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Општине Бачки Петровац
Број: 1
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С А Д Р ЖА Ј
I
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. -

РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац расписаних
за 26. април 2020. године,

2. -

ОБРАСЦИ АКАТА за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Бачки Петровац у 2020. години,

3. -

Одлука о другим изменама Пословника о раду Изборне комисије
Општине Бачки Петровац.

ÚRADNÝ

VESTNÍK

Obce Báčsky Petrovec
Číslo: 1
Ročník: LVI

Báčsky Petrovec
04. marca 2020

O B S A H
I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. -

LEHOTNÍK na výkon volebných úkonov v postupe uskutočnenia volieb
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na
26. apríla 2020,

2. -

TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia
obce Báčsky Petrovec v roku 2020,

3. -

Uznesenie o druhých zmenách Rokovacieho poriadku Volebnej komisie
Obce Báčsky Petrovec.

1.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија Општине
Бачки Петровац, на својој 2. седници одржаној 04.03.2020. године, донела је
РОКОВНИК
за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора
за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац
расписаних за 26. април 2020. године
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике
Скупштине Општине Бачки Петровац, расписаних за 26. април 2020. године, утврђени су:
1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина
општина у Републици Србији, 01 бр. 013-396/20 од 04.03.2020. године,
2. Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије”, бр.
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и
3. Законом о избору народних посланика („Службени гласник Републике Србије”, бр.
35/2000, 57/2003 – Одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона,
18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011,
104/2009 – др. закон и 12/2020).
Према наведеним прописима утврђују се следећи рокови за вршење изборних
радњи:
Ред.
број

Радње

Рокови

I РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ВРШЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ

1.
2.

3.

Расписивање избора
(тачка 1. одлуке)
Почетак рокова за вршење изборних радњи
(тачка 2. одлуке)
Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и
стављање на располагање јавности
(члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. ЗОЛИ)
Утврђивање облика и изгледа гласачких листића
(члан 15. став 1. тачка 8. ЗОЛИ)

4.

избори су
расписани за
26.04.2020. године
04.03.2020. године
у року од 3 дана од
расписивања
избора, односно до
07.03.2020. године
одмах након
проглашења
збирне изборне
листе
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II БИРАЧКА МЕСТА

5.

5.а.

5.б.

Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места
у „Службеном листу Општине Бачки Петровац”
(члан 34. став 1. тачка 7. ЗОИНП)

Доношење Решења о укупном броју бирача и његово
објављивање у „Службеном листу Општине Бачки
Петровац”
Доношење Решења о коначном броју бирача и његово
објављивање у „Службеном листу Општине Бачки
Петровац”

најкасније 20 дана
пре дана
одређеног за
одржавање избора,
односно до
05.04.2020. године
најкасније 15 дана
пре дана
одржавања избора
48 часова пре дана
одређеног за
одржавање избора

III БИРАЧКИ ОДБОРИ

6.

7.

Именовање бирачких одбора у сталном саставу
(члан 16. став 5. ЗОЛИ)

Достављање Решења о именовању бирачких одбора
подносиоцима потврђених изборних листа
(члан 16. став 6. ЗОЛИ)

најкасније 10 дана
пре дана
одређеног за
одржавање избора
у року од 48 часова
од дана доношења
решења

IV ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

8.

9.

10.

Утврђивање да ли предлагач изборне листе испуњава
услове за одређивање својих представника у проширени
састав ИК и бирачких одбора
(члан 14. став 6. и члан 16. став 3. ЗОЛИ)

Достављање решења о испуњењу или неиспуњењу услова
за одређивање опуномоћеног представника подносилаца
изборне листе у проширени састав ИК и бирачких одбора
(члан 14. став 7. и члан 16. став 3. ЗОЛИ)
Доношење решења о именовању представника
подносилаца изборних листа у проширени састав ИК и
бирачких одбора

даном проглашења
изборне листеодмах по пријему
изборне листе а
најкасније у року
од 24 часа од
пријема Изборне
листе
у року од 24 часа
од доношења
решења

у року од 24 часа
од пријема
обавештења
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(члан 14. став 9. и 10. и члан 16. став 3. ЗОЛИ)

подносиоца
изборне листе о
имену члана и
заменика члана ИК
односно бирачких
одбора

V ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

11.

Подношење изборних листа ИК
(члан 19. став 1. ЗОЛИ)

Повлачење изборне листе од стране подносиоца
(члан 21. став 1. ЗОЛИ)
12.

Проглашење изборне листе од стране ИК
(члан 24. став 1. ЗОЛИ)
13.

14.

15.

Достављање решења о проглашењу изборне листе
подносиоцу изборне листе
(члан 24. став 2. ЗОЛИ)
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у
„Службеном листу Општине Бачки Петровац”
(члан 26. став 1. и 3. ЗОЛИ)
Право увида подносиоца изборне листе у збирну изборну
листу
(члан 26. став 4. ЗОЛИ)

16.

најкасније 15 дана
пре дана
одређеног за
одржавање избора
најкасније до дана
утврђивања збирне
изборне листе,
односно до
15.04.2020. године
одмах по пријему
изборне листе и
одговарајуће
документације а
најкасније у року
од 24 часа од
пријема изборне
листе
без одлагања

најкасније 10 дана
пре дана
одржавања избора
у року од 48 часова
од дана
објављивања
збирне изборне
листе

VI СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
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17.

18.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену
одржавања избора
(члан 58. ЗОЛИ и члан 54. став 1. ЗОИНП)
Предаја изборног материјала бирачким одборима
(члан 29. став 1. ЗОЛИ)
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде
(члан 58. ЗОЛИ и члан 5. став 3. ЗОИНП)

19.

20.

Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. ЗОИНП)

најдоцније 5 дана
пре дана
одржавања избора
најкасније 24 часа
пре дана
одржавања избора
48 часова пре
одржавања избора
и на дан
одржавања избора
до затварања
бирачких места
на дан избора од
7,00 до 20,00
часова

VII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

21.

22.

Утврђивање резултата избора и њихово објављивање у
„Службеном листу Општине Бачки Петровац”
(члан 44. ЗОЛИ)
Расподела одборничких мандата
(члан 41. став 4. ЗОЛИ)

у року од 24 часа
од затварања
бирачких места
у року од 24 часа
од затварања
бирачких места

VIII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Подношење приговора ИК, због повреде изборног права
(члан 52. став 1. и 2. ЗОЛИ)
23.

24.

Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. став 1. ЗОЛИ)

25.

Жалба против решења ИК Управном суду
(члан 54. став 1. ЗОЛИ)

26.

Достављање жалбе са списима и подацима за одлучивање
Управном суду
(члан 54. став 2. ЗОЛИ)

у року од 24 часа
од дана када је
донета одлука,
извршена радња
или учињен
пропуст
у року од 48 часова
од пријема
приговора
у року од 24 часа
од достављања
решења ИК
одмах а најкасније
у року од 12 часова
од пријема жалбе
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27.

Доношење одлуке по жалби
(члан 54. став 4. ЗОЛИ)

у року од 48 часова
од дана пријема
жалбе са списима

IX ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ОДБОРНИКА
28.

Издавање уверења о избору одборника
(члан 45. ЗОЛИ)

после објављивања
резултата избора

X ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА

29.

30.

Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним
изборима за одборника
(члан 15. став 1. тачка 10. ЗОЛИ)

по завршетку
избора

Достављање података о спроведеним изборима и
резултатима избора за одборнике министарству
надлежном за послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике
(члан 15. став 1. тачка 11 ЗОЛИ)

непосредно по
завршетку избора

Овај роковник објавити у “Службеном листу Општине Бачки Петровац”.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 013-1/2020-02-2
Дана: 04.03.2020. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Душан Рашета, дипл. прав., с.р.
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Podľa článku 15 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník Republiky Srbsko, č.
129/2007, 34/10 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec na
svojom 2. zasadnutí, ktoré sa konalo 04.03.2020, vyniesla
LEHOTNÍK
na výkon volebných úkonov v postupe uskutočnenia volieb
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec
vypísaných na 26. apríla 2020

Lehoty na výkon volebných úkonov v postupe uskutočnenia volieb výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na 26. apríla 2020 sú určené:
1. Uznesením o vypisovaní volieb výborníkov zhromaždení miest a zhromaždení obcí
v Republike Srbsko, 01 č. 013-396/20 z 04.03.2020,
2. Zákonom o lokálnych voľbách (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 129/2007, 34/10 –
uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) a
3. Zákonom o voľbe národných poslancov (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 35/00,
57/2003 – uznesenie ÚSRS, 72/2003 – iný zákon, 75/2003 – oprava iného zákona,
18/2004, 101/2005 – iný zákon, 85/2005 – iný zákon, 28/2011 – uznesenie ÚS, 36/2011,
104/2009 a iný zákon a 12/2020).
Podľa uvedených predpisov lehoty na výkon volebných úkonov sú nasledovné:

Rad.
číslo

Úkony
I.

1.
2.
3.

4.

Lehoty

VYPÍSANIE VOLIEB A ZAČIATOK VÝKONU VOLEBNÝCH ÚKONOV

Vypísanie volieb
(bod 1 uznesenia)

voľby sú vypísané na
26.04.2020

Začiatok priebehu lehôt na výkon
volebných úkonov (bod 2 uznesenia)
Určenie tlačív potrebných pre uskutočnenie volebných úkonov
a sprístupnenie verejnosti
(článok 15 odsek 1 bod 5 a článok 23 odsek 1 ZOLV)
Ustálenie tvaru a vzhľadu hlasovacích lístkov
(článok 15 odsek 1 bod 8 ZOLV)

04.03.2020
v lehote 3 dní od
vypísania volieb,
resp. do 07.03.2020
hneď po vyhlásení
súhrnnej volebnej
listiny
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II VOLEBNÉ MIESTA

5.

5.а.

5.б.

najneskoršie 20 dní
Určenie
a vyhlásenie počtu a adries
volebných miest pred dňom určeným
v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec
pre uskutočnenie
(článok 34 odsek 1 bod 7 ZOVNP)
volieb, resp. do
05.03.2020
Vynesenie Rozhodnutia o úhrnnom počte voličov a jeho
najneskoršie 15 dní
uverejnenie v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec
pred dňom
uskutočnenia volieb
Vynesenie Rozhodnutia o konečnom počte voličov a jeho
48 hodín pred dňom
uverejnenie v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec
určeným pre
uskutočnenie volieb
III VOLEBNÉ VÝBORY

6.

7.

Vymenovanie volebných výborov v stálom zložení
(článok 16 odsek 5 ZOLV)

Doručenie rozhodnutí o vymenovaní volebných
podávateľom potvrdených volebných listín
(článok 16 odsek 6 ZOLV)

najneskôr 10 dní
pred dňom
určeným pre
uskutočnenie
volieb
výborov v lehote 48 hodín
odo dňa vynesenia
rozhodnutí

IV. ORGÁNY PRE USKUTOČNENIE VOLIEB V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ

8.

9.

10.

Zistenie či navrhovateľ volebnej listiny spĺňa podmienky na
určenie svojich predstaviteľov do rozšíreného zloženia VK
a volebných výborov
(článok 14 odsek 6 a článok 16 odsek 3 ZOLV)

dňom vyhlásenia
volebnej listiny –
hneď po prijatí
volebnej listiny a
najneskoršie
v lehote 24 hodín od
prijatia volebnej
listiny

Doručenie rozhodnutia o spĺňaní, resp. nespĺňaní podmienok na v lehote 24 h hodín
určenie splnomocneného predstaviteľa podávateľov volebných od vynesenia
listín do rozšíreného zloženia VK a volebných výborov
rozhodnutia
(článok 14 odsek 7 a článok 16 odsek 3 ZOLV)

Vynesenie rozhodnutia o vymenovaní predstaviteľa
podávateľov volebných listín do rozšíreného zloženia VK

v lehote 24 hodín od
prijatia oznámenia
navrhovateľa
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a volebných výborov
(článok 14 odseky 9 a 10 a článok 16 odsek 3 ZOLV)

volebnej listiny
o mene člena
a zástupcu člena VK,
resp. volebných
výborov

V. VOLEBNÉ LISTINY

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podávanie volebných listín VK
(článok 19 odsek 1 ZOLV)

Odvolenie volebnej listiny zo strany podávateľa
(článok 21 odsek 1 ZOLV)

najneskoršie 15 dní
pred dňom určeným
pre uskutočnenie
volieb
najneskoršie do dňa
ustálenia súhrnnej
volebnej listiny,
resp. do 15.04.2020

hneď po prijatí
Vyhlásenie volebnej listiny zo strany VK
volebnej listiny
(члан 24. став 1. ЗОЛИ)
a zodpovedajúcej
dokumentácie a
najneskoršie
v lehote 24 hodín od
prijatia volebnej
listiny
Doručenie rozhodnutia o vyhlásení volebnej listiny podávateľovi bezodkladne
volebnej listiny
(článok 24 odsek 2 ZOLV)
najneskoršie 10 dní
Ustálenie a zverejnenie súhrnnej volebnej listiny v Úradnom pred dňom
vestníku Obce Báčsky Petrovec
uskutočnenia volieb
(článok 26 odseky 1 a 3 ZOLV)

Právo nahliadnutia podávateľa volebnej listiny do súhrnnej
volebnej listiny
(článok 26 odsek 4 ZOLV)

v lehote 48 hodín
odo dňa zverejnenia
súhrnnej volebnej
listiny

VI. USKUTOČNENIE VOLIEB
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17.

18.

19.

20.

Doručenie oznámenia voličom o dni a čase uskutočnenia volieb najneskoršie 5 dní
(článok 58 ZOLV a článok 54 odsek 1 ZOVNP)
pred dňom
uskutočnenia volieb
Odovzdanie volebného materiálu volebným výborom
najneskoršie 24
(článok 29 odsek 1 ZOLV)
hodín pred dňom
uskutočnenia volieb
48 hodín pred
„Predvolebná tichosť – zákaz volebnej propagandy
uskutočnením volieb
(článok 58 ZOLV a článok 5 odsek 3 ZOVNP )
a v deň
uskutočnenia volieb
po zatvorenie
volebných miest
Otvorenie volebných miest a hlasovanie
v deň volieb od 7.00
(článok 56 odsek 1 ZOVNP)
do 20.00 hodiny

VII. ZISTENIE A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

21.

22.

Zistenie výsledkov volieb a ich zverejnenie v Úradnom vestníku
Obce Báčsky Petrovec
(článok 44 ZOLV)

v lehote 24 hodín od
zatvorenia
volebných miest

Rozdelenie výborníckych mandátov
(článok 41 odsek 4 ZOLV)

v lehote 24 hodín od
zatvorenia
volebných miest

VIII. OCHRANA VOLEBNÉHO PRÁVA

23.

Podávanie námietok VK v dôsledku porušenia volebného práva
(článok 52 odseky 1 a 2 ZOLV)

24.

Vynesenie a doručenie rozhodnutia o námietke
(článok 53 odsek 1 ZOLV)

25.

Sťažnosť proti rozhodnutiu VK Správnemu súdu
(článok 54 odsek 1 ZOLV)

26.

Doručenie sťažnosti so spismi a údajmi pre rozhodovanie
Správnemu súdu
(článok 54 odsek 4 ZOLV)

v lehote 24 hodín od
dňa vynesenia
rozhodnutia,
vykonania úkonu
alebo prehliadnutia
v lehote 48 hodín od
prijatia námietky
v lehote 24 hodín od
doručenia
rozhodnutia VK
hneď a najneskoršie
v lehote 12 hodín od
prijatia sťažnosti
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27.

Vynesenie uznesenia ohľadom sťažnosti
(článok 54 odsek 4 ZOLV)

v lehote 48 hodín od
dňa prijatia sťažnosti
so spismi

IX. VYDÁVANIE POTVRDENÍ O VOĽBE VÝBORNÍKOV

28.

Vydávanie potvrdení o voľbe výborníkov
(článok 45 ZOLV)

po zverejnení
výsledkov volieb

X. PODANIE SPRÁVY

29.

30.

Podanie správy zhromaždeniu obce o uskutočnených voľbách
výborníkov
(článok 15 odsek 1 bod 10 ZOLV)

po ukončení volieb

Doručenie údajov o uskutočnených voľbách a výsledkoch volieb
výborníkov ministerstvu, príslušnému pre úkony lokálnej
samosprávy a republikovému orgánu, príslušnému pre úkony
štatistiky
(článok 15 odsek 1 bod 11 ZOLV)

priamo po ukončení
volieb

Tento lehotník sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec.

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo: 013-1/2020-02-2
Dňa: 04.03.2020
Báčsky Petrovec

PREDSEDA
VOLEBNEJ KOMISIE
Dušan Rašeta, dipl. práv., v.r.
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2.
Образац СО-1/2020

ИЗЈАВА
О ПРЕУЗИМАЊУ ОБРАЗАЦА
ОД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,
ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Изјављујем_____________________, ______________, ____________________
(име и презиме)

(Ј М Б Г)

(пребивалиште и адреса становања)

да сам дана _________ 2020. године, у ______ часова, од Изборне комисије Општине
Бачки Петровац преузео-ла обрасце (у штампаном и електронском облику),
Утврђених од стране Изборне комисије Општине Бачки Петровац, за изборе
одборника у Скупштину општине Бачки Петровац, а у име
_________________________________________________________________________
(назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана)

У ______________, ___________ 2020. године

За И К
___________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис)

ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ
_____________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 1/2020

VYHLÁSENIE
O PREVZATÍ TLAČÍV URČENÝCH ZO STRANY
VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
NA VOĽBY VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA
OBCE BÁČSKY PETROVEC

Vyhlasujem _______________________, ___________, __________________________,
(meno a priezvisko)

(rodné číslo)

(bydlisko a adresa)

že som dňa __________________ 2020 o ___________hodine od Volebnej komisie Obce Báčsky
Petrovec prevzal/la tlačivá (v tlačenej a v elektronickej forme), určené zo strany Volebnej
komisie Obce Báčsky Petrovec na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec
a v mene
_______________________________________________________________________________
(názov politickej strany, koalície politických strán, skupiny občanov)

V ________________, ________________2020.

Pre VOLEBNÚ KOMISIU

___________________________
(meno a priezvisko)
____________________________
(podpis)

POSKYTOVATEĽ VYHLÁSENIA

________________________
(meno a priezvisko)
_________________________
(podpis)

Образац СО – 2/2020

ИЗЈАВА
КАНДИДАТА ДА ПРИХВАТА КАНДИДАТУРУ
ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи
________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, расписане за 26.04.2020.
године, Изборној комисији Општине Бачки Петровац, подноси
________________________________________________________________________________
(назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана)

У ________________, ______________
(место)

(датум)

КАНДИДАТ
_________________________
(име и презиме)
______________________________
(занимање)
______________________________
(Ј М Б Г)
______________________________
(пребивалиште и адреса становања)
______________________________
(својеручни потпис)

Tlačivo ZO – 2/2020

V Y H L Á S E N I E
KANDIDÁTA O PRIJATÍ KANDIDATÚRY
NA VÝBORNÍKA
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Prijímam kandidatúru na výborníka na Volebnej listine

_________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny s menom a priezviskom nositeľa volebnej listiny, ak je určený)

ktorú na voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísané na 26.04.2020,
Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec podáva
_______________________________________________________________________________
(názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov)

V ________________ , ________________
(mesto)

(dátum)

KANDIDÁT

___________________________
(meno a priezvisko)
________________________________
(povolanie)
___________________________
(rodné číslo)
________________________________
(bydlisko a adresa)
________________________________
(vlastnoručný podpis)

Образац СО – 3/2020

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
______________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, страначка коалиција или група грађана)

подноси Изборној комисији Општине Бачки Петровац Изборну листу
______________________________________________________________________________ ,
(назив изборне листе, са именом и презименом лица – носиоца Изборне листе ако је одређено)

за изборе за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, расписане за 26.04.2020.
године.
Кандидати за одборнике су:
Ред.
број
1.

Име и презиме

Датум
рођења

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште
и адреса становања

(Навести све кандидате по одредницама из ове табеле. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи мора
бити најмање по два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на листи.)

У __________________, _________________
(место)

(датум)

ОВЛАШЋЕНИ ПОДНИОСИЛАЦ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
_______________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Уз ову изборну листу доставља се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено име и презиме,
датум рођења, занимање и ЈМБГ (не старија од шест месеци);
писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника (на обрасцу ИК);
потврда о пребивалишту кандидата за одборника (не старија од шест месеци);
писмена сагласност носиоца изборне листе (на обрасцу ИК);
овлашћење за лице које подноси изборну листу (на обрасцу ИК);
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
потписи бирача који су подржали изборну листу (на обрасцу ИК);
Списак бирача који су подржали Изборну листу кандидата за одборнике (на обрасцу ИК у писменој и
електронској форми - ЦД или ДВД),
Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - ако је изборну листу
поднела страначка коалиција или група грађана.

Tlačivo ZO – 3/2020

VOLEBNÁ LISTINA
KANDIDÁTOV NA VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
_________________________________________________________________________
(názov podávateľa volebnej listiny: názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov)

podáva Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec Volebnú listinu
______________________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny, s menom a priezviskom osoby – nositeľom volebnej listiny, ak je určený)

na voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísané na 26.04.2020.
Kandidáti na výborníkov sú:
Poradové
číslo

Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Rodné
číslo

Povolanie

Bydlisko a
adresa

(Uviesť všetkých kandidátov podľa determinantov z tejto tabuľky. Medzi každými piatimi kandidátmi podľa poradia na
listine musia byť najmenej po dvaja kandidáti - príslušníci toho pohlavia, ktoré je menej zastúpení na listine)

V ________________ , _______________
(mesto)

(dátum)

OPRÁVNENÝ PODÁVATEĽ
VOLEBNEJ LISTINY

____________________
(meno a priezvisko)

____________________
(podpis)

POZNÁMKA: K tejto volebnej listine sa prikladá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

potvrdenie o volebnom práve pre každého kandidáta z volebnej listiny, v ktorej je uvedené meno, priezvisko,
dátum narodenia, povolanie a rodné číslo (nie staršie ako šesť mesiacov);
písomné vyhlásenie kandidáta, že prijíma kandidatúru na výborníka (na tlačivo VK);
potvrdenie o bydlisku kandidáta na výborníka (nie staršie ako šesť mesiacov);
písomný súhlas nositeľa volebnej listiny (na tlačive VK);
oprávnenie pre osobu, ktorá podáva volebnú listinu (na tlačive VK);
osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov);
podpisy voličov, ktorí podporili volebnú listinu (na tlačive VK);
zoznam voličov, ktorí podporili volebnú listinu kandidátov na výborníkov (na tlačive VK a v elektronickej forme –
CD alebo DVD);
dohoda o utvorení koalície politických strán alebo o utvorení skupiny občanov - ak volebnú listinu podala koalícia
politických strán alebo skupina občanov.

Образац СО – 4/2020

ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ
ЗАКОНОМ О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА И АКТИМА
ИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Потврђујем _____________________, ________, ________________________
(име и презиме)

(Ј М Б Г)

(пребив. и адреса становања)

да сам дана ___________, у ______ часова, у својству члана – заменика члана
Изборне комисије Општине Бачки Петровац примио – ла од овлашћеног
Изборне листе

подносиоца

_____________________, _____________, ________, __________________________
(име и презиме)

(занимање)

(Ј М Б Г) (пребивалиште и адреса становања)

Изборну листу

_______________________________________________________________________
(назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен)

и следећу документацију предвиђену Законом о локалним изборима и актима ИК Општине
Бачки Петровац:
1. потврде о изборном праву за сваког кандидата са Изборне листе,
2. писмене изјаве кандидата да прихватају кандидатуру,
3. потврде о пребивалишту кандидата,
4. писмену сагласност носиоца Изборне листе,
5. овлашћење лица које подноси Изборну листу,
6. уверење о држављанству,
7. потписе бирача који су подржали Изборну листу,
8. Изборну листу кандидата за одборнике СО-е (у штампаном и електронском облику),
9. Списак бирача који су подржали Изборну листу,
10. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - ако је
изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.

У ________________, _____________.
ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИЛАЦ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

____________________________
(име и презиме)
__________________________________
(потпис)

За И К

_______________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 4/2020

P O T V R D E NI E
O PRIJATÍ VOLEBNEJ LISTINY A DOKUMENTÁCIE STANOVENEJ ZÁKONOM
O LOKÁLNYCH VOĽBÁCH A AKTÁCH VOLEBNEJ KOMISIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC
Potvrdzujem, ____________________ , ____________, _______________________,
(meno a priezvisko)

(rodné číslo)

(bydlisko a adresa)

že som dňa _____________ o _____ hodine ako člen – zástupca člena Volebnej komisie
Obce Báčsky Petrovec prijal/a od oprávneného podávateľa volebnej listiny

_____________________________, ______________________ , __________________,
(meno a priezvisko)

_________________________________

(povolanie)

(rodné číslo)

Volebnú listinu

(bydlisko a adresa)

________________________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny s menom a priezviskom podávateľa volebnej listiny, ak je určený)

a nasledujúcu dokumentáciu stanovenú Zákonom o lokálnych voľbách a aktách Volebnej komisie
Obce Báčsky Petrovec:
1. potvrdenia o volebnom práve pre každého kandidáta z volebnej listiny,
2. písomné vyhlásenia kandidátov, že prijímajú kandidatúru,
3. potvrdenia o bydlisku kandidátov,
4. písomný súhlas nositeľa volebnej listiny,
5. oprávnenie pre osobu, ktorá podáva volebnú listinu,
6. osvedčenia o štátnom občianstve,
7. podpisy voličov, ktorí podporili volebnú listinu,
8. volebnú listinu kandidátov na výborníkov do ZO (v tlačenej a elektronickej forme),
9. zoznam voličov, ktorí podporili volebnú listinu,
10. dohodu o utvorení koalície politických strán alebo o utvorení skupiny občanov - ak
volebnú listinu podala koalícia politických strán alebo skupina občanov.
V ____________________ , _________________

OPRÁVENÝ PODÁVATEĽ
VOLEBNEJ LISTINY
______________________________
(meno a priezvisko)

____________________________
(podpis)

Pre VOLEBNÚ KOMISIU

__________________________
(meno a priezvisko)

_________________________
(podpis)

Образац СО – 5/2020

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе
________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, расписане за 26.04.2020.
године, Изборној комисији Општине Бачки Петровац, подноси
________________________________________________________________________________
(назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана)

У _____________, _____________
(место)

(датум)

НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
___________________________
(име и презиме)
________________________________
(Ј М Б Г)
________________________________
(пребивалиште и адреса становања)
________________________________
(својеручни потпис)

Tlačivo ZO – 5/2020

S Ú H L A S
NOSITEĽA VOLEBNEJ LISTINY, ABY BOL NOSITEĽ VOLEBNEJ LISTINY
KANDIDÁTOV NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

Súhlasím s tým, aby som bol nositeľ Volebnej listiny
________________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny s menom a priezviskom podávateľa volebnej listiny, ak je určený)

ktorú na voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísané na 26.04.2020,
Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec podáva
_________________________________________________________________________________________________
(názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov)

V _______________ , ______________.
(mesto)

(dátum)

NOSITEĽ VOLEBNEJ LISTINY
________________________
(meno a priezvisko)

________________________
(rodné číslo)

________________________
(bydlisko a adresa)

________________________
(vlastnoručný podpis)

Образац СО – 6/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЛИЦE КОЈЕ ПОДНОСИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Овлашћује се

____________________________________________
(име и презиме)

____________________________________________
(занимање)

_____________________________________________
(ЈМБГ)

_____________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

да, у име
______________________________________________________________________________,
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана
која подноси изборну листу)

поднесе Изборној комисији Општине Бачки Петровац Изборну листу

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

за изборе за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, расписписане за
26.04.2020. године.

У __________________, ______________________
(место)

(датум)

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА

___________________________
(име и презиме лица овлашћеног статутом
политичке странке, коалиционим споразумом,
односно споразумом групе грађана)

М. П.
__________________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 6/2020

OPRÁVNENIE
PRE OSOBU, KTORÁ PODÁVA VOLEBNÚ LISTINU KANDIDÁTOV
NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

Oprávňuje sa

______________________________________
(meno a priezvisko)

______________________________________
(povolanie)
____________________________________________________
(rodné číslo)
_____________________________________________________
(bydlisko a adresa)

že v mene

_________________________________________________________________________
(názov podávateľa volebnej listiny - názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov, ktorá
podáva volebnú listinu)

podá Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec Volebnú listinu

________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny s menom a priezviskom podávateľa volebnej listiny, ak je určený)

na voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísané na 26.04.2020.

V _______________ , _______________
(mesto)

(dátum)

POSKYTOVATEĽ OPRÁVNENIA

________________________

M.P.

(meno a priezvisko osoby
oprávnenej štatútom politickej
strany, koaličnou dohodou,
resp. dohodou skupiny občanov)

_________________________
(podpis)

Образац СО – 7/2020

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ПОДРЖАВАЈУ
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ
Изборну листу
(назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе ако је одређен)

подржавају следећи бирачи:
Р./б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Име

Презиме

ЈМБГ

Адреса пребивалишта

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

(Навести све бираче по азбучном реду презимена, који подржавају Изборну листу а према одредницама из ове табеле).

У
(место)

(датум)

М.П.

ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИЛАЦ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

(име и презиме лица)

(потпис)

НАПОМЕНЕ:
Овај списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику на ЦД или ДВД, у Excel формату,
тако да списак у оба облика буде истоветан.
Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају изборну листу. Све оверене
изјаве морају да буду сложене по азбучном реду презимена бирача.
Списак потписује лице овлашћено за подношење изборне листе.

Tlačivo 7/2020

ZOZNAM
VOLIČOV, KTORÍ SVOJÍM PODPISOM PODPORUJÚ
VOLEBNÚ LISTINU KANDIDÁTOV NA VÝBORNÍKOV
ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Volebnú listinu
(názov volebnj listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny, ak je určený )

podporujú nasledujúci voliči:
P./č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Meno

Priezvisko

Rodné číslo

Adresa bydliska

DO

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

(Uviesť všetkých voličov podľa azbukového poradia priezvisk, ktorí podporujú volebnú listinu a podľa heslových slov z tejto tabuľky).

V
(mesto)

(dátum)

М.P.

OPRÁVENÝ PODÁVATEĽ VOLEBNEJ
LISTINY

(meno a priezvisko osoby)

(podpis)

POZNÁMKY:
Tento zoznam sa záväzne doručuje v písanej a v elektronickej forme na CD alebo DVD, v excel formáte,
pričom zoznam v na oboch formách musí byť identický.
K zoznamu sa prikladá potrebný počet overených vyhlásení voličov, ktorí podporujú volebnú listinu. Všetky
overené vyhlásenia musia byť upravené podľa azbukového poradia priezvisk voličov.
Zoznam podpisuje osoba oprávnená na podanie volebnej listiny.

Образац СО – 9/2020

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је ___________________________, ___________________________,
(име и презиме)

(Ј М Б Г)

са пребивалиштем у _______________________, ____________________________,
(место)

(адреса становања)

уписан у извод из бирачког списка на бирачком месту број _____,

под редним бројем _________ у Општини Бачки Петровац и да има бирачко право.

У ________________, ______________
(место)

(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

_______________________

________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

_____________________________
(потпис)

______________________________
(потпис)

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА
(представници подносиоца три различите изборне листе)

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.

Tlačivo ZO – 9/2020

P O T V R D E NI E
O VOLEBNOM PRÁVE HLASOVAŤ MIMO VOLEBNÉHO MIESTA

Potvrdzuje sa, že je _______________________________ , ______________________
(meno a priezvisko)

(rodné číslo)

s bydliskom v _______________________________, ___________________________,
(mesto)

(adresa )

zapísaný do výpisu z voličského zoznamu na volebnom mieste číslo _________,

pod radovým číslom _______ v obci Báčsky Petrovec a má volebné právo.

V ____________________ , _________________
(mesto)

(dátum)

VOLIČ

PREDSEDA VOLEBNÉHO VÝBORU

_____________________
(meno a priezvisko)

(meno a priezvisko)

_________________________
(podpis)

________________________
_____________________________
(podpis)

ČLENOVIA VOLEBNÉHO VÝBORU V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ,
KTORÍ NAVŠTÍVILI VOLIČA
(predstavitelia podávateľov troch rozličných volebných listín)

1. ___________________________
(meno a priezvisko)
____________________________________
(podpis)

2. ___________________________
(meno a priezvisko)
____________________________________
(podpis)

3. ___________________________
(meno a priezvisko)
____________________________________
(podpis)

POZNÁMKA: Podpísané Potvrdenie o volebnom práve zo strany voliča (bezmocná alebo znemožnená
osoba), ktorý hlasuje mimo volebného miesta, vracia sa volebnému výboru kvôli evidovaniu vo výpise
z voličského zoznamu.

Образац СО – 10/2020
На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020), Изборна комисија
Општине Бачки Петровац, на седници одржаној __.__.20__. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДБАЦИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ОДБAЦУЈЕ СЕ изборна листа (назив изборне листе), коју је, __.__.20__.
године, поднела (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/коалиција
политичких странака/група грађана), као неблаговремена.
Образложење
Дана __.__.20__. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе политичка странка/коалиција политичких странака/ група грађана) поднела је
Изборној комисији Општине Бачки Петровац изборну листу са __ кандидата за
одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац на изборима расписаним за
__.__.20__. године, под називом (назив изборне листе).
У вези са поднетом изборном листом, Изборна комисија Општине Бачки
Петровац је утврдила:
- да је чланом 19. став 1. Закона о локалним изборима прописано да се
изборна листа доставља најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање
избора;
- да је рок за подношење изборних листа кандидата за одборнике
Скупштине Општине Бачки Петровац на изборима расписаним за __.__.20__.
године истекао __.__.20__. године у 24.00 часа;
- да је чланом 25. став 1. Закона о локалним изборима прописано да кад
утврди да изборна листа није поднета благовремено, изборна комисија доноси
решење о њеном одбацивању.
Имајући у виду да је наведена изборна листа поднета __.__.20__. године,
односно након истека законског рока за подношење изборних листа, утврђено је
да постоји неотклоњива сметња за разматрање предметне изборне листе, те је
донета одлука као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији Општине Бачки Петровац у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 10/2020
Podľa článku 25 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č.
129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020 , vyniesla

R O Z H O D N UT IE
O ODMIETNUTÍ VOLEBNEJ LISTINY
ODMIETA SA Volebná listina (názov volebnej listiny), ktorú dňa
___________2020 podala (názov podávateľa volebnej listiny - politická strana /
koalícia politických strán / skupina občanov) ako načas nedoručená.
Odôvodnenie
Dňa _________2020 o ________ hodine/hodín (názov podávateľa volebnej
listiny - politická strana / koalícia politických strán / skupina občanov) podala Volebnej
komisii Obce Báčsky Petrovec volebnú listinu s ____ kandidátmi na výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na __________2020 pod
názvom (názov volebnej listiny).
V súvislosti s podanou volebnou listinou Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec
zistila:
- že je článkom 19 odsek 1 Zákon o lokálnych voľbách predpísané, že sa volebná
listina doručuje najneskoršie 15 dní pred dňom určeným pre uskutočnenie volieb;
- že lehota na podanie volebných listín kandidátov na výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na _______2020 uplynula
__________2020 o 24.00 hodine;
- že je článkom 25 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách predpísané, že keď sa
zistí, že volebná listina nie je podaná načas, volebná komisia vynáša rozhodnutie o jej
odmietnutí.
Majúc na zreteli, že uvedená volebná listina bola podaná _______2020, resp.
po uplynutí zákonnej lehoty na podanie volebných listín, zistené je, že jestvuje
neodstrániteľná prekážka pre posúdenie predmetnej volebnej listiny, nuž sa rozhodlo
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať
námietku Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia
rozhodnutia.
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
M.P.

___________________

Образац СО – 11/2020
На основу члана 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020), Изборна комисија
Општине Бачки Петровац, на седници одржаној __.__.20__. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ОТКЛАЊАЊУ НЕДОСТАТАКА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
НАЛАЖЕ СЕ (назив подносиоца изборне листе - политичка
странка/коалиција политичких странака/група грађана), подносиоцу изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац под називом (назив
изборне листе), да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог
закључка, отклони недостатке изборне листе, и то тако што ће (навести начин
отклањања недостатака).
Образложење
Дана __.__.20__. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе)
поднела је Изборној комисији Општине Бачки Петровац изборну листу са ___
кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачки петровац на изборима
расписаним за __.__.20__. године, под називом (назив изборне листе).
Увидом у поднети материјал, утврђено је (навести недостатке изборне
листе).
У складу са наведеним, а на основу члана 25. став 2. Закона о локалним
изборима, неопходно је да се подносиоцу изборне листе наложи отклањање
утврђеног недостатка, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 11/2020

Podľa článku 25 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č.
129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020 , vyniesla

ZÁVER
O OSTRÁNENÍ NEDOSTATKOV VOLEBNEJ LISTINY
UKLADÁ SA (názov podávateľa volebnej listiny - politická strana / koalícia
politických strán / skupina občanov), podávateľovi volebnej listiny kandidátov na
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pod názvom (názov volebnej
listiny), aby najneskoršie v lehote 48 hodín od dňa doručenia tohto záveru odstránil
nedostatky volebnej listiny, a to tak, že (uviesť spôsob odstránenia nedostatkov)
Odôvodnenie
Dňa _________2020 o ________ hodine/hodín (názov podávateľa volebnej
listiny) podala Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec volebnú listinu s ____ kandidátmi
na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na
__________2020 pod názvom (názov volebnej listiny).
Nahliadnutím do podaného materiálu bolo zistené, že (uviesť nedostatky
volebnej listiny).
V súlade s uvedeným a na základe článku 25 odsek 2 Zákona o lokálnych voľbách
je nevyhnutné, aby sa podávateľovi volebnej listiny uložilo odstránenie zistených
nedostatkov, ako je rozhodnuté vo výroku tohto záveru.

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
M.P.

___________________

Образац СО – 12/2020
На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020), Изборна комисија
Општине Бачки Петровац, на седници одржаној __.__.20__. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине
Општине Бачки Петровац под називом (назив изборне листе) коју је за изборе
расписане за __.__.20__. године, поднела (назив подносиоца изборне листе политичка странка/коалиција политичких странака/група грађана).
Образложење
Изборна комисија Општине Бачки Петровац је утврдила да је
заступник/овлашћено лице (назив подносиоца изборне листе), у складу са законом
поднео благовремену и уредну Изборну листу са __ кандидата за одборнике
Скупштине Општине Бачки Петровац на изборима расписаним за __.__.20__.
године, под називом (назив изборне листе).
Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана
документација и да је иста правно ваљана.
У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији Општине Бачки Петровац у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 12/2020

Podľa článku 24 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č.
129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020, vyniesla

R O Z H O D N U T I E
O VYHLÁSENÍ VOLEBNEJ LISTINY

VYHLASUJE SA Volebná listina kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce
Báčsky Petrovec pod názvom (názov volebnej listiny), ktorú pre voľby vypísané na
__________2020 podala (názov podávateľa volebnej listiny - politická strana / koalícia
politických strán / skupina občanov).
Odôvodnenie
Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec zistila, že je zástupca/oprávnená osoba
(názov podávateľa volebnej listiny) v súlade so zákonom podala včasnú a náležitú
volebnú listinu
s ___ kandidátmi na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky
Petrovec na voľbách vypísaných na _______ 2020 pod názvom (názov volebnej listiny).
Zistené bolo, že k volebnej listine bola priložená všetka zákonom určená
dokumentácia a že je právne platná.
V súlade s uvedeným bolo rozhodnuté ako je vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať
námietku Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia
rozhodnutia.

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
M.P.

