
Број 23  Страна 1601                  „Службени лист општине Неготин“                                 12.10.2021. 
 

 На основу члана 15. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) Изборна комисија општине 
Неготин, на седници одржаној дана 09.10.2021. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању штампарије за штампање гласачког листића, контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике 
Скупштине општине Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године 

 
 

Члан 1. 
 
 Одређује се штампарија „ГРАФОМЕД ТРАДЕ“ ДОО, Бор, ул. Војске Југославије 18, за 
штампање гласачког листића, контролног листа и другог изборног материјала за гласање на изборима за 
одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године. 
 
 

Члан 2. 
 Штампање ће се вршити дана 13. октобра 2021. године, од 08,00 часова. 
 

Члан 3. 
 Ову одлуку доставити штампарији из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 
 
 
Број: 013-2/2021-104 
У Неготину, 09.10.2021. године. 
 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник, с.р. 
 

__________________________ 
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На основу члана 15. став 1. тачка 8. и члана 30. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), Изборна 
комисија општине Неготин, на седници одржаној дана 11.10.2021. године донела је 

 

ОДЛУКУ 
о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности 

гласачке кутије н другог изборног материјала за гласање на нзборима за одборнике 
Скупштине општине Неготин који су расписани за  

17. октобар 2021. године 
 

I 
Овом одлуком yтвpђyje се изглед, садржина и боја гласачког листића, контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за избор одборника Скупштине 
општине Неготин који су расписани за 17.октобар 2021. године. 

 
II 

Одређује се сива боја за гласачки листиh (Образац ЛИ-НГ- 17/21), а жута боја за контролни 
лист (Образац ЛИ-НГ-18/21). 

 
Други изборни материјал (Обрасци ЛИ-НГ-12/21, ЛИ-НГ-13/21, ЛИ-НГ-14/21, ЛИ-НГ-15/21) 

штампаће се на белој позадини. 
 

III 
Текст гласачког листића у прилогу је ове одлуке и саставни је део одлуке. 

 
IV 

Ову одлуку доставити штампарији која је Одлуком број: 013-2/2021-103, од 09.10.2021. 
године, одређена за штампање гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке 
кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине 
Неготин који су расписани за 17.октобар 2021. године. 

 
V 

Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Неготин”. 
 

Број:013-2/2021-107 
У Неготину, дана 11.10.2021.године  
 
 
 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 
 

___________________________________ 
Јасна Лазић Радосављевић, дипл.правник, с.р. 
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Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

17. октобар 2021. ГОДИНЕ 

1. Александар Вучић – За нашу децу – Ивица Дачић 

Владимир Величковић 

 

2. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 

Милан Милошевић 

 

3. КРСТА СТАНКОВИЋ ЊЕЊУЛОВИЋ – НАРОДНА СТРАНКА 

Крста Станковић Њењуловић 

 

4. НАДА за Неготин – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Демократска странка 
Србије (ДСС) – Национално демократска алтернатива – др Милош Јовановић – Жика 
Гојковић 

Мирко Максимовић 

 

5. Здрава Србија – Милан Стаматовић 

Александар Србљак 

 

6. САВЕЗ 90 ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ-МИЛОШ СИМИЋ 

Милош Симић 

 
ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ,  

ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ 
НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

М. П. 
 
 
 



12.10.2021.                            „Службени лист општине Неготин“                        Број  23 страна 1604 

Образац ЛИ-НГ-15/21 

З А П И С Н И К 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ___, ____________________________________________________ 
                                                                                     (назив бирачког места) 
 
у општини Неготин састао се на дан ________________ 2021. године, у __________ часова. 
                                                               (дан и месец) 

 
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 општине Неготин примљен потпун и исправан изборни материјал који је 
потребан за спровођење гласања на бирачком месту. 
ИЛИ 2.3б: да је од Изборне комисије општине Неготин 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 бирачког 
                                        (име и презиме првог бирача) 
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. 
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5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је _________ бирача. 
                                                                       (број) 
 
6. Ван бирачког места гласало је _________ бирача. 
                                                (број) 
 

7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду. 

ИЛИ 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. 
ИЛИ 8б: На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 
 

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

 
10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на 
следећи начин: 
10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића, 
10.2. утврдио је укупан број бирача који су изашли на изборе, 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;  
Образац ЛИ-НГ-18/21 
10.4 утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем 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. 

 

                                                 
1
  Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је трајао прекид. 
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12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања за избор одборника 
Скупштине општине Неготин 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 ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ 
 (заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у бирачком списку) 
 
...………………………………......................................................................................................_____________; 
                            (број) 
 
12.5. да је број БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (број гласачких листића 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.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком 
месту. 
 
