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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година XIII – Број 10 Уб, 15. март 2012. године Бесплатан примерак

30.
На основу члана 15. и 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник PC", број 129/2007 и 51/2011),
Општинска изборна комисија општине Уб, на седници одржаној 15. марта 2012. године, доноси

O д  л у к а
о утврђивању образаца за спровођење избора

за одборнике Скупштине општине Уб
расписане за 6. мај 2012. године

1. Утврђују се обрасци за спровођење појединих изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине
општине Уб расписане за 6. мај 2012. године, који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део, и то:

1) Образац O-l Предлог изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Уб;
2) Образац 0-2 Овлашћење за предају изборне листе;
3) Образац О-З Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Уб;
4) Образац 0-4 Изјава о давању сагласности за носиоце изборне листе;
5) Образац 0-5 Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике Скупштине општине Уб;
6) Образац О-б Потврда о изборном праву;
7) Образац 0-7 Потврда о пребивалишту;
8) Образац 0-8 Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Уб;
9) Образац 0-9 Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике у

Скупштини општине Уб;
10) Образац O-10 Овлашћење о заступању групе грађана;
11) Образац О-11Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Уб;
12) Образац 0-12 Контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине општине

Уб;
13) Образац 0-13 Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места бирача уписаних у извод из бирачког

списка;
14) Образац 0-14 Записник о примопредаји изборног материјала за избор одборника Скупштине општине Уб;
15) Образац 0-15 Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за одборнике

Скупштине општине Уб;
16) Образац 0-16 Записник бирачког одбора о гласању и утврђивању резултата гласања за избор одборника

Скупштине општине Уб.

2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб.

Општинска изборна комисија

Председник
Број: 013-14-__/2012-01

Драган Радојичић, с.р.
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Образац О-1
П Р Е Д Л О Г

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

За  кандидате за одборнике Скупштине општине Уб, на изборима

расписаним за _____________________ године, ___________________________________
(дан, месец, година)                                                                  (политичка странка, коалиција,

_______________________________________________
друга политичка организација или група грађана)

П р е д л а ж е
Изборну листа кандидата за одборнике Скупштине општине Уб

_______________________________________________________________________,
(назив Изборне листе)

чији је носилац _______________________________________________________
(име и презиме носиоца листе – ако га предлагач има)

Саставни део овог Предлога су:
1. Овлашћење лица које подноси Изборну листу кандидата за одборнике;
2. Изборна листа кандидата за одборнике;
3. Писмена сагласност носиоца Изборне листе;
4. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за одборника;
5. Потврда о изборном  праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења,

занимање и јединствен матични број кандидата;
6. Потврда о пребивалишту кандидата за одборника;
7. Уверење о држављанству кандидата за одборника;
8. Потписи бирача (оверени) који су подржали Изборну листу кандидата за одборника;
9. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми.

У Убу, ________________
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПРЕДЛАГАЧА

________________________
(име и презиме)

_________________________
(пребивалиште)

_________________________
(адреса стана)

_________________________
(потпис)

Напомена:
- Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - ако је изборну листу поднела страначка коалиција

или група грађана. Коалициони споразум мора садржати одредбу у складу са чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима.
 - У име политичке странке или групе грађана, предлог може поднети само лице које је политичка странка или група грађана овласти-

ла.
- У име коалиције странака, предлог подносе највише два овлашћена лица.
- На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити

кандидат-припадник оног пола који је мање заступљен на листи.
- Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних

мањина дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај
политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина.

- Све обрасце које предлагач доставља у електронском облику, дужан је доставити у Mikrosoft Word или Excel фајлу, како је наведено
за одређен образац, и у фонту Times New Roman величине 12, на тастатури за српски језик језик и ћириличним писмо.

