ZOINP)                          
   

24.              Predaja izbornog materijala biračkim   do 09. maja 2008.g.  
odborima (čl. 29. st. 1. ZOLI)                                    u 24,00 časova 

 
    25.  «Predizborna tišina»     od 08. maja 2008.g. 
                        - zabrana izborne propagande    u 24,00 časova 
   (čl. 5. st. 3. ZOINP) 
 
    26.  Otvaranje biračkih mesta i glasanje                            11. maja 2008.g. 
                        (čl. 56. st. 1. ZOINP)      od 07,00 do 20,00 
                                                                                                             časova 
 
  VIII   UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE 
                                  REZULTATA IZBORA 
 
    27.  Utvrđivanje rezultata izbora i njihovo  najkasnije do  
           objavljivanje u «Službenom listu Opštine                  12. maja 2008. g. 

Bački Petrovac»     u 20,00 časova 
                        (čl. 44. ZOIL) 
 
    28.  Raspodela odborničkih mandata OIK   najkasnije do  
     (čl. 41. st. 4. ZOLI)     12. maja 2008. g. 

u 20,00 časova 
 
  IX ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 
    29.  Podnošenje prigovora OIK zbog povrede  u roku od 24 časa 
  izbornog prava     od dana kad je doneta 
  (čl. 52. st. 2. ZOLI)     odluka,izvršena radnja 
         ili učinjen propust 
 
     30.              Donošenje i dostavljanje rešenja po    u roku od 48 časova 

prigovoru (član 53. st. 1. ZOLI)   od časa prijema  
        prigovora  

 
31.             Žalba protiv rešenja nadležnom    

Okružnom sudu      u roku od 24 časa 
(čl. 54. st. 1. ZOLI)     od dostavljanja  
       rešenja 
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32.            Dostavljanje žalbe sa spisima i podacima  odmah a najkasnije 

                      za odlučivanje sudu (čl. 54. st. 2. ZOLI)  u roku od 12 čas. 
       od prijema žalbe 

 
      33.  Donošenje odluke po žalbi    u roku od 48 časova 
                        (čl. 54. st. 4. ZOLI)     od prijema žalbe sa  
         spisima 
 
  X    IZDAVANJE UVERENJE  
                              O IZBORU ODBORNIKA 

 
  34.  Izdavanje uverenja o izboru odbornika  posle objavljivanja 
             (čl. 45. ZOLI)      rezultata izbora a naj- 
                                                                                                         kasnije do 27. maja 
                                                                                                         2008. g. 
 
  XI PODNOŠENJE IZVEŠTAJA  

 
   35.  Podnošenje izveštaja Skupštini opštine  neposredno po 
                     o sprovedenim izborima za odbornike  završetku izbora 
                     (čl. 15. tač. 10. ZOLI) 
 
36.             Dostavljanje Ministarstvu za lokalnu   neposredno po 

samoupravu i republičkom organu   završetku izbora 
nadležnom za poslove statistike podataka 
o sprovođenju i rezultatima izbora za 
odbornike 

                        (čl. 15. tač. 11. ZOLI) 
 

 
XII OBJAVLJIVANJE ROKOVNIKA 

 
Ovaj Rokovnik objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac». 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

Opština Bački Petrovac 
Skupština opštine Bački Petrovac 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA  
 
Broj: 020-2/3-2008       
Dana: 13.03.2008. godine                 
Bački Petrovac              
                                                                                               PREDSEDNIK 
                                                                               OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE 
                                                                                                                             

                                                                         dipl. prav. Milina Labat, s.r.   



Образац СО – 2/2008 
 
 

П О Т В Р Д А 
 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА  
СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
 

 
 Потврђује се да ______________________________, _____________________ 
                                                          (име и презиме)                                          (занимање) 
 
рођен ______________, _____________ , ____________________________________ , 
                 (датум рођења)              (Ј М Б Г)                      (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
који је уписан у бирачки списак Општине Бачки Петровац, има изборно право. 
 
 
 
Број: ____________  
 
У _______________, ________________ 
              (место)                           (датум) 
 
 
 

М.П. 
 

                                                                                           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                     _________________________ 
                                                                                                   (име и презиме) 
 
                                                                                                      ______________________________  
                                                                                                                              (потпис) 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу Општинске управе Општине 
Бачки Петровац. 



Образац СО – 2.а/2008 
 

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. _______ 
 
 

 Потврђује се да је _____________________, _________, са пребивалиштем у 
                                                                (име и презиме)                  (Ј М Б Г)   
 
_______________________, _________________________, уписан у Бирачки  списак 
                      (место)                                      (адреса становања) 
 
Општине Бачки Петровац, на Бирачком месту бр. ____________________________,  
                                                                                          (бр. бирачког места и његов назив) 
 
под редним бројем ______ и  има бирачко право. 
                                   
 
У ________________, ______________ 
                  (место)                         (датум) 
 
 
     Б И Р А Ч                                              ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 
_______________________                                         ________________________  
             (име и презиме)                                                                              (име и презиме) 
 
___________________________                                                   ____________________________ 
                    (потпис)                                                                                           (потпис) 
 

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 

(ПРЕДСТАВНИЦИ ПОДНОСИОЦА ТРИ РАЗЛИЧИТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ) 
КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА 

 
1. ________________________  

(име и презиме) 
                                                         _____________________________ 

(потпис) 
2. ________________________  

(име и презиме) 
                                                          _____________________________ 

(потпис) 
3. ________________________  

(име и презиме) 
                                                          _____________________________ 

(потпис) 
 
НАПОМЕНА: Потписана Потврда о бирачком праву од стране бирача (немоћно или спречено 
лице) који гласа ван бирачког места, враћа се Бирачком одбору ради евидентирања у Изводу из 
бирачког списка. 



Образац СО – 3/2008 
 
 

И З Ј А В А 
 

КАНДИДАТА ДА ПРИХВАТА КАНДИДАТУРУ  
ЗА ОДБОРНИКА 

 
 

 Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини општине Бачки 
Петровац, на Изборној листи коју је предложила 
 
 _______________________________________________________________________  
           (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе грађана) 
 
 
и поднела Општинској изборној комисији дана _______________ . 
                                                                                   (датум подношења) 
 
 
 
 
У ______________, ______________ 
             (место)                       (датум) 
               
 
                                                                                              К А Н Д И Д А Т 
 
                                                                                   _________________________ 
                                                                                                  (име и презиме) 
 
                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                         (занимање) 
 
                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                            (Ј М Б Г) 
 
                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                    (пребивалиште и адреса становања) 
 
                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                 (својеручни потпис) 



Образац СО – 3.а/2008 
 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
_______________________________________________________________________  
   (назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација  
                                                                        и група грађана) 
 
подноси Општинској изборној комисији Изборну листу 
 
 ______________________________________________________________________ , 
    (назив изборне листе, са именом и презименом лица – носиоца Изборне листе ако је одређено) 
 
за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац. 
 