___________________

Образац СО – 13/2020
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/2020), Изборна комисија
Општине Бачки Петровац, на седници одржаној __.__.20__. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе (назив изборне листе), коју је, __.
__.__.20__. године, поднела (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/
коалиција политичких странака/група грађана).
Образложење
Дана __.__.20__. године у __,__ часова, (назив подносиоца изборне листе)
поднела је Изборној комисији Општине Бачки Петровац изборну листу са __
кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац на изборима
расписаним за __.__.20__. године, под називом (назив изборне листе).
Приликом разматрања наведене изборне листе, на седници одржаној
__.__.20__. године, Изборна комисија Општине Бачки Петровац је утврдила
(навести недостатке изборне листе)
У складу са утврђеним недостатком изборне листе, Изборна комисија
Општине Бачки Петровац је Закључком бр. __ од __.__.20__. године, наложила
(назив подносиоца изборне листе) да најкасније у року од 48 часова од часа
достављања Закључка, отклони недостатак изборне листе.
Разматрајући поступање подносиоца изборне листе по наведеном
закључку, Изборна комисија Општине Бачки Петровац је констатовала:
- да је Закључак заступнику / овлашћеном лицу подносиоца изборне листе
достављен __.__.20__. године у __,__ часова;
- да до __.__.20__. године у __,__ часова, заступник / овлашћено лице
подносиоца изборне листе није поступио по Закључку, односно да није отклонио
недостатке изборне листе;
- да је чланом 25. став 3. Закона о локалним изборима прописано да, када
утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени у предвиђеном року, изборна
комисија, у наредна 24 часа, доноси решење којим се одбија проглашење изборне
листе.
Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији Општине Бачки Петровац у року од 24 часа од дана
доношења решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

М.П.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
________________

Tlačivo ZO – 13/2020
Podľa článku 25 odsek 3 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č.
129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020, vyniesla

R O Z H O D N UT IE
O ZAMIETNUTÍ VYHLÁSENIA VOLEBNEJ LISTINY
ZAMIETA SA vyhlásenie Volebnej listiny (názov volebnej listiny), ktorú
__________2020 podala (názov podávateľa volebnej listiny - politická strana / koalícia
politických strán / skupina občanov).
Odôvodnenie
Dňa _________2020 o ________ hodine/hodín (názov podávateľa volebnej
listiny) podala Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec volebnú listinu s ____ kandidátmi
na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na
__________2020 pod názvom (názov volebnej listiny).
Pri posúdení uvedenej volebnej listiny na zasadnutí, ktoré sa konalo
_______2020, Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec zistila, že (uviesť nedostatky
volebnej listiny).
V súlade s uvedenými nedostatkami volebnej listiny Volebná komisia Obce
Báčsky Petrovec záverom číslo ___ z ______ 2020 uložila (názov podávateľa volebnej
listiny), aby najneskoršie v lehote 24 hodín odo chvíle doručenia záveru odstránila
nedostatky volebnej listiny.
Posudzujúc konanie podávateľa volebnej listiny podľa uvedeného záveru,
Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec konštatovala:
- že je záver zástupcovi / oprávnenej osobe podávateľa volebnej listiny
doručený ____2020 o ______ hodine/hodín;
- že do ______2020 o ______ hodiny /hodín zástupca / oprávnená osoba
podávateľa volebnej listiny nekonala podľa záveru, resp. neodstránila nedostatky
volebnej listiny;
- že je článkom 25 odsek 3 Zákona o lokálnych voľbách predpísané, že keď sa
zistí, že nedostatky volebnej listiny nie sú odstránené v stanovenej lehote, volebná
komisia v priebehu 24 hodín vynesie rozhodnutie, ktorým zamieta
vyhlásenie
volebnej listiny.
Majúc na zreteli uvedené, rozhodnuté je ako vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať
námietku Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia
rozhodnutia.
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

M.P.

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
______________________

Образац СО – 14/2020
На основу члана 26. став 1. Закон о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија
Општине Бачки Петровац, на седници одржаној __.__.20__. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине
Општине Бачки Петровац, на изборима расписаним за __.__.20__. године, и то:
1. _______________________________________________________________
(назив Изборне листе и име и презиме носиоца Изборне листе)

Кандидати за одборнике:
1. _________________, ____________, ______________, ____________________
(име и презиме)

(год. рођења)

(занимање)

(пребив. и адреса станов.)

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате за одборнике)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 14/2020

Podľa článku 26 odsek 1 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č.
129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 а 12/2020) Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020, vyniesla

R O Z H O D N U T I E
O USTÁLENÍ SÚHRNNEJ VOLEBNEJ LISTINY
Ustaľuje sa Súhrnná volebná listina kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia
obce Báčsky Petrovec, na voľbách vypísaných na ________2020, a to:
1. ___________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

Kandidáti na výborníkov:
1) ___________________ , _________ , ________________, _________________
(meno a priezvisko)

(rok narodenia)

(povolanie)

(bydlisko a adresa)

(Uviesť všetky volebné listiny podľa poradia ich vyhlásenia a kandidátov na výborníkov)

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
M.P.

___________________

Образац СО – 15/2020
На основу члана 14. ст. 1. и 6. и члана 16. став 3. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/2011 и
12/2020), Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на седници одржаној
__.__.20__. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ/НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
И БИРАЧКИХ ОДБОРА
УТВРЂУЈЕ СЕ да (назив подносиоца изборне листе - политичка странка/
коалиција политичких странака/група грађана), подносилац Изборне листе
кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, под називом (назив
изборне листе), испуњава / не испуњава услове за одређивање опуномоћених
представника у проширени састав Изборне комисије Општине Бачки Петровац и
бирачких одбора.
Позива се подносилац Изборне листе из става 1. овог решења да, најкасније
__.__.20__. године, одреди своје представнике у проширени састав Изборне
комисије Општине Бачки Петровац и бирачких одбора, те да о томе обавести
Изборну комисију Општине Бачки Петровац (уколико испуњава услове).
Образложење
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на седници одржаној
__.__.20__. године, донела је Решење о проглашењу Изборне листе (назив изборне
листе), са __ кандидата за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац, на
изборима расписаним за __.__.20__. године и, сагласно члану 14. став 6. и члану 16.
став 3. Закона о локалним изборима, утврдила да подносилац наведене изборне
листе, с обзиром на то да је/није предложио најмање две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира, испуњава / не испуњава услове да одреди
своје представнике у проширени састав Изборне комисије Општине Бачки
Петровац и бирачких одбора.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Изборној комисији Општине Бачки Петровац у року од 24 часа од дана
доношења Решења.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 15/2020
Podľa článku 14 odseky 1 a 6 a článku 16 odsek 3 Zákona o lokálnych voľbách
(Úradný vestník RS, č. 129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná
komisia Obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo __________ 2020,
vyniesla

R O Z H O D N UT IE
O SPĹŇANÍ / NESPĹŇANÍ PODMIENOK NA URČENIE SPLNOMOCNENÝCH
PREDSTAVITEĽOV PODÁVATEĽA VOLEBNEJ LISTINY DO ROZŠÍRENÉHO
ZLOŽENIA VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
A VOLEBNÝCH VÝBOROV
ZISŤUJE SA, že (názov podávateľa volebnej listiny - politická strana / koalícia
politických strán / skupina občanov), podávateľ volebnej listiny kandidátov na
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pod názvom (názov volebnej listiny)
spĺňa / nespĺňa podmienky na určenie splnomocnených predstaviteľov do rozšíreného
zloženia Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec a volebných výborov.
Vyzýva sa podávateľ volebnej listiny z odseku 1 tohto rozhodnutia, aby
najneskoršie _______2020 určil svojich predstaviteľov do rozšíreného zloženia Volebnej
komisie Obce Báčsky Petrovec a volebných výborov, tiež aby o tom oboznámil Volebnú
komisiu Obce Báčsky Petrovec (ak spĺňa podmienky).
Odôvodnenie
Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo
_______2020, vyniesla Rozhodnutie o vyhlásení Volebnej listiny (názov volebnej listiny)
s ____ kandidátmi na výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách
vypísaných na _____2020 a v súlade s článkom 14 odsek 6 a článku 16 odsek 3 Zákona
o lokálnych voľbách zistila, že podávateľ uvedenej volebnej listiny, vzhľadom na to, že
navrhol/nenavrhol najmenej dve tretiny kandidátov z celkového počtu výborníkov, ktorý
sa volí, spĺňa/nespĺňa podmienky na určenie svojich predstaviteľov do rozšíreného
zloženia Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec a volebných výborov.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať
námietku Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec v lehote 24 hodín odo dňa vynesenia
rozhodnutia.
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec

PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
M.P.

__________________

Образац СО – 16/2020
ПУНОМОЋ
ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

_______________________________________________________________________,
(назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана)

подносилац Изборне листе
_____________________________________________________________________,
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе)

у проширени састав Изборне комисије Општине Бачки Петровац,
опуномоћује следеће представнике:

1. ______________________, ____________________, ____________________
(име и презиме)

(занимање)

(ЈМБГ)

из _______________________________________________ - члан и
(пребивалиште и адреса становања)

2. ______________________, ____________________, ____________________
(име и презиме)

(занимање)

(ЈМБГ)

из ________________________________________________ - заменик члана;
(пребивалиште и адреса становања)

У ___________________ , ______________
(место)

(датум)

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋИ
____________________________
(име и презиме лица овлaшћеног
статутом политичке странке,
коалиционим споразумом односно
споразумом групе грађана)

М.П.
______________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 16/2020

SPLNOMOCNENIE
PRE PREDSTAVITEĽOV PODÁVATEĽA VOLEBNEJ LISTINY
V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ
VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
_______________________________________________________________________
(názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov)

podávateľ Volebnej listiny
_____________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

do rozšíreného zloženia Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec
splnomocňuje nasledujúcich predstaviteľov:
1. _________________________ , ______________________ , _______________
(meno a priezvisko)
(povolanie)
(rodné číslo)
z __________________________________________ - člen a
(bydlisko a adresa)

2. _________________________ , ______________________ , _______________
(meno a priezvisko)
(povolanie)
(rodné číslo)
z __________________________________________ - zástupca člena ;
(bydlisko a adresa)

V _______________ , _______________
(mesto)

(dátum)

POSKYTOVATEĽ SPLNOMOCNENIA
________________________
(meno a priezvisko osoby
oprávnenej štatútom politickej
strany, koaličnou dohodou,
resp. dohodou skupiny občanov)

M.P.
____________________
(podpis)

Образац СО – 17/2020
ПУНОМОЋ
ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
_______________________________________________________________________,
(назив политичке странке, страначке коалиције или групе грађана)

подносилац Изборне листе
_____________________________________________________________________,
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе)

у проширени састав бирачких одбора опуномоћује следеће представнике:
Бр.
БМ
1
1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ

ПРЕБИВАЛИШТЕ

АДРЕСА

(навести по два опуномоћена представника подносиоца изборне листе за свако бирачко место)

У ___________________ , ______________
(место)

(датум)

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋИ
____________________________
(име и презиме лица овлaшћеног
статутом политичке странке,
коалиционим споразумом односно
споразумом групе грађана)

М.П.
______________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 17/2020

SPLNOMOCNENIE
PRE PREDSTAVITEĽOV PODÁVATEĽA VOLEBNEJ LISTINY
V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ VOLEBNÝCH VÝBOROV
_______________________________________________________________________
(názov politickej strany, koalície politických strán alebo skupiny občanov)

podávateľ Volebnej listiny
_____________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

do rozšíreného zloženia volebných výborov splnomocňuje nasledujúcich predstaviteľov:

Č.
VM
1
1

MENO A PRIEZVISKO

RODNÉ ČÍSLO

BYDLISKO

ADRESA

(uviesť po dvoch splnomocnených predstaviteľov podávateľa volebnej listiny pre každé volebné miesto)

V _______________ , _______________
(mesto)

(dátum)

POSKYTOVATEĽ SPLNOMOCNENIA
________________________
(meno a priezvisko osoby
oprávnenej štatútom politickej
strany, koaličnou dohodou,
resp. dohodou skupiny občanov)

M.P.
____________________
(podpis)

Образац СО – 18/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ
ДА НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ИЗВРШИ УВИД 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 овлaшћеног
статутом политичке странке,
коалиционим споразумом односно
споразумом групе грађана)
__________________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 18/2020

OPRÁVNENIE
PRE OSOBU, KTORÁ SA PO ZVEREJNENÍ SÚHRNNEJ VOLEBNEJ LISTINY
OPRÁVŇUJE NA NAHLIADNUTIE
DO PODANÝCH VOLEBNÝCH LISTÍN A PRILOŽENEJ DOKUMENTÁCIE

Oprávňuje sa ___________________________________________________
(meno a priezvisko)

______________________ , _________________ , ___________________________,
(povolanie)

(rodné číslo)

(bydlisko a adresa)

aby v mene podávateľa Volebnej listiny
_____________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

v lehote 48 hodín odo dňa zverejnenia Súhrnnej volebnej listiny vykonal nahliadnutie do
všetkých podaných volebných listín a priloženej dokumentácie.

V _______________ , _______________
(mesto)

(dátum)

M.P.

OPRÁVNENIE VYDAL
_______________________
(meno a priezvisko osoby
oprávnenej štatútom politickej
strany, koaličnou dohodou,
resp. dohodou skupiny občanov)
_________________________
(podpis)

Образац СО – 19/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ
ДА ПРИСУСТВУЈЕ ШТАМПАЊУ, БРОЈАЊУ, ПАКОВАЊУ
И ДОСТАВЉАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ОРГАНИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

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 органима надлежним за спровођење избора за избор одборника
Скупштине општине Бачки Петровац.

У _________________ , ______________
(место)

(датум)

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

_____________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 19/2020

OPRÁVNENIE
PRE OSOBU, KTORÁ SA OPRÁVŇUJE NA PRÍTOMNOSŤ PRI TLAČENÍ,
POČÍTANÍ, BALENÍ A DORUČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKOV
ORGÁNOM PRÍSLUŠNÝM NA USKUTOČNENIE VOLIEB

Oprávňuje sa ___________________________________________________
(meno a priezvisko)

______________________ , _________________ , __________________________,
(povolanie)

(rodné číslo)

(bydlisko a adresa )

aby v mene podávateľa Volebnej listiny
_____________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

bol prítomný pri tlačení, počítaní, balení hlasovacích lístkov a ich doručení orgánom
príslušným pre uskutočnenie volieb, keď ide o voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce
Báčsky Petrovec.

V _______________ , _______________
(mesto)

(dátum)

M.P.
OPRÁVNENIE VYDAL
________________________
(meno a priezvisko osoby
oprávnenej štatútom politickej
strany, koaličnou dohodou,
resp. dohodou skupiny občanov)
___________________________
(podpis)

Образац СО – 20/2020
На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима
(„Службени лист РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020)
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на својој седници одржаној
__.__.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА
ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Одређују се бирачка места за гласање на изборима за одборнике Скупштине
Општине Бачки Петровац, који су расписани за 26.04.2020. године, и то:
-

бирачко место 1, (навестиу назив бирачког места), које обухвата бираче са
подручја улица: (навести назив улица).

(навести сва бирачка места 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.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а истиче се на свим бирачким
местима на територији Изборне јединице 7 – Бачки Петровац.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:
Дана:
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
М.П.
_______________

Tlačivo ZO – 20/2020
Podľa článku 15 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník
RS, č. 129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce
Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo ________ 2020, vyniesla

R OZH OD N UT IE
O URČENÍ VOLEBNÝCH MIEST
PRE HLASOVANIE NA VOĽBÁCH VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
I.
Určujú sa volebné miesta pre hlasovanie na voľbách výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sú vypísané na 26.04.2020, a to:
-

volebné miesto 1, (uviesť názov volebného miesta) kam patria voliči z územia
ulíc (uviesť názvy ulíc):
(uviesť všetky volebné miesta v osadách obce Báčsky Petrovec)

II.
Toto rozhodnutie sa doručí volebným výborom, utvoreným pre všetky volebné
miesta zo stati I. tohto rozhodnutia a vyloží sa na volebnom mieste.
III.
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia a vyloží sa na všetkých
volebných miestach na území Volebnej jednotky 7 – Báčsky Petrovec.

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo:
Dňa:
Báčsky Petrovec
PREDSEDA VOLEBNEJ KOMISIE
______________________
(meno a priezvisko)

M.P.

_________________________
(podpis)

Образац СО – 21/2020
На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020),
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на својој седници одржаној
__.__.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
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 Oпштине Бачки Петровац, расписаних за
26.04.2020. године и именују се председници и чланови бирачких
одбора и њихови заменици за бирачка места, и то:
-

на бирачком месту 1, ___________________________________________
(назив и адреса бирачког места)

1. председник:___________________,____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
зам. председ.: __________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
2.члан:

зам.члана:

3.члан:

зам.члана:

4.члан:

зам.члана:

__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)

5.члан:

зам.члана:

__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)
__________________,_____________________
(име и презиме)
(адреса пребивалишта)

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

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

Број: ___________
У ______________ , ________________
(место)
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК
_____________________
(име и презиме)
_________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 21/2020
Podľa článku 15 odsek 1 bod 3 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník
RS, č. 129/2007, 34/2010 - uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) Volebná komisia Obce
Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo _______2020, vyniesla

R O Z H O D N UT I E
O URČENÍ VOLEBNÝCH VÝBOROV
V STÁLOM ZLOŽENÍ NA VOĽBU VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. Utvárajú sa volebné výbory v stálom zložení pre uskutočnenie volieb
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísaných na 26.04.2020
a vymenúvajú sa predsedovia a členovia volebných výborov a ich zástupcovia na
volebných miestach, a to:
- na volebnom mieste 1______________________________________________
(názov a adresa volebného miesta)

1. predseda: _____________________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. predsedu: ________________________, __________________________
(meno a priezvisko)

2. člen:

(adresa bydliska)

_____________________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

3. člen:

(adresa bydliska)

_____________________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

4. člen:

(adresa bydliska)

_____________________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

5. člen:

(adresa bydliska)

_____________________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

(V rozhodnutí uviesť stále zloženie volebných výborov na všetkých volebných miestach v obci).

2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom
volebných miestach.

vynesenia a vyloží sa na

Číslo: ______________
V _________________ , _______________
(mesto)

(dátum)

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

M.P.
PREDSEDA
_____________________
(meno a priezvisko)
________________________
(podpis)

Образац СО - 22/2020

РЕШЕЊЕ
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 Oпштине Бачки Петровац,
расписаних за 26.04.2020. године, и то за бирачка места:
-

Бирачко место 1, ___________________________________________
(назив и адреса бирачког места)

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 oпштини).
2.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а истиче се на бирачким

местима.
Број: _______________
У _____________, ______________
(место)

(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

М.П.
ПРЕДСЕДНИК
__________________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 22/2020

R O Z H O D N UT IE
O VYMENOVANÍ ČLENOV A ZÁSTUPCOV ČLENOV VOLEBNÝCH VÝBOROV
V ROZŠÍRENOM ZLOŽENÍ NA VOĽBU VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA
OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. Vymenúvajú sa členovia a zástupcovia členov volebných výborov v rozšírenom
zložení pre uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
vypísaných na 26.04.2020, a to pre volebné miesta:
- na volebnom mieste 1______________________________________________
(názov a adresa volebného miesta)

1). člen:

__________________________, _ _________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

ako predstavitelia Volebnej listiny _________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa voleb. listiny)

2) člen:

__________________________, __________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

zást. člena: __________________________ , __________________________
(meno a priezvisko)

(adresa bydliska)

ako predstavitelia Volebnej listiny _________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa voleb. listiny)
(V rozhodnutí uviesť rozšírené zloženie volebných výborov na všetkých volebných miestach v obci).

2. Toto rozhodnutie
volebných miestach.

nadobúda

platnosť dňom

vynesenia a vyloží sa na

Číslo: ______________
V _________________ , _______________
(mesto)

(dátum)

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
M.P.

PREDSEDA
___________________
(meno a priezvisko)
________________________
(podpis)

Образац СО – 23/2020

КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
За гласање на изборима за одборнике Скупштине Општине Бачки Петровац,
расписаним за 26.04.2020. године, бирачки одбор на бирачком месту
број ____, ____________________________________________________________
(назив бирачког места)

примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству првог бирача који је дошао на бирачко место
_______________________________________________, уписаног у извод из
(име и презиме бирача)

бирачког списка под редним бројем ______, утврђено да је гласачка кутија
исправна, да је празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине
гласачких листића.
У _____________________, _________________, ___________,
(место)

(дан, месец, година)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО
НА БИРАЧКО МЕСТО

(час)

БИРАЧКИ ОДБОР

________________________

1._________________________________

(име и презиме)

(име и презиме и потпис председника)

_______________________

2._________________________________

(потпис)

(име и презиме и потпис члана)

3._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

4._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

5._________________________________
(име и презиме и потпис члана)

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви
присутни чланови, односно заменици чланова бирачког одбора.

Tlačivo ZO – 23/2020

KONTROLNÝ

LÍSTOK

NA PREVIERKU BEZCHYBNOSTI VOLEBNEJ SCHRÁNKY
Pre hlasovanie na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
vypísaných na 26.04.2020, volebný výbor na volebnom mieste číslo _________,
________________________________________________________________________
(názov volebného miesta)

prijal volebnú schránku.
Previerkou sa v prítomnosti prvého voliča, ktorý prišiel na volebné miesto,
___________________________________________ , zapísaného do výpisu zo zoznamu
(meno a priezvisko voliča)

voličov pod radovým číslom _______ zistilo, že je volebná schránka bezchybná, že je
prázdna a zabezpečuje istotu a tajnosť hlasovacích lístkov.

V ___________________ , _________________ , ________
(mesto)

(deň, mesiac, rok)

VOLIČ, KTORÝ PRVÝ
PRIŠIEL NA VOLEBNÉ MIESTO
_____________________________
(meno a priezvisko)
________________________________
(podpis)

(hodina)

VOLEBNÝ VÝBOR

1. _________________________________
(meno a priezvisko a podpis predsedu)

2. _________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena)

3. __________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena)

4. __________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena)

5. __________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena)

POZNÁMKA: Kontrolný lístok na previerku správnosti volebnej schránky podpisujú
všetci prítomní členovia, resp. zástupcovia členov volebných výborov.

Образац СО – 24/2020

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
(26.04.2020. 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)
3.
______________________________________________________________
(назив Изборне листе)
______________________________________________________
(име и презиме првог кандидата са Изборне листе)

(На горе наведени начин се уносе називи свих Изборних листа и првих
кандидата а према редоследу утврђеном на Збирној изборној листи).

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ,
ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА
ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

М.П.

Tlačivo ZO – 24/2020

HLASOVACÍ LÍSTOK
NA VOĽBY VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
(26. 04. 2020)
1. __________________________________________________________________
(názov volebnej listiny)

__________________________________________________________________
(meno a priezvisko prvého kandidáta z volebnej listiny)

2. __________________________________________________________________
(názov volebnej listiny)

__________________________________________________________________
(meno a priezvisko prvého kandidáta z volebnej listiny)

3. __________________________________________________________________
(názov volebnej listiny)

__________________________________________________________________
(meno a priezvisko prvého kandidáta z volebnej listiny)

(Na uvedený spôsob zapísať názvy všetkých volebných listín a prvých kandidátov
podľa poradia stanoveného na súhrnnej volebnej listine).

HLASUJE SA IBA ZA JEDNU VOLEBNÚ LISTINU
ZAKRÚŽKOVANÍM RADOVÉHO ČÍSLA PRED NÁZVOM
TEJ VOLEBNEJ LISTINY ALEBO NÁZVU VOLEBNEJ LISTINY

M.P.

Образац СО - 25/2020

УВЕРЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ 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 _______ 2020. године.

Број: _______________
У ______________, _____________
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

М.П.

ПРЕДСЕДНИК
_____________________
(име и презиме)
_________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 25/2020

P O T V R D E N I E
O VOĽBE VÝBORNÍKA DO ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

Potvrdzuje sa, že je _______________________, _________________________
(meno a priezvisko)

(povolanie)

narodený ____________, _________________ , z _____________________________
(dátum)

(rodné číslo)

(adresa bydliska)

zvolený za výborníka do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec z Volebnej listiny
________________________________________________________________________
(názov volebnej listiny a meno a priezvisko nositeľa volebnej listiny)

na voľbách, ktoré sa konali ________ 2020.

Číslo: _________________
V __________________, ______________
(mesto)
(dátum)

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

M.P.
PREDSEDA
______________________
(meno a priezvisko)

_____________________
(podpis)

Образац СО – 26/2020

ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ - ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,
ИЗМЕЂУ И К ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ И БИРАЧКОГ ОДБОРА
1. Изборна комисија Општине Бачки Петровац предала је Бирачком одбору
образованом за бирачком место __________________________________ изборни
(бр. бирачког места и његов назив)

материјал за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине општине
Бачки Петровац, који ће се одржати _______ 2020. 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,
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)

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 Изборне комисије Општине Бачки
Петровац а један код Бирачког одбора.
У __________________, ________________, у _____ часова.
(место)

(датум)

Председник Бирачког одбора

_________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

Чланови Бирачког одбора
__________________________
(потпис члана)

__________________________
(потпис члана)

__________________________
(потпис члана)

__________________________
(потпис члана)

За Изборну комисију Општине
Бачки Петровац
______________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис

Tlačivo ZO – 26/2020

ZÁPISNICA
O ODOVZDANÍ - PREVZATÍ VOLEBNÉHO MATERIÁLU
PRE USKUTOČŇOVANIE HLASOVANIA NA VOĽBÁCH VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC MEDZI VOLEBNOU KOMISIOU
OBCE BÁČSKY PETROVEC A VOLEBNÝM VÝBOROM

1. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec odovzdala volebnému výboru
utvorenému pre volebné miesto _________________________________________
(číslo a názov volebného miesta )

volebný materiál pre uskutočnenie hlasovania na voľbách výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa uskutočnia ___________ 2020, a to:
1) Rozhodnutie o určení volebného miesta,
2) Rozhodnutie o určení volebných výborov v stálom zložení,
3) Rozhodnutie o vymenovaní členov a zástupcov členov volebných výborov
v rozšírenom zložení,
4) overený výpis zo zoznamu voličov pre hlasovanie na volebnom mieste,
5) tlačivo zápisnice o práci volebného výboru na uskutočnení hlasovania a
ustálení výsledkov hlasovania na volebnom mieste,
6) Rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny,
7) ________ hlasovacích lístkov,
8) kontrolný lístok na previerku bezchybnosti hlasovacej schránky,
9) ________ tlačív potvrdenia o volebnom práve pre voličov, ktorí sú
znemožnení hlasovať na volebnom mieste,
10) hlasovacia schránka,
11) paraván na hlasovanie,
12) potreby na pečatenie (mosadzná – okrúhla a olovená – štvoruholníková
pečiatka, vosk na pečatenie – tvrdý a mäkký, trikolóra na pečatenie
hlasovacej schránky),
13) písacie potreby,
14) sprej na označovanie ukazováka pravej ruky – 2 kusy,
15) UV lampy – 2 kusy,
16) obálky pre hlasovacie lístky (pre nepoužité, neplatné a platné hlasovacie
lístky),
17) úradné obálky pre hlasovanie mimo volebného miesta,
18) obálky pre hlasovací lístok pre hlasovanie mimo volebného miesta,
19) štátna zástava RS,
20) označenie volebného miesta,
21) správa o prítomnosti členov a zástupcov členov volebného výboru v deň
volieb,
22) kratší návod o práci volebných výborov,

23) hárky papiera,
24) samolepiaci pás (selotejp)
25) vosková svieca a zápalky.
2. Volebný výbor prevzal materiál pre uskutočnenie hlasovania uvedený
pod podbodmi ______________________________________________ bodu 1.
3. Pri odovzdaní volebného materiálu boli prítomní predstavitelia navrhovateľov:
1) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

2) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

3) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

4) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

5) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

6) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

7) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

8) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

9) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

10) ___________________________ , ____________________________ ,
(názov navrhovateľa)

(meno a priezvisko)

___________________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

4. Volebný výbor a predstavitelia navrhovateľov m a l i – n e m a l i poznámky na
odovzdanie a prevzatie volebného materiálu.
Poznámky sú:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí volebného materiálu je spísaná v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponecháva Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec а
jedno volebný výbor.
V ______________ , ______________ o __________ hod.
(mesto)

(dátum)

Predseda
volebného výboru

Pre Volebnú komisiu Obce
Báčsky Petrovec

___________________

______________________

(meno a priezvisko)

(meno a priezvisko)

________________________
(podpis)

Členovia volebného výboru:
___________________________
(podpis člena)

___________________________
(podpis člena)

___________________________
(podpis člena)

__________________________
(podpis člena)

____________________________
(podpis)

Образац СО – 27/2020

ЗАПИСНИК
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, ________________________________________
(назив бирачког места)
у Општини Бачки Петровац састао се на дан ______________20__. године, у __________
часова.
1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(председник бирачког одбора читко уписује имена чланова и заменика чланова бирачког одбора који су
присутни приликом отварања бирачког места)

2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио:
2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема
истакнутих симбола политичких странака и другог изборног пропагандног материјала,
2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и да је обезбеђена
тајност гласања,
2.3а да је од изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је
потребан за спровођење гласања на бирачком месту.
2.3б да је од изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено
да недостаје: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________, о чему је бирачки одбор одмах обавестио изборну
комисију.
3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.
4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први

дошао на бирачко место _______________________________________, уписаног у извод из
(име и презиме првог бирача)

бирачког списка под редним бројем ____. Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна
и празна, контролни лист, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први
дошао на бирачко место, убачен је у гласачку кутију, која је одмах запечаћена у присуству
првог бирача, након чега је почело гласање.
5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ______ бирача, уписаних у извод из бирачког
(број)

списка под редним бројевима ___________________________________________________
_____________________________________________________________________, од чега је:
-

____ слепих лица,

-

____ лица са другим видовима инвалидитета,

-

____ неписмених лица.

6. Ван бирачког места гласало је ______ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под
(број)

редним бројевима ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________, од чега је:
-

____ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога,

-

____ лица са инвалидитетом,

-

____ немоћних старих лица.

7а Гласање се све време одвијало у потпуно реду.
7б За време гласања десило се:
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног прекида
гласања1. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8а На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи.
1

Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је трајао прекид.

8б На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих
организација:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају)

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова.
10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата
гласања на следећи начин:
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића,
10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних
бројева у изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком
списку;
10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
10.4. утврдио је број употребљених гласачких листића пребројавањем свих гласачких
листића који су се налазили у гласачкој кутији;
10. 5. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број
неважећих гласачких листића;
10.6. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака
изборна листа.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и
важећи гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.
12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања за
избор одборника Скупштине Општине Бачки Петровац следећи:
12.1. да је према изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком
списку, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ……………………………………………………………………___________;
(број)

12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ………………………………………………………….___________;
(број)

12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ……………………………………………….___________;
(број)

12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу из
бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку) ………………… ___________;
(број)

12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ ……___________;
(број)

12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………….....___________;
(број)

12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ………………………………………………………___________;
(број)

12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
Редни
број

Назив изборне листе

Број гласова
који је добила
изборна листа

1.
(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком
листићу)
13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на
бирачком месту.
13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи
чланови бирачког одбора: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах
достави изборној комисији, за шта су одређени председник и следећи чланови бирачког
одбора:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а
по један примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне
листе које су освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то:
15.1. _________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

15.2. __________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

15.3. __________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

15.4. __________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу)

16. Бирачки одбор је са радом завршио ______________ 20__. године у __________ часова.
(дан и месец)

БИРАЧКИ ОДБОР:
1._____________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис председника бирачког одбора)

2._____________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора)

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2.)

Tlačivo ZO – 27/2020

ZÁPISNICA
O PRÁCI VOLEBNÉHO VÝBORU NA USKUTOČNENÍ HLASOVANIA
A USTÁLENÍ VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA VOĽBU VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. Volebný výbor určený pre volebné miesto číslo _____, ______________________
(názov volebného miesta)

v obci Báčsky Petrovec sa stretol dňa __________2020 o __________hodine.
1.1. Prítomní boli nasledujúci členovi a zástupcovia členov volebného výboru:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(predseda volebného výboru čitateľne zapisuje mená členov a zástupcov členov volebného výboru, ktorí
boli prítomní pri otváraní volebného miesta)

2. Pred otvorením volebného miesta volebný výbor preveril a zistil:
2.1. že na volebnom mieste a na vzdialenosti do 50 metrov od volebného miesta nieto
symboly politických strán a iný volebný propagačný materiál,
2.2. že je miestnosť, v ktorej sa bude hlasovať, upravená v súlade so zákonom a že
zabezpečuje tajnosť hlasovania,
3.3a. že bol od obecnej volebnej komisie prevzatý úplný a bezchybný volebný materiál
pre hlasovanie na volebnom mieste,
3.3b. že bol od volebnej komisie prevzatý volebný materiál, pri previerke ktorého bolo
zistené, že chýba: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________, o čom volebný výbor hneď
oboznámil volebnú komisiu.
3. Volebný výbor otvoril volebné miesto o ___________ hodine,.
4. Volebný výbor preveril hlasovaciu bezchybnosť volebnej schránky za prítomnosti
voliča, ktorý prvý prišiel na volebné miesto ________________________ zapísaného
(meno a priezvisko prvého voliča)

do výpisu zo zoznamu voličov pod radovým číslom ______. Zistilo sa, že je volebná
schránka prázdna a kontrolný lístok, ktorý podpísali členovia volebného výboru a
volič, ktorý prvý prišiel na volebné miesto, vhodený do hlasovacej schránky, ktorá sa
hneď zapečatila v prítomnosti prvého voliča. Potom začalo hlasovanie.

5. Za pomoci inej osoby (pomocníka) hlasovali ______ voliči, zapísaní do výpisu zo
(počet)

zoznamu voličov pod radovými číslami _____________________________________
________________________________________________________, z ktorých boli:
- _________ slepé osoby,
- _________ osoby s inými formami zdravotného postihnutia,
- _________ negramotné osoby.
6. Mimo volebného miesta hlasovali ________ voliči, zapísaní do výpisu zo zoznamu
(počet)

voličov pod radovými číslami ____________________________________________
________________________________________________________, z ktorých boli:
- _________ osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemohli prísť na volebné miesto,
- _________ osoby so zdravotným postihnutím,
- _________ nevládne staré osoby.
7a. Hlasovanie celý čas prebiehalo v poriadku
7b. Počas hlasovania sa udialo:
(uviesť udalosti, ktoré vplývali na hlasovanie, a najmä dôvody a trvanie eventuálneho prerušenia
hlasovania1. Podrobnejší opis, ak je potrebný, podať v osobitnej prílohe, ktorá bude súčasťou tejto
zápisnice).

________________________________________________________________________
8a. Na volebnom mieste neboli prítomní domáci a/alebo zahraniční pozorovatelia.
8b. Na volebnom mieste boli prítomní domáci a/alebo zahraniční pozorovatelia
nasledujúcich organizácií:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(uviesť mená a priezviská všetkých pozorovateľov a názvy organizácií, ktoré zastupovali)
_____________________________________
1

Ak hlasovanie bolo prerušené vyše jednej hodiny, hlasovanie sa predlžuje za taký čas
koľko trvalo prerušenie,

9. Volebné miesto bolo zatvorené a hlasovanie uzavreté o _________hodine.
10. Po zatvorení volebného miesta volebný výbor pristúpil k zisťovaniu výsledkov
hlasovania na nasledovný spôsob:
10.1. zistil počet nepoužitých hlasovacích lístkov,
11.
zistil celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, spočítaním
okrúžkovaných radových čísel vo výpise zo zoznamu voličov a eventuálnom
zozname náhradných zmien v zozname voličov,
11.
otvoril hlasovaciu schránku, v ktorej NAŠIEL - NENAŠIEL kontrolný lístok,
11.
zistil počet použitých hlasovacích lístkov sčítaním všetkých hlasovacích lístkov,
ktoré hlasovali, boli v hlasovacej schránke,
11.
pristúpil k rozdeľovaniu platných hlasovacích lístkov od neplatných a zistil počet
neplatných hlasovacích lístkov,
11.
zistil počet platných hlasovacích lístkov a počet hlasov, ktoré získala každá
volebná listina.
11. Po sčítaní, nepoužité hlasovacie lístky, neplatné hlasovacie lístky a platné hlasovacie
lístky boli vložené do osobitných obálok a zapečatené.
12. Volebný výbor zistil, že sú na volebnom mieste číslo _______ výsledky hlasovania
na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec nasledovné:
12.1. že podľa výpisu zo zoznamu voličov a zoznamu náhradných zmien v zozname
voličov bolo úhrnne ZAPÍSANÝCH VOLIČOV ................................................ ___________
(počet)

12.2. že bolo PRIJATÝCH hlasovacích lístkov ............................................... ___________
(počet)

12.3. že bolo NEPOUŽITÝCH hlasovacích lístkov ...........................................___________
(počet)

12.4. že bolo úhrnne VOLIČOV, KTORÍ HLASOVALI (zakrúžkované radové čísla vo výpise
zo zoznamu voličov a v zozname náhradných zmien v zozname voličov ....... __________
(počet)

12.5. že bol počet HLASOVACÍCH LÍSTKOV, ktoré boli v HLASOVACEJ SCHRÁNKE _____
12.6. že bol počet NEPLATNÝCH hlasovacích lístkov ................................. ___________
(počet)

12.7. že bol počet PLATNÝCH hlasovacích lístkov .................................... ___________
(počet)

12.8. že bol počet HLASOV, ktoré získala KAŽDÁ VOLEBNÁ LISTINA:

Rad.
číslo

Názov volebnej listiny

Počet hlasov,
ktoré získala
volebná
listina

1.
(Uviesť všetky volebné listiny podľa ich poradia na hlasovacom lístku)

13a. Členovia volebného výboru MALI – NEMALI poznámky na postup uskutočnenia
hlasovania na volebnom mieste.
13b.
Poznámky na postup uskutočnenia hlasovania na volebnom mieste mali
nasledujúci členovia volebného výboru: _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Poznámky uviesť v osobitnej prílohe, ktorá bude súčasťou tejto zápisnice)

14. Uzavreté bolo, že prvé vyhotovenie tejto zápisnice s volebným materiálom treba
ihneď doručiť volebnej komisii, za čo sú určení predseda a nasledovní členovia
volebného výboru: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Volebný výbor druhé vyhotovenie tejto zápisnice ihneď vyvesil na volebnom mieste
a po jedno vyhotovenie tejto zápisnice dostali predstavitelia podávateľov štyroch
volebných listín, ktoré získali najväčší počet hlasov na volebnom mieste, a to:
15.1. _______________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena volebného výboru v rozšírenom zložení)

15.2. _______________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena volebného výboru v rozšírenom zložení)

15.3. _______________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena volebného výboru v rozšírenom zložení)

15.4. _______________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena volebného výboru v rozšírenom zložení)

16. Volebný výbor ukončil prácu ______________ 2020 o __________hodine.
(deň a mesiac)

VOLEBNÝ VÝBOR:
1. _________________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis predsedu volebného výboru)

2. _________________________________________________________________________
(meno a priezvisko a podpis člena, resp. zástupcu člena volebného výboru)

(uviesť všetkých členov volebného výboru ako pod 2.)

Образац СО – 28/2020

ЗАПИСНИК
О ПРЕДАЈИ - ПРИЈЕМУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
НАКОН СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. Бирачки одбор образован за бирачко место _______________________
(бр. бирачког места и његов назив)

предао је Изборној комисији Општине Бачки Петровац изборни материјал после
спроведеног гласања за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац на
бирачком месту ___________________________ , који су одржани 26.04.2020.
(бр. бирачког места и његов назив)

године, и то:
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 и оловни-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.

2. Изборна комисија Општине Бачки Петровац 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)

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 Изборне комисије Општине Бачки Петровац а један
код Бирачког одбора.
У ___________________, ______________, у _____ часова.
(место)

(датум)

Председник
Бирачког одбора

За Изборну комисију
Општине Бачки Петровац

_____________________

______________________

(име и презиме)

(име и презиме)

_________________________
(потпис)

__________________________
(потпис)

Присутни чланови Бирачког одбора
_______________________________
(потпис члана)

_______________________________
(потпис члана)

_______________________________
(потпис члана)

_______________________________
(потпис члана)

Tlačivo ZO – 28/2020

ZÁPISNICA
O ODOVZDANÍ - PREVZATÍ VOLEBNÉHO MATERIÁLU
PO USKUTOČNENOM HLASOVANÍ ZA VOĽBU VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Volebný výbor utvorený pre volebné miesto ______________________________
(číslo a názov volebného miesta)

odovzdal

Volebnej

komisii

Obce Báčsky Petrovec volebný

materiál

po

uskutočnenom hlasovaní za výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec
na volebnom mieste ___________________________ , ktoré sa konalo 26.04.2020,
(číslo a názov volebného miesta)
a to:
1) zápisnicu o práci volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov
hlasovania na voľbách výborníkov do Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec,
2) overený Výpis z voličského zoznamu, podľa ktorého voliči hlasovali,
3) _____________ nepoužitých hlasovacích lístkov,
(počet)

4) _____________ neplatných hlasovacích lístkov,
(počet)

5) _____________ platných hlasovacích lístkov,
(počet)

6) jeden kontrolný lístok na previerku hlasovacej schránky,
7) ______________ tlačív potvrdenia o volebnom práve voličov, ktorí boli
(počet)
znemožnení hlasovať na volebnom mieste.

8) jednu hlasovaciu schránku,
9) _________ paravány na hlasovanie,
(počet)

10) potreby na pečatenie (mosadzná – okrúhla a olovená – štvoruholníková pečiatka),
11) písacie potreby,
12) 2 spreje na označovanie ukazováka pravej ruky,
13) 2 UV lampy,
14) Správu o prítomnosti členov a zástupcov členov volebného výboru v deň hlasovania.

2. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec prijala volebný materiál uvedený v bode 1.
tejto zápisnice.
3. Pri odovzdaní
a prevzatí volebného materiálu boli prítomní predstavitelia
navrhovateľa:
1) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

2) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

3) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

4) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

5) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

6) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

7) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

8) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

9) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

10) _________________________ , _______________________________
(názov navrhovateľa)
(meno a priezvisko)
_________________________________________________________
(bydlisko a adresa predstaviteľa)

4. Volebný výbor a predstavitelia navrhovateľa m a l i – n e m a l i poznámky na
odovzdanie a prevzatie volebného materiálu.
Poznámky:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí volebného materiálu po uskutočnenom hlasovaní
na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec je spísaná v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponecháva Volebná komisia Obce Báčsky
Petrovec a jedno volebný výbor.

V _______________ , _______________ o __________ hodine.
(mesto)

(dátum)

Predseda volebného výboru

Pre Volebnú komisiu Obce
Báčsky Petrovec

_______________________

_______________________

(meno a priezvisko)
_________________________
(podpis)

Prítomní členovia volebného výboru:
________________________________
(podpis člena)

________________________________
(podpis člena)

________________________________
(podpis člena)

________________________________
(podpis člena)

(meno a priezvisko)
_____________________________
(podpis)

Образац СО – 29/2020

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
(26.04.2020. ГОДИНЕ)
1. Седница Изборне комисије Општине Бачки Петровац је почела у ____
часова, дана _________ године.
2. Седници Изборне комисије Општине Бачки Петровац присуствују:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(читко уписати имена и презимена свих присутних чланова ИК)

3.

Изборна комисија Општине Бачки Петровац је утврдила, да је од укупно
11 Бирачких одбора образованих за спровођење избора за одборнике у
Скупштину општине Бачки Петровац примила изборни материјал од
______ Бирачких одбора.
(број)

4. Изборна комисија Општине Бачки Петровац 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, Изборна комисија Општине Бачки Петровац 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:

Ред.
број

-

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:
Назив Изборне листе

Број гласова, које је
добила Изборна листа

(Навести добијени број гласова за све Изборне листе).

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:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Закључено је да се Извештај о резултатима избора саопшти одмах а

најкасније шест часова од достављања извештаја са Бирачких места.
8. Изборна комисија Општине Бачки Петровац је завршила са радом
______________, у _____ часова.
(датум)

СЕКРЕТАР И К
__________________________
(име и презиме)
_______________________________
(потпис)

ПРЕДСЕДНИК И К
_________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

2.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

3.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

4.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

5.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

6.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

7.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

8.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

9.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

10. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
11. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
12. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

13. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
14. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
15. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
16. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

Tlačivo ZO – 29/2020

ZÁPISNICA
O PRÁCI VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
NA USTÁLENÍ VÝSLEDKOV HLASOVANIA ZA VOĽBU VÝBORNÍKOV
DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
(26. 04. 2020)
1. Zasadnutie Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec začalo o ___________ hodine,
dňa _________________.
2. Na zasadnutí Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec boli prítomní:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(čitateľne zapísať mená a priezviská všetkých prítomných členov VK)

3. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec zistila, že od úhrnne 11 volebných výborov,
utvorených pre uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky
Petrovec, prijala volebný materiál od _____________ volebných výborov.
(počet)

4. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec zistila, že n e d o š l o k podstatnejšiemu
porušeniu Zákona o lokálnych voľbách, resp. Zákona o voľbe národných poslancov a
nezrušila hlasovanie ani na jednom volebnom mieste.
V dôsledku podstatnejšieho porušenia zákona, Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec
zrušila hlasovanie na volebnom mieste:

____________________________________________
(číslo a názov volebného miesta)

____________________________________________
(číslo a názov volebného miesta)
(Uviesť všetky volebné miesta, na ktorých bolo zrušené hlasovanie)

a určila, že sa na týchto volebných miestach zopakuje hlasovanie ____________.
(dátum)

5. Na základe volebného materiálu, prijatého od volebných výborov, bolo zistené:
-

že úhrnný počet voličov zapísaných do voličského zoznamu bol: __________,

-

že úhrnný počet voličov, ktorí hlasovali na volebných miestach, bol: _______,

-

že úhrnný počet voličov, ktorí hlasovali mimo volebného miesta, bol: _____,

-

že úhrnný počet prijatých hlasovacích lístkov bol: __________,

-

že úhrnný počet neplatných hlasovacích lístkov bol: _________,

-

že úhrnný počet platných hlasovacích lístkov bol: ___________,

-

že jednotlivé volebné listiny získali nasledovný počet hlasov:

Por.
č.

Názov volebnej listiny

Počet hlasov, ktoré získala
volebná listina

(Uviesť získaný počet hlasov pre všetky volebné listiny)

6. Členovia obecnej volebnej komisie m a l i – n e m a l i
výsledkov hlasovania.

poznámky na ustálenie

Poznámky:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Uzavreté bolo, že sa správa o výsledkoch volieb zverejní ihneď a najneskoršie šesť
hodín od doručenia správ z volebných miest.

8.

Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec uzavrela prácu ______________ o ______
(dátum)

hodine.

TAJOMNÍK VK

PREDSEDA VK

______________________
(meno a priezvisko)

________________________
(meno a priezvisko)

______________________
(podpis)

________________________
(podpis)

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
1) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
2) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
3) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
4) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
5) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
6) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
7) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
8) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
9) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
10) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
11) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)

12) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
13) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
14) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
15) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
16) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)

Образац СО – 30/2020

ЗАПИСНИК
О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА
НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА,
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
( 26.04.2020. ГОДИНЕ)
1. Изборна комисија Општине Бачки Петровац, на седници одржаној
_________ 2020. године, на основу утврђених резултата гласања на свих 11
Бирачких места за избор одборника у Скупштину општине Бачки Петровац
спроведених дана 26.04.2020. 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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
(Навести све Изборне листе по редоследу њиховог проглашења, са додељеним мандатима).

2. Расподељен број мандата који су додељени појединим Изборним листама Изборна комисија Општине Бачки Петровац ће доделити у складу са одредбама
Закона о локалним изборима.
3. Резултате избора одборника у Скупштину општине Бачки Петровац ће
Изборна комисија Општине Бачки Петровац објавити у року од 24 часа од
затварања бирачких места.
У ________________, ______________.
(место)

(датум

СЕКРЕТАР И К
_________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

ПРЕДСЕДНИК И К
_________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

2.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

3.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

4.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

5.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

6.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

7.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

8.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

9.

_____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

10. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
11. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
12. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
13. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
14. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
15. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)
16. _____________________________________________________________
(име презиме и потпис)

Tlačivo ZO – 30/2020

ZÁPISNICA
O ROZDELENÍ VÝBORNÍCKYCH MANDÁTOV NA ZÁKLADE
USTÁLENÝCH VÝSLEDKOV HLASOVANIA ZA VOĽBU
VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
(26. 04. 2020)
1. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec
na zasadnutí, ktoré sa konalo
___________ 2020 na základe ustálených výsledkov hlasovania na všetkých 11
volebných miestach za voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
ktoré sa konali 26.04.2020 a uplatňujúc princípy určené v článku 41 Zákona o lokálnych
voľbách (systém najvyššieho podielu), výbornícke mandáty v Zhromaždení obce Báčsky
Petrovec sa rozdeľujú na nasledujúci spôsob:
Porad.
č.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Názov volebnej listiny

Počet mandátov, ktoré sa
udeľujú volebnej listine

(Uviesť všetky volebné listiny podľa poradia ich vyhlásenia, s udelenými mandátmi)

2. Rozdelený počet mandátov, ktoré boli udelené jednotlivým volebným listinám
Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec udelí v súlade s ustanoveniami Zákona o
lokálnych voľbách.
3. Výsledky volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Volebná
komisia Obce Báčsky Petrovec zverejní v lehote 24 hodín od zatvorenie volebných miest.

V _______________, ____________ .
(mesto)

(dátum)

TAJOMNÍK VK
__________________________
(meno a priezvisko)
________________________________
(podpis)

PREDSEDA VK
_______________________
(meno a priezvisko)
___________________________
(podpis)

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE
1) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
2) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
3) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
4) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
5) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
6) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
7) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
8) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
9) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
10) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
11) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
12) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
13) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
14) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
15) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)
16) ________________________________________________________________
(meno, priezvisko a podpis)

Образац СО – 31/2020

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА
Овлашћује се
Име _____________________________ презиме _____________________________
занимање ____________________________________ Ј М Б Г ___________________
место __________________________ улица и број ____________________________
да у име
назив политичке странке, коалиције, групе грађана ___________________________
________________________________________________________________________
поднесе Изборној комисији Општине Бачки Петровац Изјаву о коришћењу средстава из
јавних извора (Изјава се прилаже уколико ће политички субјекат користити средства из
јавних извора, сходно члану 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности).
У ________________________, ______________.
(место)
(датум)
М.П.
ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА
(Име и презиме лица овлашћеног
Статутом странке, коалиционим
Споразумом односно споразумом
групе грађана)

_________________________
(име и презиме)

_________________________
(потпис)

Tlačivo ZO - 31/2020

OPRÁVNENIE
NA PODANIE VYHLÁSENIA O POUŽÍVANÍ PROSTRIEDKOV
Z VEREJNÝCH ZDROJOV
Oprávňuje sa
meno ______________________

priezvisko ______________________________

povolanie ____________________________ rodné číslo ________________________
mesto _____________________ ulica a číslo _________________________________,
že v mene
názov politickej strany, koalície, skupiny občanov _______________________________
_______________________________________________________________________.
podá Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec vyhlásenie o používaní prostriedkov
z verejných zdrojov (prikladá sa ak politický subjekt bude používať prostriedky z
verejných zdrojov v súlade s článkom 21 odsek 1 Zákona o financovaní politických
aktivít).

V _________________,
(mesto)

_______________
(dátum)

M.P.
POSKYTOVATEĽ OPRÁVNENIA
(meno a priezvisko osoby oprávnenej
štatútom strany, koaličnou dohodou
resp. dohodou skupiny občanov)

____________________________
(meno a priezvisko)
______________________________
(podpis)

Образац СО – 32/2020
На основу члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019)
Име и презиме овлашћеног лица подносиоца Изборне листе ____________________
назив подносиоца Изборне листе ___________________________________________
________________________________________________________________________

ИЗЈАВА
На изборима за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац 26.04.2020.
године
назив подносиоца Изборне листе ___________________________________________
________________________________________________________________________
ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Број посебног рачуна подносиоца Изборне листе _____________________________
_______________________________________________________________________
код Пословне банке
назив банке ____________________________________________________________
(сагласно члану 24. Закона о финансирању политичких активности)

У ________________, ______________.
(место)

(датум)

М.П.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ
____________________
(име и презиме)
__________________________
(потпис)

Tlačivo ZO – 32/2020
Podľa článku 21 odsek 1 Zákona o financovaní politických aktivít (Úradný
vestník RS, číslo 43/2011, 123/2014 а 88/2019)
Meno a priezvisko oprávnenej osoby podávateľa volebnej listiny _________________
________________________________________________________________________
názov podávateľa volebnej listiny ___________________________________________
________________________________________________________________________

VY H LÁ Š KA
Na voľbách výborníkov do Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec 26. 04. 2020
názov podávateľa volebnej listiny ___________________________________________
________________________________________________________________________
bude používať prostriedky z verejných zdrojov na krytie výdavkov volebnej kampane
Číslo osobitného účtu podávateľa volebnej listiny________________________________
________________________________________________________________________
v podnikateľskej banke
názov banky ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v súlade s článkom 24 Zákona o financovaní politických aktivít)

V _____________________, ______________________
(mesto)

(dátum)

M.P.
OPRÁVNENÁ OSOBA
PODÁVATEĽA VOLEBNEJ
LISTINY
_____________________________
(meno a priezvisko)
___________________________
(podpis)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Немањина 9, Београд
На основу члана 54. Закона о локалним изборима (Сл. гласник РС, бр. 129/2007,
34/2010 одлука УС, 54/2011 и 12/2020) благовремено изјављујем
ЖАЛБУ
Против решења Изборне комисије Општине Бачки Петровац, број __________,
од ____________ 2020. године, којим је одбијен Приговор бр. ____________ од
____________ изборне листе ____________, због:
1. погрешно утврђеног чињеничног стања, и
2. неправилне примене права.
Образложење
На локалним изборима за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац
одржаним ____________ године утврђене су неправилности на бирачком месту
____________ од стране жалиоца.
Благовремено је поднет Приговор бр. ____________ од ____________ Изборној
комисији Општине Бачки Петровац, којим је предложено поништавање резултата са
овог бирачког места и расписивање поновних избора.
Решењем Изборне комисије Општине Бачки Петровац ____________ бр.
____________ од ____________ одбијен је приговор жалиоца са образложењем да
поносилац приговора није прецизирао које неправилности на бирачком месту оспорава
те да је увидом у бирачки материјал Изборна комисија Општине Бачки Петровац
утврдила да на том бирачком месту није било неправилности.
Због напред наведених неправилности Управном суду упућујемо следећи
Предлог
1. Да поништи Решење Изборне комисије Општине Бачки Петровац, број
____________ од ____________ године којим је одбијен Приговор бр. ____________ од
____________ изборне листе ________________________.
2. Да у спору пуне јурисдикције мериторно одлучи и поништи резултате
гласања са бирачког места бр. ____________ на изборима за одборнике Скупштине
општине Бачки Петровац, те наложи расписивање поновних избора на том бирачком
месту.
ПРИЛОЗИ:
У ____________,
Дана ________.
Овлашћено лице подносиоца Изборне листе
_____________________________

REPUBLIKA SRBSKO
SPRÁVNY SÚD
Nemanjina 9, Belehrad
Podľa článku 54 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RD, č. 129/2007,
34/2010 – uznesenie ÚS, 54/2011 a 12/2020) načas podávam
SŤAŽNOSŤ
Proti rozhodnutiu Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec, číslo____________
z
_____________2020,
ktorým
je
zamietnutá námietka č. _______
z_________________ volebnej listiny _________________ v dôsledku:
1. chybne zisteného skutkového stavu a
2. nesprávneho uplatnenia práv.
Odôvodnenie
Na lokálnych voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré
sa konali _______________ zistené boli
nesprávnosti
na volebnom mieste
____________ zo strany sťažovateľa.
Načas bola podaná námietka č. _________ z _____________ Volebnej komisii
Obce Báčsky Petrovec, ktorou sa navrhuje zrušenie výsledku z tohto volebného miesta
a vypísanie opätovných volieb.
Rozhodnutím Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec __________ č.
____________ z ________________ zamietnutá
bola námietka sťažovateľa
s odôvodnením, že podávateľ námietky precízne neuviedol, ktoré nesprávnosti na
volebnom mieste popiera a že nahliadnutím do volebného materiálu Volebná komisia
Obce Báčsky Petrovec zistila, že na tom volebnom mieste neboli nesprávnosti.
V dôsledku vopred uvedených nesprávností Správnemu súdu zasielame
nasledujúci
Návrh
1. Aby zrušil Rozhodnutie Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec, číslo _______
z ______________, ktorým je zamietnutá námietka č. ____________ z
_________________ volebnej listiny _________________________.
2. Aby v spore úplnej jurisdikcie meritórne rozhodol a zrušil výsledky hlasovania
na volebnom mieste č. ________ na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky
Petrovec a nariadil vypísanie nových volieb na tom volebnom mieste.
PRÍLOHY:
V _____________
Dňa ___________

Oprávnená osoba podávateľa volebnej listiny
___________________________

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРИГОВОР
због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата
избора на гласању дана 26.04.2020. године

На основу члана 52. Закона о локалним изборима, благовремено подносим
Приговор због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања
резултата избора на гласању за одборнике за Скупштину општине Бачки Петровац,
одржаним дана 26.04.2020. године, на бирачком месту број _________.
Неправилност се састоји у томе што је:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Како наведена радња (пропуст) представља повреду Закона о локалним
изборима предлажем да Изборна комисија Општине Бачки Петровац, у складу са
чланом 53. став 2. истог закона усвоји приговор и поништи гласање на бирачком
месту број _________.

ПРИЛОЗИ/ДОКАЗИ:
1.
2.
3.
БИРАЧ
________________

OBEC BÁČSKY PETROVEC
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NÁMIETKA
v dôsledku nesprávnosti v postupe uskutočnenia volieb a zistenia výsledkov
volieb na hlasovaní dňa 26.04.2020
Na základe článku 52 Zákona o lokálnych voľbách načas podávam námietku
v dôsledku nesprávnosti v postupe uskutočnenia volieb a zistenia výsledkov volieb na
hlasovaní za výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konali
26.04.2020 na volebnom mieste číslo ____________.
Nesprávnosti spočívajú v nasledovnom:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Keďže uvedený úkon (nedopatrenie) predstavuje porušenie Zákona o lokálnych
voľbách, navrhujem Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec, aby v súlade s článkom
53 odsek 2 uvedeného zákona schválila námietku a zrušila hlasovanie na volebnom
mieste číslo __________.

PRÍLOHY/DÔKAZY:
1.
2.
3.
VOLIČ
_________________

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРИГОВОР
на Записник Изборне комисије Општине Бачки Петровац,
број ______ од ______ године.

У складу са одредбама члана 52. Закона о локалним изборима као
овлашћено лице подносиоца изборне листе ________________________ (назив
листе) благовремено подносим приговор на Записник Изборне комисије Општине
Бачки Петровац, број ______ од ______ године, којим је утврдила коначне
резултате гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Бачки Петровац.
Наведеним Записником је Изборна комисија Општине Бачки Петровац
погрешно утврдила чињенично стање и погрешно применила закон из следећих
разлога:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
На основу наведених чињеница, предлажем да Изборна комисија Општине
Бачки Петровац усвоји приговор и у складу са Законом о локалним изборима
сачини нови Записник о утврђивању коначних резултата гласања на изборима за
одборнике Скупштине општине Бачки Петровац.

ПРИЛОЗИ:
У ____________,
Дана ______ од ______ часова.

Подносилац приговора
____________________

OBEC BÁČSKY PETROVEC
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NÁMIETKA
proti zápisnici Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec
číslo __________ z _____________

V súlade s ustanoveniami článku 52 Zákona o lokálnych voľbách
ako
oprávnená osoba podávateľa volebnej listiny __________________________________
(názov listiny) načas podávam námietku proti zápisnici Volebnej komisie Obce Báčsky
Petrovec, číslo ___________ z ______________, ktorou ustálila konečné výsledky
hlasovania na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.
V znení zápisnice Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec
skutkový stav a nesprávne uplatnila zákon z nasledujúcich dôvodov:

mylne zistila

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Na základe uvedených faktov navrhujem Volebnej komisii Obce Báčsky
Petrovec schváliť námietku a v súlade so Zákonom o lokálnych voľbách zhotoviť novú
zápisnicu o ustálení konečných výsledkov hlasovania na voľbách výborníkov do
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

PRÍLOHY:

V ________________
Dňa ________________ od___________ hod.
Podávateľ námietky
_______________________

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРИГОВОР
на Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Бачки Петровац,
одржаног ______ године на бирачком месту број ______ - ______.

У складу са одредбама члана 52. Закона о локалним изборима као
овлашћено лице подносиоца изборне листе ________________________ (назив
листе) благовремено подносим приговор на Записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине општине Бачки Петровац одржаног 26.04.2020. године на бирачком
месту број ______ - ______.
Наведеним записником бирачки одбор је погрешно утврдио чињенично
стање
и
погрешно
применио
закон
из
следећих
разлога:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
На основу наведених чињеница, предлажем да Изборна комисија Општине
Бачки Петровац усвоји приговор и у складу са Законом о локалним изборима
утврди тачне резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Бачки
Петровац одржаног ______ године на бирачком месту број ______ - ______, или да
поништи гласање на том бирачком месту.
ПРИЛОЗИ:

У ____________,
Дана ______ од ______ часова.

Подносилац приговора
____________________

OBEC BÁČSKY PETROVEC
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NÁMIETKA
proti Zápisnici o práci volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení
výsledkov hlasovania za voľbu výborníkov do Zhromaždenia Obce Báčsky
Petrovec, ktoré sa konalo dňa _______ na volebnom mieste číslo ____- ____ .
V súlade s ustanoveniami článku 52 Zákona o lokálnych voľbách
ako
oprávnená osoba podávateľa volebnej listiny __________________________________
(názov listiny) načas podávam námietku proti Zápisnici o práci volebného výboru na
uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov hlasovania za voľbu výborníkov do
Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 26. 04. 2020 na volebnom mieste
_____ - ______.
V zápisnici volebný výbor mylne zistil skutkový stav a nesprávne uplatnil zákon
z nasledujúcich dôvodov:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Na základe uvedených faktov navrhujem Volebnej komisii Obce Báčsky
Petrovec schváliť námietku a v súlade so Zákonom o lokálnych voľbách zistiť presné
výsledky hlasovania za voľbu výborníkov do Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec,
ktoré sa konalo dňa _______ na volebnom mieste číslo ____- ____ alebo aby zrušila
hlasovanie na tom volebnom mieste.

PRÍLOHY:

V ________________
Dňa ________________ od ___________ hod.
Podávateľ námietky
_______________________

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРИГОВОР
на pешење Изборне комисије Општине Бачки Петровац, број ______ од ______ године.
У складу са одредбама члана 52. Закона о локалним изборима као овлашћено лице
подносиоца изборне листе ________________________ (назив листе) благовремено
подносим приговор на pешење Изборне комисије Општине Бачки Петровац, број ______
од ______ године, због погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене
закона.
Наведеним pешењем је Изборна комисија Општине Бачки Петровац одбила
изборну листу, јер садржи следеће недостатке:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________.
Како је изборна листа ________________________ сачињена у свему у складу са
члановима 19., 20. и 21. Закона о локалним изборима, предлажем да Изборна комисија
Општине Бачки Петровац усвоји приговор и донесе Решење од проглашењу изборне
листе ___________________________________.

ПРИЛОЗИ:
У ____________,
Дана ______ од ______ часова.

Подносилац приговора
____________________

OBEC BÁČSKY PETROVEC
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NÁMIETKA
proti rozhodnutiu Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
číslo ___________ z ____________
V súlade s ustanoveniami článku 52 Zákona o lokálnych voľbách ako oprávnená
osoba podávateľa volebnej listiny __________________________________ (názov
listiny) načas podávam námietku proti rozhodnutiu Volebnej komisie Obce Báčsky
Petrovec, číslo ________ z __________ v dôsledku mylne zisteného skutkového stavu
a mylne uplatneného zákona.
Uvedeným rozhodnutím Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec odmietla
volebnú listinu, lebo obsahuje nasledujúce nedostatky:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Keďže je volebná listina _____________________ zostavená náležite a v súlade
s článkami 19, 20 a 21 Zákona o lokálnych voľbách, navrhujem Volebnej komisii Obce
Báčsky Petrovec schváliť námietku a vyniesť Rozhodnutie o vyhlásení volebnej listiny
_________________________.

PRÍLOHY:

V ________________
Dňa ________________ od ___________ hod.
Podávateľ námietky
_______________________

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРИГОВОР
на решење Изборне комисије Општине Бачки Петровац,
број ______ од ______ године.
У складу са одредбама члана 52. Закона о локалним изборима, као овлашћено
лице подносиоца изборне листе ________________________ (назив листе)
благовремено подносим приговор на решење Изборне комисије Општине Бачки
Петровац, број ______ од ______ године због погрешно утврђеног чињеничног стања и
погрешне примене закона.
Наведеним решењем је Изборна комисија Општине Бачки Петровац утврдила
да изборна листа __________________ не испуњава услове за одређивање
опуномоћеног преставника у проширени састав органа за спровођење избора.
Како се на изборној листи налази више од две трећине кандидата предлажем да
Изборна комисија Општине Бачки Петровац усвоји приговор и донесе Решење о
испуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника у проширени састав
органа за спровођење избора.
ПРИЛОЗИ:
У ______,
Дана ______ у ______ часова.
Подносилац приговора
____________________

OBEC BÁČSKY PETROVEC
VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NÁMIETKA
proti rozhodnutiu Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
číslo ___________ z ____________
V súlade s ustanoveniami článku 52 Zákona o lokálnych voľbách ako oprávnená
osoba podávateľa volebnej listiny __________________________________ (názov
listiny) načas podávam námietku proti rozhodnutiu Volebnej komisie Obce Báčsky
Petrovec, číslo ________ z __________ v dôsledku mylne zisteného skutkového stavu
a mylne uplatneného zákona.
Uvedeným rozhodnutím Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec zistila, že
volebná listiny ______________________ nespĺňa podmienky
pre určenie
splnomocneného predstaviteľa do rozšíreného zloženia orgánu pre uskutočnenie volieb.
Keďže sa na volebnej listine nachádza viacej než dve tretiny kandidátov,
navrhujem Volebnej komisii Obce Báčsky Petrovec schváliť námietku a vyniesť
Rozhodnutie o spĺňaní podmienok na určenie splnomocneného predstaviteľa do
rozšíreného zloženia orgánu pre uskutočnenie volieb.

PRÍLOHY:

V ________________
Dňa ________________ od ___________ hod.

Podávateľ námietky
_______________________

3.
На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 a 12/2020) и члану 34. став 2. Закона о избору
народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000, 57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 –
др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон,
28/2011 – одлука УС, 36/2011, 104/2009 – др. Закон a 12/2020), Изборна комисија Општине
Бачки Петровац, на својој 2. седници одржаној дана 04.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене Пословника о раду Изборне комисије Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2012 и 3/2016) (у даљем тексту:
Пословник).
Члан 2.
Члан 5. Пословника реч мења се и гласи:
„Комисију у сталном саставу чине председник и шеснаест чланова које именује
Скупштина општине а у проширеном саставу – и по један опуномоћени представник
подносилаца изборне листе, у складу са законом.“.
Члан 3.
Члан 14. Пословника мења се и гласи:
„Седнице Комисије се сазивају телефонским путем. Позив за седницу са дневним
редом се у писменој форми предаје члановима, односно њиховим заменицима (у случају
одсутности, односно спречености чланова), непосредно пре одржавања седнице.“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 013-1/2020-02-3
Дана: 04.03.2020. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Душан Рашета, дипл. прав., с.р.

Podľa článku 15 odsek 1 bod 12 Zákona o lokálnych voľbách (Úradný vestník RS, č. 129/2007,
34/2010 – uznesenie ÚS a 54/2011 a 12/2020) a článku 34 odsek 2 Zákona o voľbe národných poslancov
(Úradný vestník RS, č. 35/2000, 57/2003 – uznesenie ÚSRS, 72/2003 – iný zákon, 75/2003 – oprava iného
zákona, 18/2004, 101/2005 – iný zákon, 85/2005 – iný zákon, 28/2011 – uznesenie ÚS,
36/2011, 104/2009 - iný zákon a 12/2020), Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec na svojom 2.
zasadnutí, ktoré sa konalo 04.03.2020, v y n i e s l a

U Z N E S E N I E
O DRUHÝCH ZMENÁCH ROKOVACIEHO PORIADKU
VOLEBNEJ KOMISIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Článok 1
Týmto uznesením sa koná zmena Rokovacieho poriadku Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 2/2012 a 3/2016) (v ďalšom texte: rokovací poriadok).
Článok 2
Článok 5 rokovacieho poriadku sa mení a znie:
„Komisiu v stálom zložení tvoria predseda a šestnásti členovia, ktorých vymenúva zhromaždenie
obce a v rozšírenom zložení - aj po jeden splnomocnený predstaviteľ podávateľa volebnej listiny v súlade
so zákonom.“
Článok 3
Článok 14 rokovacieho poriadku sa mení a znie:
„Zasadnutia komisie sa zvolávajú telefonicky. Pozvanie na zasadnutie s rokovacím programom sa
v písanej forme členom, resp. ich zástupcom (v prípade neprítomnosti, resp. znemožnenia členov
zúčastniť sa zasadnutia) odovzdáva tesne pred zasadnutím.“

Článok 4
Toto uznesenie nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po vynesení a uverejní sa v Úradnom
vestníku Obce Báčsky Petrovec.

VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
Číslo: 013-1/2020-02-3
Dňa: 04.03.2020
Báčsky Petrovec
PREDSEDA
VOLEBNEJ KOMISIE
Dušan Rašeta, dipl. práv. v.r.
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