Образац О-2

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ЗА ПРЕДАЈУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Уб

__________________________________________________________________________________,
(политичка странка, коалиција, политичка организација или група грађана)

овлашћује______________________________________, ___________________________________
(име и презиме)    (место, и адреса пребивалишта)

чији је лични број (ЈМБГ) _________________________________, за предају Изборне листе
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подносиоца Општинској изборној комисији општине Уб.

У  ____________________, ___________________________.
(место)                                                               (датум)

ЗА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

________________________________
(име и презиме)

________________________________
(лични број)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

________________________________
(потпис)

Образац О-3
ИЗБОРНА ЛИСТА

_______________________________________________________________________,
(назив Изборне листе)

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ
КОЈУ ПРЕДЛАЖЕ

________________________________________________________________
(политичка странка, коалиција, политичка организација, група грађана)

чији је носилац ________________________________________________________
(име и презиме носиоца листе – ако га предлагач има)

Ред.
број Име и презиме, година рођења, занимање, место и пребивалиште

1.
2.
3.

Напомена:
- Навести сва лична имена кандидата за одборнике, са подацима наведеним у табели.
- Попуњена Изборна листа мора бити дата на увид бирачу који потписује Изјаву којом подржава Изборну листу кандидата за
одборнике Скупштине општине Уб.
- Изборна листа доставља се у писаном и у електронском облику на ЦД - Mikrosoft Word у фонту Times New Roman величине
12, на тастатури за српски језик језик и ћириличним писмо.

У  ______________________, ________________________.
(место)                                                              (датум)

ЗА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

________________________________
(име и презиме)

________________________________
(лични број)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

________________________________
(потпис)

Образац О-4
И З Ј А В А

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике

________________________________________________________________________________,
(назив Изборне листе)
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Скупштине општине Уб коју је предложила ____________________________________________
  (политичка странка, коалиција, политичка

______________________________________
                       организација или група грађана)

У  ____________________, _______________________.
(место)                                                       (датум)

ДАВАЛАЦ САГЛАСНОСТИ

________________________________
(име и презиме)

________________________________
(лични број)

________________________________
(занимаwе)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

________________________________
(потпис)

Образац О-5

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Уб коју је предложила

_______________________________________________________________________________.
(политичка странка, коалиција, политичка организација или група грађана)

У  ____________________, _______________________.
(место)                                                     (датум)

КАНДИДАТ

________________________________
(име и презиме)

________________________________
(лични број)

________________________________
(занимање)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

________________________________
(потпис)

Образац О-6

П О Т В Р Д А
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

Потврђује се да су

Редни
број

Име и презиме Датум рођења Јединствени
матични

Број грађана

Занимање Пребивалиште Адреса

1.
2.
...

уписани у бирачки списак општине Уб, и имају бирачко право.

Број: _______________
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У Убу, ______________ 2008. године

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,

_____________________________________
(име и презиме)

_____________________________________
(потпис)

М.П
Напомена:

Напред наведени подаци доставља се у писаном и у електронском облику на ЦД - Mikrosoft Word фајлу, и у фонту Times New
Roman величине 12, на тастатури за српски језик језик и ћириличним писмо

Образац О-7

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ

Потврђује се да ___________________________________________________
                                                             (име и презиме)

рођен-а у ________________________, лични број (ЈМБГ) _________________________________
     (место)

има пребивалиште у _________________________, ______________________________________,
         (место) (адреса)

од _________________ године.
         (датум)

Број _______________

У Убу, _____________ године
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
___________________
           (име и презиме)

___________________
(потпис)

м.п.

НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу МУП-а.

Редни број ________                                                                                                                                                                                Образац О-8
ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Уб, коју предлаже

_______________________________________________________________________________________________.
(политичка странка, коалиција, политичка организација или група грађана)

У  ____________________,  _______________________.
 (место)                                                               (датум)

_______________________________________________________________________________.
(Име и презиме, јединствен матични број, место и адреса)

_____________________________________________
(потпис)

Напомена: Бирач својеручно потписује овај образац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потврђује се да је _____________________________________________ ову изјаву својеручно потписао. Идентитет бирача утврђен је на
основу личне исправе број __________________. Накнада од ________ динара за оверу наплаћена је и поништена.