 Кандидати за одборнике су: 
 
Ред. 
број 

Име и презиме Датум 
рођења 

ЈМБГ  Занимање Пребивалиште 
и адреса 
становања 

      
      
(Навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 
 
Број: 
 
У __________________, _________________ 
                    (место)                               (датум) 
 
                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                        _______________________ 
                                                                                                                        (име и презиме) 
 
                                                                                                          ___________________________  
                                                                                                                                (потпис) 
 
НАПОМЕНА: Уз ову Изборну листу доставља се: 
 

1. потврда о изборном праву за сваког кандидата са Изборне листе, у којој је назначено име и презиме, 
датум рођења, занимање и ЈМБГ); 

2. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника; 
3. потврда о пребивалишту кандидата за одборника; 
4. писмена сагласност носиоца листе; 
5. овлашћење за лице које подноси Изборну листу; 
6. уверење о држављанству; 
7. потписи бирача који су подржали Изборну листу; 
8. Списак бирача који су подржали Изборну листу кандидата за одборнике. 



Образац СО – 4/2008 
 
 

П О Т В Р Д А 
 

О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА 
 
 

 Потврђује се да ____________________________________________________  
                                                                              (име и презиме) 
 
 
рођен _____________, у __________________, _____________, има пребивалиште у 
             (датум рођења)               (место рођења)                 (Ј М Б Г) 
 
 
__________________ , _____________________________________, од ___________  
      (место становања)                                      (адреса становања)                                           (датум) 
 
године. 
 
 
 
Број: ___________ 
 
У ______________, _____________ 
             (место)                      (датум) 
 
 

М.П. 
 

                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                        _______________________  
                                                                                                    (име и презиме) 
 
                                                                                                          ___________________________  
                                                                                                                               (потпис) 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу МУП РС, Полицијске управе 
у Новом Саду, Полицијске станице у Бачком Петровцу 
 
 
 



Образац СО – 5/2008 
 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

 
 

 Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине општине Бачки Петровац коју подноси 
 
 _______________________________________________________________________.  

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, коалиција, друга политичка организација и  
група грађана) 

 
 
 

 
 
У _____________, _____________ 
            (место)                    (датум) 
 
 
 
 
                                                                                       НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 
                                                                                       ___________________________ 
                                                                                                      (име и презиме) 
 
                                                                                                         ________________________________ 
                                                                                                                                  (Ј М Б Г) 
 
                                                                                                         ________________________________ 
                                                                                                           (пребивалиште и адреса становања) 
 
                                                                                                         ________________________________  
                                                                                                                        (својеручни потпис) 



Образац СО – 6/2008 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
 

ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ПОДНОСИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

 
 
 Овлашћује се ______________________________, ______________________,  
                                                    (име и презиме)                                         (занимање) 
 
 
________________, _______________________________________________________  
            (Ј М Б Г)                                             (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
да у име _______________________________________________________________ , 
                  (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе грађана)  
 
 
поднесе Општинској изборној комисији Изборну листу кандидата за одборнике у 
Скупштину општине Бачки Петровац. 
 
 
 
 
У ________________, ______________ 
               (место)                          (датум) 
 
 

М.П. 
 
 

                                                                                       ИЗДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА 
 
                                                                                       __________________________ 
                                                                                                            (име и презиме лица овлашћеног 
                                                                                                                статутом политичке странке, 
                                                                                                           коалиционим споразумом односно 
                                                                                                                   споразумом групе грађана) 
 
 
                                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                                                 (потпис) 



Образац СО – 7/2008 
 
 

С П И С А К 
 

БИРАЧА КОЈИ СУ ПОДРЖАЛИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

 
 

 Изборну листу ___________________________________________________ 
                                                        (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе  
                                                                                            ако је  одређен) 
 
 
подржавају бирачи, и то: 
 
Ред. 
број 

Име и презиме Пребивалиште 
и адреса становања 

Ј М Б Г 

1 2 3 4 
    
    
    
    
(Навести све бираче по азбучном реду презимена, који подржавају Изборну листу а према 
одредницама из ове табеле). 
 
 
У __________________, ______________ 
                    (место)                            (датум) 
 

М.П. 
 
                                                                                                ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 
                                                                                       ____________________________ 
                                                                                            (име и презиме лица овлашћеног 
                                                                                                                  статутом политичке странке, 
                                                                                                            коалиционим споразумом односно 
                                                                                                                   споразумом групе грађана) 
 
                                                                                                         _________________________________ 
                                                                                                                                     (потпис) 
 
 
 Овај Списак се обавезно доставља у писаном облику а може се доставити и у електронском 
облику (ЦД или флопи диск) – подаци морају бити идентични. 
 Уз Списак се достављају (сређене по азбучном реду презимена) све Изјаве бирача који су 
подржали Изборну листу, дате на прописаном обрасцу, чији су потписи оверени код Општинске 
управе или Суда. 



 Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца Изборне листе. 



 
 
Образац СО – 8/2008 
 

И З Ј А В А 
 

БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

 
 

 Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине 
Бачки Петровац, коју Општинској изборној комисији подноси 
 
 _______________________________________________________________________  

(назив Изборне листе – политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе   
грађана) 

 
                                                                                                        Б И Р А Ч 
 
                                                                                         _______________________  
                                                                                                      (име и презиме) 
 
                                                                                                           ___________________________ 
                                                                                                                                (Ј М Б Г) 
 
                                                                                                           ___________________________ 
                                                                                                        (пребивалиште и адреса становања) 
 
                                                                                                           ___________________________ 
                                                                                                                         (потпис бирача) 
 
 Потврђује се да је ову Изјаву ____________________ својеручно потписао. 
                                                                                (име и презиме бирача) 
 
 Идентитет бирача је утврђен на основу личне исправе. 
 
 За оверу потписа бирача који подржава Изборну листу за избор одборника наплаћена је 
накнада у износу од 50,00 динара (у складу са чланом 2. Правилника о накнади за оверу потписа 
бирача који подржи изборну листу за избор одборника – „Службени гласник РС“, бр. 15/2008). 
 
Ов. бр. _________  
 
У _________________, _____________, у ______ часова. 
                  (место)                           (датум) 
 

 
М.П. 

                                                                                                     РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ 
 
                                                                                            _________________________ 
                                                                                                                                (име и презиме) 
 
                                                                                                               _____________________________ 
                                                                                                                             (потпис референта) 
 
НАПОМЕНА: Овај образац Изјаве умножава се за потребе подносиоца Изборне листе.     



Образац СО – 9/2008 
 
 
 На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој седници 
одржаној _____________, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 
 

 Проглашава се Изборна листа  
 
_______________________________________________________________________  
                 (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен) 
 
 
коју је поднела __________________________________________________________  

                            (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе  
грађана) 

 
 

за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац, број _________,  од 
                      
_________________ . 
   (датум подношења) 
 
 
 
Број: ________  
 
У _________________ , ______________. 
                 (место)                           (датум) 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
М.П. 