ИЛИ 13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови 
бирачког одбора: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
( Навести чланове и примедбе) 
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14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави Изборној 
комисији општине Неготин, 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 односно заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу) 
 
15.2. _______________________________________________________________________________________ 
            (име и презиме и потпис члана односно заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу) 
 

16. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 2021. године у __________ часова. 
             (дан и месец) 

БИРАЧКИ ОДБОР: 
 
1. _________________________________________________________________________________________ 
               (име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора) 
 
2. _________________________________________________________________________________________ 
                          (име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 
3. _________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 
4. _________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 
5. _________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 
6. _________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 
7. _________________________________________________________________________________________ 

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

8. _________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 
 

9. _________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

 
16.1 Записник нису потписали: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(Навести чланове бирачког одбора који нису потписали записник, као и разлоге због којих су одбили да потпишу). 
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        Образац ЛИ-НГ-16/2021 
 

ЗАПИСНИК 
 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
НЕГОТИН, КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 17.ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
 
 1. Седница Изборне комисије општине Неготин почела 
је______сати_______2021. године, у згради Скупштине општине Неготин, Трг 
Стевана Мокрањца 1. 
 2. Седници Изборне комисије општине Неготин присуствује: 
1)___________________, председник 
 
2)___________________, члан 
(навести све чланове и заменике чланова Изборне комисије који су присутни) 
 3. Комисија је утврдила да је: 
 
- од укупно_____бирачка одбора у општини Неготин примила изборни материјал 
од _____бирачких одбора. 
 
 4. Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба 
Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком 
месту. 
             или 
 
 4а. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Изборна 
комисија општине Неготин је поништила гласање на укупно _____бирачких места, 
и то: 
(навести свa бирачка места на којима је Изборна комисија поништила гласање) 
 
и одредила да се на овим бирачким местима понови гласање у складу са Законом о 
локалним изборима дана ______________године. 
 

5. На основу изборног материјала примљеног од ______бирачких одбора 
утврђено је  
 
- да је за изборе предато укупно гласачких листића:   ____________ 
- да је остало неупотребљено гласачких листића:    ____________ 
- да, према изводима из бирачког списка, има уписаних бирача  ____________ 
-да је, према изводима из бирачког списка на изборе изашло бирача ____________ 
- што износи         __________% 
-да је према броју гласачких листића који се налазе 
  у гласачким кутијама на изборима гласало бирача             ___________ 
- што износи         __________% 
-даје било неважећих гласачких листића     __________ 
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- да је било важећих гласачких листића     __________ 
- да је, према Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу 
 гласања и утврђивању резултата гласања ван бирачког места,  
гласало бирача         ___________ 
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив изборне листе 

Број гласова 
који је добила 
Изборна листа 

Број мандата 
које је добила 
Изборна листа 

% од бирача 
који су 
гласали 

1.     
 
Навести податке за све изборне листе по редоследу са гласачког листића. 

 
 6. Чланови Изборне комисије општине Неготин ИМАЛИ СУ - НИСУ 

ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
  Примедбе су: 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 

    7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у 
„Службеном листу општине Неготин“. 

    8. Изборна комисија општине Неготин је завршила рад ________ године у 
______сати. 

 
 

Број:  
У Неготину,_______2021. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
 
 
Секретар Изборне комисије 
_________________________  (М.П.)               Председник Изборне комисије 
                                                                                       __________________________ 
ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

________________________ 
(потпис, име и презиме) 

 
(Навести све чланове и заменике чланова Изборне комисије као под 1.) 
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Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ  

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   НЕГОТИН  
 17.ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ 

1. _______________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

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

2.. _______________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

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

 
3. _______________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

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

4. _______________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

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

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

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

 

 
 

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

ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

М. П. 
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Образац ЛИ-НГ-18/21 
К О Н Т Р О Л Н И    Л И С Т 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 

 

 За гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаним за 17. 

октобар 2021. године, бирачки одбор на бирачком месту број ________ у општини Неготин, 

__________________________________________ примио је кутију за гласање. 

   (назив бирачког места) 

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

_______________________________________, уписаног у извод из бирачког списка за гласање  

                      (име и презиме бирача) 

на изборима за одборнике Скупштине општине Неготин под редним бројем ________, утврђено 

да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине 

гласачких листића. 

У ______________________, ______________________, ____________ 

                    (место)               (дан, месец, година)           (време) 

 

   БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО     БИРАЧКИ ОДБОР 

            НА БИРАЧКО МЕСТО 

         

________________________________            
________________________________________ 
                        (потпис)                                                          (име и презиме и потпис председника) 
 
________________________________                       1. _____________________________________ 
                 (име и презиме)                                                          (име и презиме и потпис члана) 
 
                                                                                       2. _____________________________________ 
                                                                                                       (име и презиме и потпис члана) 
 
                                                                                        3. ____________________________________ 
                                                                                                        (име и презиме и потпис члана) 
 
                                                                                        4. ____________________________________ 
                                                                                                        (име и презиме и потпис члана) 
 

_____________________________ 

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