Ов. бр. _________________ , у __________________________, ___________________ у _______ часова.
                                                                                                        (место)                                                               (датум)

Основни суд Ваљево – СЈ Уб РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ,
Општинска управа Уб

_________________________
М.П. (потпис)
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........................................................................................................................................................................................

Редни број ________                                                                                                                                                                             Образац О-8
ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Уб, коју предлаже

_______________________________________________________________________________________________.
(политичка странка, коалиција, политичка организација или група грађана)

У  ____________________,  _______________________.
 (место)                                                               (датум)

_______________________________________________________________________________.
(Име и презиме, јединствен матични број, место и адреса)

_____________________________________________
(потпис)

Напомена: Бирач својеручно потписује овај образац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потврђује се да је _____________________________________________ ову изјаву својеручно потписао. Идентитет бирача утврђен је на
основу личне исправе број __________________. Накнада од ________ динара за оверу наплаћена је и поништена.

Ов. бр. _________________ , у __________________________, ___________________ у _______ часова.
                                                                                                        (место)                                                               (датум)

Основни суд Ваљево – СЈ Уб РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ,
Општинска управа Уб

_________________________
М.П. (потпис)

Образац О-9

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ УБ

Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Уб, коју предлаже

__________________________________________________________ овереним потписима
                        (политичка странка, коалиција, политичка организација, група грађана)

подржавају бирачи:

Ред.
број Презиме и име Место и адреса

пребивалишта
Лични број

(ЈМБГ)

У  ____________________, _______________________.
(место)                                       (датум)

ЗА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
________________________________

(име и презиме)

________________________________
(лични број)

________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

________________________________
(потпис)

НАПОМЕНА:
- Навести све бираче који подржавају предлог Изборне листе кандидата. Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику у
Excel и у фонту Times New Roman величине 12, на тастатури за српски језик језик и ћириличним писмо на ЦД. Подаци у писаном и
електронском облику морају бити идентични.
- Уз списак се достављају, сређене по редном броју из штампаног списка, све оверене изјаве бирача који подржавају предлог Изборне листе
кандидата, дате на прописаном обрасцу.
- Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца предлога кандидата.
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Образац О-10

Ми,  доле наведени
____________________________________, _____________________________,

(име и презиме)                                                                           (занимање)

рођен __________________, лични број ______________________, из ___________________
      (датум)                                                                                                                                          (пребивалиште и

_____________________________.
                          адреса стана)

____________________________________, _____________________________,
(име и презиме)                                                                           (занимање)

рођен __________________, лични број ______________________, из ___________________
      (датум)                                                                                                                                          (пребивалиште и

_____________________________.
                          адреса стана)

____________________________________, _____________________________,
(име и презиме)                                                                           (занимање)

рођен __________________, лични број ______________________, из ___________________
      (датум)                                                                                                                                          (пребивалиште и

_____________________________.
                          адреса стана)

 ____________________, _______________________
                                                            (датум)                                                     (место)

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М О

________________________________________, __________________________,
(име и презиме)                                                                                                          (занимање)

рођен _______________, лични број ____________________, из _________________________
      (датум)                                                                                                                                                  (пребивалиште и

_____________________________.
                     адреса стана)

Да представља - заступа Групу грађана пред Општинском изборном комисијом у поступку избора одборника за Скупштину
општине Уб, на изборима расписаним за ______________. године.

Назив Групе грађана, у изборном поступку је,

______________________________________________________________________________.

Напомена: Уз овај образац доставља се и потврда о изборном праву за свако напред наведено лице

Образац О-11

ГЛАСАЧКИ  ЛИСТИЋ

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

_______________________
(датум)

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ:

1. Назив изборне листе, име носиоца изборне листе ако га има.
Име и презиме првог кандидата за одборника на изборној листи.