 
                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                           ______________________ 
                                                                                                                           (име и презиме) 
 
                                                                                                             __________________________ 
                                                                                                                                 (потпис) 



Образац  СО – 10/2008 
 
 На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој седници 
одржаној ______________ у _____ часова , д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДБАЦИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

 Одбацује се Изборна листа 
 
_______________________________________________________________________  
                   (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен) 
 
коју је поднела __________________________________________________________  

                             (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе 
грађана) 

 
за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац, број ________ ,  од 
 
________________  године, као  н е б л а г о в р е м е н а. 
   (датум подношења) 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
                             (Навођење податка о неблаговремености подношења Изборне листе) 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 

 Против овог Решања подносила Изборне листе има право да поднесе 
приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број: ________  
 
У _______________ , ______________  
              (место)                         (датум) 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
М.П. 

                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                               (име и презиме) 
 
                                                                                                                    _________________________  
                                                                                                                                      (потпис) 



Образац СО – 11/2008 
 
 На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој седници 
одржаној _____________ у _______ часова,  д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДБИЈАЊУ ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

 Одбија се проглашење Изборне листе 
 
_______________________________________________________________________  
                  (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен) 
 
коју је поднела __________________________________________________________  

                             (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе 
грађана) 

 
за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац, број _______ ,  од 
 
_______________, због утврђених недостатака предвиђених Законом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 (Укратко навођење разлога због којих се одбија проглашење Изборне листе – неотклоњени 
утврђени недостаци Изборне листе, неотклоњени недостаци Изборне листе у предвиђеном року). 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 

 Против овог Решења подносилац Изборне листе има право да поднесе 
приговор општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број: _______  
 
У ________________ , _________________ 
                 (место)                              (датум) 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
М.П. 

 
                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                                                             (име и презиме) 
                                          
                                                                                                                __________________________  
                                                                                                                                   (потпис) 



Образац СО – 12/2008 
 
 

На основу члана 26. став 1. Закон о локалним изборима („Службени  гласник 
РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој седници одржаној 
_____________,  д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
 

 
 Утврђује се Збирна изборна листа за изборе одборника у Скупштину 
општине Бачки Петровац, и то: 
 

1. __________________________________________________________________  
                       (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе) 

 
Кандидати за одборнике: 

 
1.) _________________ , ________ , ___________ , _________________________   

       (име и презиме)         (год. рођења)     (занимање)       (пребивалиште и адреса становања)  
 
 (Навести све Изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате, 
као под 1.) 
 
 
Број: _______ 
 
У __________________, _____________ 
                    (место)                          (датум) 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
М.П. 

 
 

                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                               ______________________ 
                                                                                                                               (име и презиме) 
 
                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                                     (потпис)  



Образац СО – 13/2008 
 
 На основу члана 14. став 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија на својој седници 
одржаној ______________, у _______ часова, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊАВАЊУ-НЕ ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПРЕДСТАВНИКА У ПРОШИРЕНИ САСТАВ 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 Изборна листа 
 
_______________________________________________________________________  
              (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен) 
 
коју је поднела __________________________________________________________  

                             (назив политичке странке, коалиције, друге политичке организације и групе 
грађана) 

за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац, број _______ ,  од 
 
_______________, и с п у њ а в а  -  н е   и с п у њ а в а  услове за одређивање свог 
представника у проширени састав Општинске изборне комисије. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 (Укратко навести разлоге због којих Изборна листа испуњава – не испуњава услове за одређивање 
свог представника у састав ОИК). 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 

 Против овог Решења подносилац Изборне листе има право да поднесе 
приговор општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења 
Решења. 
 
Број: _______  
 
У ________________ , _________________ 
                 (место)                              (датум) 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
М.П. 

                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                                                             (име и презиме) 
                                          
                                                                                                                __________________________  
                                                                                                                                   (презиме) 



Образац СО – 14/2008 
 
 

П У Н О М О Ћ 
 

ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ПРЕДСТАВЉАТИ 
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ  

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

 
 
 Опуномоћује се ___________________________________________________ 
                                                                                  (име и презиме) 
 
___________________, _______________, ___________________________________ 
          (занимање)                             (Ј М Б Г)                         (пребивалиште и адреса становања) 
 
да представља подносиоца Изборне листе 
 
 ______________________________________________________________________ 

                 (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе)  
 
у проширеном саставу Општинске изборне комисије. 
 
 
 
 
У _________________ , ______________ 
                  (место)                            (датум) 
 
 

M.П. 
                                                                             
                                                                                       ИЗДАВАЛАЦ ПУНОМОЋИ 
 
                                                                                   _____________________________  
                                                                                         (име и презиме лица овлешћеног 
                                                                                                               статутом политичке странке, 
                                                                                                          коалиционим споразумом односно 
                                                                                                                 споразумом групе грађана) 
 
 
                                                                                                    __________________________________  
                                                                                                                                  (потпис) 
 

 
 



Образац СО – 15/2008 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
 

ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У ПОДНЕТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОДНЕТУ УЗ ИСТЕ 
 
 
 Овлашћује се _____________________________________________________ 
                                                                                  (име и презиме) 
 
___________________, _______________, ___________________________________ 
          (занимање)                             (Ј М Б Г)                         (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
да у име подносиоца Изборне листе  
 
_______________________________________________________________________  

                 (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе)  
 
у року од 48 часова од дана објављивања Збирне изборне листе изврши увид у све 
поднете Изборне листе и документацију поднету уз њих. 
 
 
У _________________ , ______________ 
                  (место)                            (датум) 
 
 

М.П. 
                                                                           
                                                                                      ИЗДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА 
 
                                                                                   _____________________________  
                                                                                         (име и презиме лица овлешћеног 
                                                                                                               статутом политичке странке, 
                                                                                                          коалиционим споразумом односно 
                                                                                                                 споразумом групе грађана) 
 
                                                                                                     __________________________________  
                                                                                                                                  (потпис) 
 
 

 



Образац СО – 16/2008 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
 

ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ 
ДА ПРИСУСТВУЈЕ ШТАМПАЊУ, БРОЈАЊУ И ПАКОВАЊУ 

ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 
 
 

 
 Овлашћује се _____________________________________________________ 
                                                                                  (име и презиме) 
 
___________________, _______________, ___________________________________ 
          (занимање)                             (Ј М Б Г)                         (пребивалиште и адреса становања) 
 
 
да у име подносиоца Изборне листе  
 
_______________________________________________________________________  

                 (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе) 
 
 
присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом 
достављању Бирачким одборима а за избор одборника Скупштине општине Бачки 
Петровац. 
 
 
 
 
У _________________ , ______________ 
                  (место)                            (датум) 
 
 

М.П. 
                                                                           
                                                                                      ИЗДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА 
 
                                                                                   _____________________________  
                                                                                         (име и презиме лица овлешћеног 
                                                                                                               статутом политичке странке, 
                                                                                                          коалиционим споразумом односно 
                                                                                                                 споразумом групе грађана) 
 
                                                                                   _____________________________  
                                                                                                                                 (потпис)                                                                 
  



Образац СО – 17/2008 
 
 
 На основу члана 15. став 1. тачка 2.  Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој 
седници одржаној _____________. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА  
 ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Одређују се следећа бирачка места за гласање на изборима за одборнике 
Скупштине општине Бачки Петровац, који су Одлуком расписани од стране 
председника Народне скупштине Републике Србије, за 11.05.2008. године, и то: 
 

- бирачко место 1, Бачки Петровац 1 - Дом МСЈ „Људовита Мишика“, 
Бачки Петровац, ул. Маршала Тита 18, које обухвата бираче са подручја 
улица: 
Маршала Тита, Кулпинскa, Мартина Хрубика, Кукучиновa, Првомајскa, 
Хурбановa, Масариковa, Сватоплуковa, Квачаловa, Јана Лабата, 
Пролетерскa, Томашиковa, Јана Хуса и Коменског. 

 
(у Решењу навести сва бирачка мета у насељеним местима Општине Бачки Петровац). 
 

II. 
 

 Ово Решење доставити Бирачким одборима образованим за сва бирачка 
места из одељка I овог Решења, ради истицања на бирачком месту. 
 
Број: ________________ 
 
У ________________,  ________________ 
              (место)   (датум) 
 

М.П. 
 

                                             П Р Е Д С Е Д Н И К  
 

        _______________________ 
                                                              (име и презиме) 
 
        ____________________________ 
           (потпис) 



 
 
Образац СО – 18/2008 
  
 На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој 
седници одржаној ___________, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА  

У СТАЛНОМ САСТАВУ, ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
1. Образују се бирачки одбори у сталном саставу за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Бачки Петровац расписане за 11.05.2008. године и 
именују се председници и чланови бирачких одбора и њихови заменици за бирачка 
места, и то: 

- на бирачком месту 1, Дом МСЈ „Људовита Мишика“, Бачки Петровац, 
ул. Маршала Тита 18: 

1. председник: ______________________, _______________________ 
                                              (име и презиме)                        (адреса пребивалишта) 
      зам . председ.: ________________________ , ___________________________  
                                              (име и презиме)                        (адреса пребивалишта) 
2.  члан:               __________________________ , ___________________________  
                                              (име и презиме)                        (адреса пребивалишта) 
     зам. члана:     ______________________ , ______________________  
                                      (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
3. члан:                ______________________ , _____________________  
                                      (име и презиме)                         (адреса пребивалишта)     
    зам. члана:      ______________________ , _____________________  
                                      (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
4. члан:                ______________________ , _____________________  
                                      (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
     зам. члана:       ______________________ , _____________________  
                                           (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
5. члан:                ______________________ , _____________________  
                                      (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
     зам. члана:           __________________________ , __________________________  
                                              (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
 

 (У Решењу навести стални састав бирачких одбора на свим бирачким местима у Општини). 
  

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а истиче се на бирачким 
местима. 

 
Број: _______ 
У _____________ , ______________ 
             (место)                        (датум) 

М.П. 
                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                _____________________  
                                                                                                          (име и презиме) 
 
                                                                                                                   _________________________  
                                                                                                                                    (потпис) 



 
Образац СО – 18.а./2008 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 
БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, 
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

1. Именују се чланови и заменици чланова бирачких одбора у проширеном 
саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац, 
расписане за 11.05.2008. године, и то за бирачка места: 
 

- на бирачком месту 1, Дом МСЈ „Људовита Мишика“, Бачки Петровац, 
ул. Маршала Тита 18: 

 
1) члан:           ______________________, ________________________ 

                                        (име и презиме)                       (адреса пребивалишта) 
 
зам. члана: _____________________ , _________________________  
                                 (име и презиме)                        (адреса пребивалишта) 

  
као представници Изборне листе _________________________________________  
                                                                     (назив Избор.  листе и име и презиме носиоца Избор. листе)  
 
 2) члан:             _____________________, _________________________  
                                                            (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
 
                    зам. члана:   _____________________, _________________________  
                                                  (име и презиме)                         (адреса пребивалишта) 
 
као представници Изборне листе _________________________________________  
                                                          (назив Избор. листе и име и презиме носиоца Избор. листе) 
 
 (У Решењу навести проширени састав бирачких одбора на свим бирачким местима у 
Општини). 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а истиче се на бирачким 
местима. 

 
Број: ______  
 
У _________________, _____________  
                     (место)                        (датум) 
 

М.П. 
                                                                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                   __________________________ 
                                                                                                                                 (име и презиме) 
 
                                                                                                                   __________________________ 
                                                                                                                                        (потпис)                                                           



Образац СО – 19/2008 
 
 
 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 
 

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ 
ПОВОДОМ ИЗБОРА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОППТИНЕ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
 Бирачки одбор именован од стране Општинске изборне комисије за бирачко 
место број ______ а поводом избора одборника Скупштине општине Бачки 
Петровац (избори се одржавају дана 11.05.2008. године), примио је од Општинске 
управе Општине Бачки Петровац гласачку кутију за гласање. 
 
 Провером гласачке кутије је утврђено да је иста   п р а з н а    и  да 
обезбеђује сигурност и тајност гласачких листића. 
 
 
 
У ________________, _____________, у _____ часова. 
                 (место)                         (датум) 
 
 БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО                      
                     НА БИРАЧКО МЕСТО 
 
            ___________________________ 
                            (име и презиме) 
 
               ________________________________  
                                         (потпис)  
                                                                                                           Б И Р А Ч К И   О Д Б О Р 
 
 

1. __________________ ___________ 
(име и презиме председ.)        (потпис) 

 
2. __________________ ___________ 
          (име и презиме члана)         (потпис) 
 

3. ______________________ _____________ 
   (име и презиме члана)         (потпис) 

 
4. __________________ ___________ 

    (име и презиме члана)         (потпис) 
 

5. __________________ ___________ 
    (име и презиме члана)          (потпис) 

 
 
 
     



Образац СО – 20/2008 
 
 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 
 

ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

(11.05.2008. године) 
 
 

 
1. __________________________________________________________________  
                                                             (назив Изборне листе) 
 __________________________________________________________________  
                                      (име и презиме првог кандидата са Изборне листе) 
 
2. __________________________________________________________________  
                                                                (назив Изборне листе) 
 
 _______________________________________________________________________________  
                                      (име и презиме првог кандидата са Изборне листе) 
  

 
 (На горе наведени начин се уносе називи свих Изборних листа, према 
редоследу утврђеном на збирној Изборној листи). 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А П О М Е Н А: Гласа се само за једну Изборну листу, заокруживањем броја 
испред назива листе. 



Образац СО – 21/2008 
 
 

У В Е Р Е Њ Е 
 

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА  
У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

 Потврђује се да је ________________________, ________________________, 
                                                                      (име и презиме)                                   (занимање) 
 
 
рођен ____________ , ______________, из ___________________________________, 
                      (датум)                    (Ј М Б Г)                                      (адреса пребивалишта) 
 
 
изабран за одборника Скупштине општине Бачки Петровац, са Изборне листе 
 
_______________________________________________________________________ ,  
                           (назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе)  
 
 
на изборима одржаним 11.05.2008. године. 
 
 
 
Број: ______  
 
У _______________, ______________ 
                 (место)                        (датум) 

 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

М.П. 
 

 
                                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
 
                                                                                                  _____________________  
                                                                                                              (име и презиме) 
 
                                                                                                                      _________________________  
                                                                                                                                         (потпис) 
 



Образац СО – 22/2008 
 
 

З А П И С Н И К 
 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
ИЗМЕЂУ  О И К  И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 
 

1. Општинска изборна комисија предала је Бирачком одбору образованом  
  
за бирачком место ____________________________________ изборни материјал за  
                                           (бр. бирачког места и његов назив) 
 
спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Бачки 
 
Петровац, који ће се одржати 11.05.2008. године, и то: 
 

1. Решење о одређивању бирачког места, 
2. Решење о одређивању Бирачких одбора у сталном саставу, 
3. Решење о именовању чланова и заменика чланова Бирачких одбора у 

проширеном саставу, 
4. оверен Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
5. образац Записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и 

утврђивању резултата гласања на бирачком месту, 
6. Решење о утврђивању Збирне изборне листе, 
7. _______ гласачких листића, 
8. Контролни  лист за проверу исправности  гласачке кутије, 
9. _______ образаца Потврде о бирачком праву за бираче који су спречени 

да гласају на бирачком месту, 
10. кутија за гласање, 
11. параван за гласање, 
12. прибор за печаћење (месингани – округли и оловни – четвороугаони 

печат, печатни восак – тврди и меки, јемственик за печаћење гласачке 
кутије), 

13. прибор за писање, 
14. спреј за обележавање кажипрста десне руке – 2 ком. , 
15. УВ лампа – 2 ком., 
16. коверте за одлагање гласачких листића (за неупотребљене, неважеће и 

важеће гласачке листиће), 
17. службене коверте за гласање ван бирачког места, 
18. коверте за гласачки листић за гласање ван бирачког места, 
19. државна застава РС, 
20. ознака за бирачко место, 
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21. Извештај о присутности чланова и заменика чланова Бирачког одбора на 
дан гласања, 

22. краће Упутство о раду Бирачких одбора, 
23. табак трговачке хартије, 
24. селотејп, 
25. воштана свећа и кутија шибица. 

 
2. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у 

подтачкама ______________________________________________________ тачке 1. 
 

3. Предаји изборног материјала присуствовали су представници 
предлагача: 
 

1) _______________________, ______________________, 
                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 

 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
2) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
3) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
4) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
5) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
6) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
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7) _______________________, ______________________, 
                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 

 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
8) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
9) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
 
10) _______________________, ______________________, 

                           (назив предлагача)                           (име и презиме) 
 
       ______________________________________________ 
                      (пребивалиште и адреса становања представника) 

 
4. Бирачки одбор и представници предлагача  и м а л и  с у - н и с у  имали 

примедбе на примопредају изборног материјала. 
 
Примедбе су: 

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 

5. Записник о предаји и пријему изборног материјала је сачињен у два 
примерка, од којих се један налази код Општинске изборне комисије а један код 
Бирачког одбора. 
 
 
У __________________, ________________, у _____ часова. 
                  (место)                              (датум) 
 
 
            Председник Бирачког одбора                     За Општинску изборну комисију 
 
            _________________________                            ______________________  
                         (име и презиме)                                                               (име и презиме) 
 
              ______________________________                                  __________________________  
                                     (потпис)                                                                           (потпис) 
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   Чланови Бирачког одбора 
 
          __________________________  
                               (потпис члана) 
           
          __________________________  
                               (потпис члана) 
 
          __________________________  
                               (потпис члана) 
 
          __________________________  
                               (потпис члана) 
           
 
           
 
           
 

 
 
 
 



Образац СО – 23/2008 
 
 

З А П И С Н И К 
 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

1. Бирачки одбор одређен за Бирачко место _______________________________ ,  
                                                                                                             (бр. Бирачког места и његов назив) 
 
састао се на дан гласања ________________, у ______ часова. 
                                                        (датум) 
 
 Присутни су: 
 

1) _____________________________, 
      (име и презиме председника Б.о.) 

 
2) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
3) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
4) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
5) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
6) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
7) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
8) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
9) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
10) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
11) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
12) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
13) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
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14) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
15) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
16) ______________________________, 
                   (име и презиме члана Б.о.) 
 
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 са одредбама Закона о локалним 

изборима и Законом о избору народних посланика; 
- да је од Општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на 

бирачком месту а сагласно Закону и Записнику о предаји и пријему изборног 
материјала. 

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

 
4. Бирачки одбор је проверио кутију за гласање у присуству бирача  

 
_____________________________________________, који је први дошао на бирачко  
 (име и презиме бирача и редни бр. из Извода бирачког списка) 
 
место. Пошто је утврђено да је кутија за гласање празна, Контролни лист који су 
потписали бирач који је први дошао на бирачко место и чланови Бирачког одбора, 
убачен је у кутију за гласање и кутија је запечаћена. После тога је почело гласање. 
 

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

6. Изван бирачког места гласало је ______ бирача, који су због теже 
                                                                            (број) 
болести или телесног оштећења били спречени или немоћни да гласају на бирачком 
месту. 
 

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

 
________________________________________________________________________  
 (Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак гласања. 
Уколико је потребно, шири опис дати у посебном прилогу, као саставни део овог Записника)  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  

8. На бирачком месту п р и с у с т в о в а л и   с у  –  н и с у   п р и с у с – 
т в о в а л и   домаћи и страни посматрачи. 
 

9. Бирачко место је затворено и гласање је закључено у ______ часова. 
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10. После затварања бирачког места, Бирачки одбор је приступио 

утврђивању резулатата гласања, и то на следећи начин: 
 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
- утврдио је укупан број бирача који су гласали пребројавањем заокружених бројева у 

Изводу из бирачког списка; 
- отворио је кутију за гласање, у којој је  п р о н а ш а о  -  н и ј е   п р о н а ш а о  

Контролни лист; 
- утврдио је број бирача који су гласали, на основу укупног броја гласачких листића у 

кутији за гласање; 
- утврдио је број бирача који су гласали ван бирачког места, на основу броја потписаних 

Потврда о бирачком праву; 
- приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих; 
- утврдио је број неважећих гласачких листића; 
- утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова за сваку Изборну листу. 

 
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи 

гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су 
запечаћене. 
 