2. Навести даље и остале податке за изборене листе.

Напомена:

Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја
испред назива изборне листе или назива листе.

(М.П.)
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Образац О-12

КОНТРОЛНИ ЛИСТ

ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

Бирачки одбор за Бирачко место број _______, у општини Уб, за избор одборника Скупштине општине Уб, који ће се одржати

_____________________. године, примио је од Општинске изборне комисије кутију за гласање.

Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност гласачких листића.

У _____________________, _________________. године, у _________ часова.
(место)                (датум)

Бирач који је први
дошао на бирачко место,

________________________________
(име и презиме - потпис)

БИРАЧКИ ОДБОР

1._______________________________________ 2. ________________________________________
  (име, презиме и потпис председника)           (име, презиме и потпис члана)

(навести све чланове)

Образац O-13
ПОТВРДА

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

ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ ________ У ОПШТИНИ УБ

Потврђује се да је __________________________________, _________________________
                                                (име и презиме)                                           (ЈМБГ)
са пребивалиштем у ____________________________________________________________
                                                          (место)
____________________________________________ уписан у бирачки списак општине Уб
            (адреса пребивалишта)
на бирачком месту број ___________________, под редним бројем ___________________,

и има бирачко право.

У ____________________________, __________________

                        (место)                                   (датум)

БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

 _______________________________  _______________________________
(потпис) (потпис)

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

ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА:

1. _______________________________ 2. _______________________________
(потпис) (потпис)

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

3. _______________________________
(потпис)

________________________________
(име и презиме)



Број 10 – страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 15. март 2012. године

НАПОМЕНА: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места,
                         враћа се бирачком одбору ради евидентирања.

Образац О-14

З  А  П  И  С  Н  И  К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

1.  Општинска изборна комисија предала је Бирачком одбору за бирачко место број _______ изборни материјал за избор одборника Скупштине општине
Уб, који ће се одржати дана _________________ године, и то:

1) Оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту,
2) Образац Записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачком месту,
3) Један примерак Збирне изборне листе кандидата за избор одборника Скупштине општине Уб,
4) ___________ гласачких листића,
              (број)

5) Правила о раду бирачког одбора,
6) Извод из Решења о одређивању бирачких места,
7) Решење о именовању бирачког одбора.
8) Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места

2. Општински орган управе предао је Бирачком одбору:
1) једну кутију за гласање,
2) два паравана за гласање,
3) прибор за печаћење,
4) прибор за писање,
5) спреј и лампу, и
6) _______ посебних службених коверата за гласање.
         (број)

3. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у тачки 1. и 2.

4. Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа:

1) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)

2) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)

3) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)

5. Бирачки одбор и представници подносилаца листа ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на предају и пријем изборног материјала.
Примедбе су: ______________________________________________________________________ .

6. Записник је сачињен у 3 примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, један код Бирачког одбора и један код Општинског органа
управе.

У Убу, _______________ године, у _________ сати

За Бирачки одбор За Општинску изборну комисију
______________________________

(име и презиме – потпис)
__________________________________

(име и презиме – потпис)

За Општински орган управе
__________________________________

(име и презиме – потпис)

Образац О-15

З  А  П  И  С  Н  И  К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

1. Бирачки одбор за бирачко место број _______ у општини Уб предао је Општинској изборној комисији изборни материјал после спроведеног гласања за
одборнике Скупштине општине Уб на бирачком месту број __________ , који су одржани __________________ године, и то:

1) Записник о раду Бирачког одбора о спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања,
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)

2. Бирачки одбор предао је Општинском органу управе:
1) једну кутију за гласање,
2) два паравана за гласање,
3) прибор за печаћење,
4) прибор за писање,
5) спреј и лампу.

3. Општинска изборна комисија примила је изборни материјал назначен у тачки 1., а Општински орган управе у тачки 2. овог записника.

4. Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа:

4) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)
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5) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)

6) __________________________________________________________________________
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања)

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на предају и пријем изборног материјала.
Примедбе су: ______________________________________________________________________ .

6. Записник је сачињен у 3 примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, један код Бирачког одбора и један код Општинског органа
управе.

У Убу, _______________. године, у _________ сати

За Бирачки одбор За Општинску изборну комисију

______________________________
(име и презиме – потпис)

__________________________________
(име и презиме – потпис)

За Општински орган управе
________________________________

(име и презиме – потпис)

Образац О-16
З А П И С Н И К

БИРАЧКОГ ОДБОРА О ГЛАСАЊУ И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ

1. Бирачки одбор за бирачко место број ___________, _____________________________________
(назив бирачког места)

састао се на дан гласања ________________ у _____________ часова.
                                                                                    (датум)

2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио:
- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких странака и другог пропагандног
материјала;
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно важећим прописима;
- да је од Општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту, сагласно Закону и записнику о пријему изборног
материјала.
3. Бирачки одбор је у _____ часова отворио бирачко место.
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача ____________________________
_______________________________________, чији је редни број из бирачког списка ___________
            (име и презиме првог бирача)

који је први дошао на бирачко место. Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист који су потписали чланови бирачког одбора и први
бирач, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.
5. На бирачком месту гласало је _______ бирача уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и непи-

              (број)

смена лица).

6. Изван бирачког места гласало је ________ бирача који због теже болести или телесног оштећења
                                                                                                     број

или спречености да гласају на бирчком месту;
7.Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се:(Навести догађаје  који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања
или продужетак гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
8 Бирачко место је затворено и гласање закључено у ________ часова.
9 После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин:
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
- према изводу из бирачког списка утврдио је укупан број бирача који су гласали;
- отворио гласачку кутију, у којој је пронашао - није пронашао контролни лист;
 - приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића;
- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу.
После пребројавања неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени су у посебне омоте и запечаћени.
10.Брачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања следећи:

б р о ј
11. Да је од Општинске изборне комисије, примљено гласачких листића

12. Да је неупотребљених гласачких листића

13. Да је укупно бирача уписаних у бирачки списак

14. Да је укупно бирача који су гласали (заокружених у бирачком списку)

15. Да је употребљених гласачких листића (у кутији)

15.1. Да је неважећих гласачких листића

15.2. Да је важећих гласачких листића

16. Да су од укупно важећих гласачких листића, Изборне листе добиле следећи број
гласова:

Р.б Назив Изборне листе број гласова
1.

2. (Навести остале изборне листе)



Број 10 – страна 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 15. март 2012. године

17.Чланови бирачког одбора имали су - нису имали приговора на овај Записник (непотребно прецртати).
Ако има приговора, Прилог са приговором чини саставни део овог Записника.
18. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом одмах достави Општинској изборној комисији, а зато су одређени
председник и чланови бирачког одбора, у сталном саставу, и то: ______________________________________________________________ .
19. Други примерак записника, бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту, а по један оверени примерак је уручен представницима предлагача
изборних листа, који су освојили највећи број гласова на том бирачком месту и то одмах, уколико предлагач кандидата има представника у бирачком
одбору, а уколико га нема - представник предлагача може преузети примерак записника од Општинске изборне комисије у року од 12 часова.
Остали предлагачи кандидата имају право да, у року од 12 часова од достављања материјала са бирачког места Општинској изборној комисији, од
Општинске изборне комисије добију фотокопију записника са бирачког места, оверену од стране Општинске изборне комисије.
20. Бирачки одбор је завршио рад ________________ године, у ___________ часова

БИРАЧКИ ОДБОР

1._______________________________________ 2. __________________________________
  (име, презиме и потпис председника)            (име, презиме и потпис члана)

(Навести остале чланове бирачког одбора)

С А Д Р Ж А Ј

30. Oдлука о утврђивању образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Уб
расписане за 6. мај 2012. године 1

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић