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту  
 
_____________________________ резултати гласања  с л е д е ћ и: 
     (бр. бирачког места и његов назив) 
 

- да је ПРИМЉЕНО _______ гласачких листића, 
 

- да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ _______ гласачких листића, 
 

- да је НЕВАЖЕЋИХ ______ гласачких листића, 
 

- да је ВАЖЕЋИХ _______ гласачких листића, 
 

- да су од укупно важећих гласачких листића, изборне листе ДОБИЛЕ 
СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА: 

 
Ред. 
бр. 

Назив Изборне листе 
(политичка странка, коалиција, друга политичка 

организација и група грађана) 

Број гласова, 
које је Листа добила 

1. 2. 3. 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   
9)   
10)   

(Навести резултате гласања за све изборне листе) 
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- да је према Изводу из бирачког списка укупно _______ УПИСАНИХ 

БИРАЧА, 
 

- да је укупно _______ бирача КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ. 
 

13. Чланови Бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће 
примедбе: 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________ 
     (Уколико је потребно, шири опис дати у посебном прилогу, као саставни део овог Записника) 
 

14. Закључено је да се први примерак овог Записника, са изборним 
материјалом, одмах достави Општинској изборној комисији, а за то су одређени 
председник и следећи чланови Бирачког одбора: 
 

- _____________________________________, 
                   (име и презиме председника Б.о.) 
 
- ____________________________________________, 
                      (име и презиме члана Б.о.) 
 
- ____________________________________________, 
                      (име и презиме члана Б.о.)  

 
- ____________________________________________, 
                      (име и презиме члана Б.о.)  

 
- ____________________________________________, 
                      (име и презиме члана Б.о.)  

 
15. Дуги примерак Записника, Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком 

месту а по један примерак је уручен представницима предлагача Изборних листи, и 
то:  

1.) ________________________________ , _________________________ 
           (име и презиме представника предлагача)      (потпис представника предлагача) 
 
2.) ________________________________ , _________________________ 
           (име и презиме представника предлагача)      (потпис представника предлагача) 
 
3.) ________________________________ , _________________________ 
           (име и презиме представника предлагача)      (потпис представника предлагача) 
 
 
4.) ________________________________ , _________________________. 
           (име и презиме представника предлагача)      (потпис представника предлагача) 
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16. Бирачки одбор је завршио са радом ______________, у ______ часова. 
                                                                                            (датум)  

 
 
 

Б И Р А Ч К И   О Д Б О Р 
 

1) ______________________________ , ___________________________  
       (име и презиме председника Б.о.)                    (потпис председника Б.о.) 

 
2) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                     (потпис члана Б.о.) 
 

3) _____________________________ , ____________________________  
             (име и презиме члана Б.о.)                                     (потпис члана Б.о.)  

 
4) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
5) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
6) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
7) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
8) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
9) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
10) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
11) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
12) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
13) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
14) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  
 
15) ______________________________ , ___________________________  

             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.) 
 

16) ______________________________ , ___________________________  
             (име и презиме члана Б.о.)                                 (потпис члана Б.о.)  



Образац СО – 24/2008 
 
 

З А П И С Н И К 
 

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 1. Бирачки одбор образован за бирачко место __________________________  
                                                                                            (бр. бирачког места и његов назив) 
предао је Општинској изборној комисији изборни материјал после спроведеног  
 
гласања за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац на бирачком месту  
 
___________________________ , који су одржани 11.05.2008. године, и то:  
   (бр. бирачког места и његов назив) 
 

1) Записник о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац, 

 
2) оверен Извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи, 

 
3) _______  неупотребљених гласачких листића, 

    (број) 
 

4) _______ неважећих гласачких листића, 
    (број) 

 
5) _______ важећих гласачких листића, 
          (број) 
 
6) један Контролни лист за проверу гласачке кутије, 
 
7) _______ образаца Потврде о бирачком праву за бираче који су спречени да гласају на  

    (број) 
       бирачком месту, 
 
8) једну кутију за гласање, 
 
9) ______ паравана за гласање, 

  (број) 
 

10) прибор за печаћење (месингани-округли имоловни-четвороугаони печат), 
 
11) прибор за писање, 

 
12) 2 спреја за обележавање кажипрста десне руке, 

   
 

13) 2 УВ лампе, 
 
14) Извештај о присутности чланова и заменика чланова Бирачког одбора на дан гласања. 
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2. Општинска изборна комисија је примила изборни материјал назначен у 
тачки 1. овог Записника. 
 
 3. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су  представници 
предлагача: 
 

1) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
2) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
3) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
4) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
5) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
6) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
7) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
8) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
9) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
 
10) _________________________________________ , ________________________________,  
                                            (назив предлагача)                                                               (име и презиме) 
 
         _____________________________________________________________________________________________ 
                                                         (пребивалиште и адреса становања представника) 
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4. Бирачки одбор и представници предлагача   и м а л и   с у  -  н и с у  имали 
примедбе на предају и пријем изборног материјала.  

 
Примедбе су: 

 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
 5. Записник о предаји и пријему изборног материјала после спроведеног 
гласања за избор одборника Скупштине општине Бачки Петровац је сачињен у два 
примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије а један код Бирачког 
одбора. 
 
 
У ___________________, ______________, у _____ часова. 
                     (место)                              (датум) 
 
 
 
 Председник                                                 За  Општинску изборну комисију 
       Бирачког одбора 
  
_____________________                                               ______________________  
            (име и презиме)                                                                                 (име и презиме) 
 
_________________________                                                         __________________________ 
                   (потпис)                                                                                             (потпис) 
 
 
 
Присутни чланови Бирачког одбора 
 
_______________________________ 
                       (потпис члана) 

 
_______________________________ 
                       (потпис члана) 

 
_______________________________ 
                       (потпис члана) 

 
_______________________________ 
                       (потпис члана) 

 
 



Образац СО – 25/2008 
 
 

З А П И С Н И К 
 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
(11.05.2008. ГОДИНЕ) 

 
1. Седница Општинске изборне комисије је почела у ______ часова, дана 

11.05.2008. године. 
 

2. Седници Општинске изборне комисије присуствују: 
 

1) ________________________________ , 
              (име и презиме председника ОИК) 
 
2) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 

3) _________________________________ , 
                (име и презиме члана ОИК) 

 
4) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 

5) _________________________________ , 
                (име и презиме члана ОИК) 

 
6) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 

7) _________________________________ , 
                (име и презиме члана ОИК) 

 
8) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 

9) _________________________________ , 
                (име и презиме члана ОИК) 

 
10) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 

11) _________________________________ , 
                (име и презиме члана ОИК) 

 
12) _________________________________ , 

                (име и презиме члана ОИК) 
 
 (Навести имена и презимена свих чланова ОИК присутних на седници ОИК). 
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3. Општинска изборна комисија је утврдила, да је од укупно 11 Бирачких 
одбора образованих за спровођење избора за одборнике у Скупштину 
општине Бачки Петровац примила изборни материјал од ______  

                                                                                                          (број) 
      Бирачких одбора. 
 
4. Општинска изборна комисија је утврдила да   н и ј е   било битних 

повреда Закона о локалним изборима односно Закона о избору народних 
посланика и није поништила гласање ни на једном Бирачком месту. 

 
Због битних повреда Закона, Општинска изборна комисија је поништила 
гласање на бирачком месту : 
 
______________________________; 
      (бр. Бирачког места и његов назив) 
 
______________________________, 
      (бр. Бирачког места и његов назив) 
 
(Навести сва Бирачка места на којима је гласање поништено). 

 
 и одредила, да се на овим Бирачким местима понови гласање ____________ . 
                                                                                                                             (датум) 
  

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

- да је укупан број бирача уписаних у Бирачки списак: ________ ; 
 
- да је укупан број бирача који су гласали на Бирачким местима: ________;  

 
- да је укупан број бирача који су гласали ван Бирачког места: ________; 

 
- да је укупан број примљених гласачких листића: ________; 

 
- да је укупан број неважећих гласачких листића: ________; 

 
- да је укупан број важећих гласачких листића: ________; 

 
- да су поједине Изборне листе добиле следећи број гласова: 

 
Ред. 
број 

Назив Изборне листе Број гласова,које је 
добила Изборна листа 

   
   
   
(Навести добијени број гласова за све Изборне листе). 
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 6. Чланови Општинске изборне комисије   и м а л и   с у -  н и с у   и м а л и  
примедбе на утврђивање резултата избора. 
 
 Примедбе су: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________. 
 

6. Закључено је да се Извештај о резултатима избора саопшти одмах а 
најкасније шест часова од достављања извештаја са Бирачких места. 
 

7. Општинска комисија је завршила са радом ______________, у _____  
                                                                                                     (датум) 
часова.  
 
 СЕКРЕТАР  О И К                                                   ПРЕДСЕДНИК  О И К 
 
 __________________________                                     _________________________ 
                    (име и презиме)                                                                              (име и презиме) 
 
 _______________________________                                             ______________________________ 
                         (потпис)                                                                                            (потпис) 
 
 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

1. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 

2. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 

3. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 

4. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 

5. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 

6. ____________________________ 
(име и презиме) 

____________________________ 
(потпис) 
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7. ____________________________  
(име и презиме) 

   ____________________________ 
  (потпис) 

8. ____________________________  
(име и презиме) 

   ____________________________ 
  (потпис) 

9. ____________________________  
(име и презиме) 

   ____________________________ 
  (потпис) 

10. ____________________________  
(име и презиме) 

     ____________________________ 
  (потпис) 

11. ____________________________  
(име и презиме) 

   ____________________________ 
  (потпис) 

12. ____________________________  
(име и презиме) 

   ____________________________ 
  (потпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Образац СО – 26/2008 
 

З А П И С Н И К 
 

О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА 
 НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
(11.05.2008. године) 

 
1. Општинска изборна комисија, на седници одржаној _________ 2008. 

године, на основу утврђених резултата гласања на свих 11 Бирачких места за избор 
одборника у Скупштину општине Бачки Петровац спроведених дана 11.05.2008. 
године а примењујући принципе утврђене у члану 41. Закона о локалним изборима 
(систем највећег количника), одборничке мандате у Скупштини општине Бачки 
Петровац расподељује на следећи начин: 
 
Ред. 
бр. 

Назив Изборне листе Број мандата који 
се додељују  

Изборној листи 
   
   

(Навести све Изборне листе по редоследу њиховог проглашења, са додељеним мандатима). 
 

2. Закључено је да подносиоци Изборних листа, најкасније у року од 10 
дана од дана објављивања укупних резултата избора, доставе Општинској изборној 
комисији податке о томе којим кандидатима са своје Изборне листе додељују 
добијене одборничке мандате. 
       У случају да подносиоци Изборних листа не доставе податке из става 1., 
ове тачке, Општинска изборна комисија ће поступати у складу са чланом 43. став 2. 
односно 3. Закона о локалним изборима. 
 

3. Резултате избора одборника у Скупштину општине Бачки Петровац ће 
Општинска изборна комисија објавити у року од 24 часа од затварања бирачких 
места. 
 
У ________________, ______________. 
                  (место)                          (датум) 
  
 
            
             СЕКРЕТАР  О И К                                           ПРЕДСЕДНИК О И К 
 
  _________________________                             _________________________  
                    (име и презиме)                                                                    (име и презиме) 
 
  ______________________________                                    ______________________________  
                         (потпис)                                                                                 (потпис) 
 



ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

1. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

2. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

3. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

4. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

5. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

6. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

7. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

8. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

9. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

10. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

11. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

12. __________________________  
      (име и презиме) 

        __________________________  
(потпис) 

 
  

 
  

 
  

 
  



   38. 
          Образац СО – 17/2008 
 
 На основу члана 15. став 1. тачка 2.  Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија, на својој 
седници одржаној 13.03.2008. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА  
 ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 Одређују се следећа бирачка места за гласање на изборима за одборнике 
Скупштине општине Бачки Петровац, који су Одлуком расписани од стране 
председника Народне скупштине Републике Србије, за 11.05.2008. године, и то: 
 

- бирачко место 1, Бачки Петровац 1 - Дом МСЈ „Људовита Мишика“, 
Бачки Петровац, ул. Маршала Тита 18, које обухвата бираче са подручја 
улица: 
Маршала Тита, Кулпинскa, Мартина Хрубика, Кукучиновa, Првомајскa, 
Хурбановa, Масариковa, Сватоплуковa, Квачаловa, Јана Лабата, 
Пролетерскa, Томашиковa, Јана Хуса и Коменског. 

 
- бирачко место 2, Бачки Петровац 2 – Основна школа „Јана Чајака“, 

Бачки Петровац, ул. Сладковичова 2, које обухвата бираче са подручја 
улица: 
Народне револуције, Штурова, Јаношикова, Енгелсова, Јана Чајака, Карла 
Маркса, ЈНА, Лава Толстоја, Јанка Јесенског, Каналска, Косовска, 
Кубањиова, Хробова, Хмељова. 

 
- бирачко место 3, Бачки Петровац 3 – Основна школа „Јана Чајака“, 

Бачки Петровац, ул. Сладковичова 2, које обухвата бираче са подручја 
улица: 
Сладковичова, Јармочна, XIV ВУСБ, Житна, Хвиездославова, Фискултурна, 
Шафарикова, Партизанска, Врбарова, Новосадска, 29. новембра, 
Пушкинова, Бориса Кидрича, Лесна, Николе Тесле, Рибарска, Сејке бб, 
Матије Чањија, Братиславска, Новохрадска, Хонтианска, Липтовска, 
Оравска, Турчианска. 

 
- бирачко место 4, Бачки Петровац 4 – Основна школа „Јана Чајака“, 

Бачки Петровац, ул. Сладковичова 2, које обухвата бираче са подручја 
улица: 
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Павла Ђугу, Лењинова, Светозара Марковића, Змај Јовина, Кузмањијева, 
Јанка Чмелика, Октобарске револуције, Максима Горког, Вајанског, 
Бранислава Мокића, Јана Марчока, Ћехелна. 

 
- бирачко место 5, Бачки Петровац 5 – Клуб земљорадника у Бачком 

Петровцу, Бачки Петровац, ул. Лењинова 3, које обухвата бираче са 
подручја улица: 
Коларова, Руда Хрубика, 28. октобра, Јанка Краља, Ђетванска, Мартина 
Разуса, Петра Јилемницког, Пољна, Ђуре Салаја, Грегора Тајовског, 
Коњечна, И.Л. Рибара, Липова, Брезова, Агатова, Кветна, Једљова, Генерала 
Штефаника, Неушорени део. 

 
- бирачко место 6, Гложан 6 – Основна школа „Јозефа Марчока 

Драгутина“, Гложан, ул. Људевита Дудка бб, које обухвата бираче са 
подручја улица: 
Вељка Влаховића, Масарикова, Јанка Хрубика, Републичка, Маршала Тита 
(до бр. 57 – непарна страна тј. до броја 54 – парна страна), Ослободилачка, 
Михала Пагача (до бр. 59 – непарна страна тј. до бр. 60 – парна страна). 

 
- бирачко место 7, Гложан 7 – Основна школа „Јозефа Марчока 

Драгутина“, Гложан, ул. Људевита Дудка бб, које обухвата бираче са 
подручја улица: 
Људевита Дудка, Партизанска, Штефаникова, Лењинова, Пролетерска, 
Михала Пагача (од бр. 62 – парна страна тј. од бр. 65 – непарна страна), 
Маршала Тита (од бр. 60 – парна страна тј. од бр. 59 – непарна страна), 
Јозефа Марчока, Сладковичова, Јаношикова, Влатка Витеза, Рит. 

 
- бирачко место 8, Кулпин 8 – Основна школа „Јана Амоса Коменског“, 

Кулпин, ул. Маршала Тита 102, које обухвата бираче са подручја улица: 
Ледине, Првомајска, Маршала Тита, Масарикова, Триглавска. 

 
- бирачко место 9, Кулпин 9 – Основна школа „Јана Амоса Коменског“, 

Кулпин, ул. Маршала Тита 102, које обухвата бираче са подручја улица: 
Републичка, И.Л. Рибара, Фрушкогорска, Коларова, Радничка, Партизанска, 
Каналска, Пионирска, Школска, Војвођанска, Нушићева, Пут слободе, 
Шафарикова, Јанка Чмелика. 

 
- бирачко место 10, Маглић 10 – Дом културе (мали хол), Маглић, ул. 

Маршала Тита 46, које обухвата бираче са подручја улица: 
Боре Продановића, Славка Родића, Светозара Марковића, Маршала Тита, 
И.Л. Рибара, Нове Домазета. 

 
- бирачко место 11, Маглић 11 – Основна школа „Жарка Зрењанина“, 

Маглић, ул. И.Л. Рибара 9, које обухвата бираче са подручја улица: 
Ћирпанова, Братства и јединства, Симе Шолаје, Железничка станица, 
Петровачка, 29. новембра, Ђуре Салаја, Димитрија Туцовића, Жарка  
Зличића, Марка Орешковића, Здравка Челара, Косовска, Милоша Обилића. 
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II 
 

 Ово Решење доставити Бирачким одборима образованим за сва бирачка 
места из одељка I овог Решења, ради истицања на бирачком месту. 
 

III 
 

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
Скупштина општине Бачки Петровац 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 

 
Број: 020-2/4-2008, 
Дана: 14.03.2008. године  
Бачки Петровац 
 
                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                           ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
                      
                                                                                    дипл. прав. Милина Лабат, с.р.                                   



     39. 
 

Na osnovu člana 4. Zakona o finansiranju političkih stranaka («Službeni glasnik RS» 
br. 72/2002 i 75/2003) i člana 37. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački 
Petrovac» br. 5/2002 i 4/2004) donosim 
 
 

R  E  Š  E  N  J  E 
 

o finansiranju političkih stranaka iz budžeta opštine Bački Petrovac 
 
 

1. Za finansiranje redovnog rada političkih stranaka za 2008. godinu iz budžeta 
opštine izdvaja se 175.000,00 dinara i raspoređuje na sledeće političke stranke koje 
su zastupljene u Skupštini opštine Bački Petrovac i to: 

 
 

  DS OO Bački Petrovac..................................................... 27.866,00 dinara 
  G17 plus OO Bački Petrovac............................................ 33.192,00 dinara 
  LSV OO Bački Petrovac................................................... 22.540,00 dinara 
  LDP OO Bački Petrovac................................................... 22.540,00 dinara 
  SRS OO Bački Petrovac..................................................   22.540,00 dinara 
  SPS OO Bački Petrovac.....................................................17.214,00 dinara 
  SNS..................................................................................  17.214,00 dinara 
  NS OO Bački Petrovac.....................................................  11.890,00 dinara 
 
 

2. Sredstva će se isplatiti na teret razdela 1. glava 1. SKUPŠTINA OPŠTINE 
ekonomska klasifikacija 481 «Dotacije političkim strankama». 

 
 
3. Obavezuju se pomenute političke stranke da Odelenju za budžet i finansije dostave 

račune na koje će im se izvršiti prenos sredstava radi realizacije ovog rešenja.  
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 
 Članom 4. Zakona o finansiranju političkih stranaka («Službeni glasnik RS» br. 
74/2002 i 75/2003) propisano je da se iz budžeta lokalne zajednice finansira redovna delatnost 
onih političkih stranaka koje imaju svoje odbornike u Skupštini opštine na način da se 0,1% 
sredstava budžeta umanjenih za transfere od drugih nivoa vlasti raspoređuje političkim 
strankama i to: 30% sredstava se raspoređuje na sve političke stranke, što iznosi 6.562,00 
dinara po stranci, a 70% sredstava se raspoređuje strankama zavisno od broja osvojenih 
odborničkih mesta te prema tome sredstva su raspoređena na sledeći način: 
 
 

- DS (4 odborničkih mesta)..................................... 21.304,00 dinara 
- G17 plus (5 odborničkih mesta)............................ 26.630,00 dinara 
- LSV (3 odbornička mesta).................................... 15.978,00 dinara 



- LDP (3 odbornička mesta).................................... 15.978,00 dinara 
- SRS (3 odbornička mesta).................................... 15.978,00 dinara 
- SPS (2 odbornička mesta).....................................10.652,00 dinara 
- SNS (2 odbornička mesta).....................................10.652,00 dinara 
- NS (1 odborničko mesto)........................................ 5.328,00 dinara. 

 
 Na osnovu iznetog odlučeno je kao u dispozitivu rešenja. 
 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

PREDSEDNIK OPŠTINE 
 

 
 
 

Broj: 016-1/87-2008                                     Predsednik Opštine 
Bački Petrovac, 
18. mart 2008.         Dr Jan Sabo, v.r. 
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