
ОБРАЗАЦ ОСГОПАН -7/20
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник

РС”, бр. 129/07, 34/10-УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), 
Општинска изборна  комисија  Градске  општине  Пантелеј,  на  седници  од

_______ 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

I

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за избор одборника Скупштине Градске општине 
Пантелеј, и то:

1._________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

1) ____________________________, ____________, _____________, ____________________
                 (име и презиме) (год. рођења)    (занимање)        (пребивалиште)

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

II

Збирну изборну листу објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 

Број:
У Нишу, __________. 2020. године

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

                                                                                               
  Председник

______________________
М.П.      (потпис)

______________________
 (име и презиме)



ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 8/20

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  Градске  општине

Пантелеј, који су расписани за  21.  јун 2020. године, бирачки одбор на бирачком

месту  __________________________  у   Градској  општини  Пантелеј,  примио  је

кутију за гласање.

Провером је утврђено да је гласачка кутија исправна, да је празна и погодна

да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.

У ___________, 21. јун 2020. године,      ___________,
                                                      (час)

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)

5._________________________________
                                                                                      (име и презиме и потпис члана)

6._________________________________
                                                                                      (име и презиме и потпис члана)

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



ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 9/20

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1.________________________________________________________________, 
(назив изборне листе)

__________________________________________________________________.
(име и презиме првог кандидата са те листе)

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

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

ИЛИ НАЗИВА ЛИСТЕ

М. П.



ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 10/20

П О Т В Р Д А

О ИЗБОРНОМ  ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је __________________________________, _________________________, 
                                                        (име и презиме)                                           (ЈМБГ)

са пребивалиштем у _____________________, ____________________________________,
                                                (место)                                       (адреса стана)

уписан у извод из бирачког списака за Град Ниш – Градска општина Пантелеј,

на бирачком месту број _____________,  под редним бројем _________, и да има изборно 

право.

У ___________________, _____________
                 (место)                          (датум)

               БИРАЧ                                                            ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

_______________________ ________________________
                 (потпис)                                                                               (потпис)

 _______________________                                               _________________________
               (име и презиме)                                                                               (име и презиме)

НАПОМЕНА: Потврду  попуњава  председник  бирачког  одбора  пре  одласка  повереника
бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује
потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору.   



ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 11/20

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

ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАНТЕЛЕЈ И БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Општинска изборна комисија ГО Пантелеј предаје бирачком одбору за бирачко место број 
________, у Градској општини Пантелеј , следећи изборни материјал:            

1) Збирну изборну листу;  
________ следећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу,  
2) Решење о одређивању бирачког места,
3) Решење о именовању бирачког одбора,
4) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,
6) ___________гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка,
            (број)
8) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
9) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  
    утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине ГО Пантелеј, 

          10)_________образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,    
         (број)      
          

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 10) тачке 1. овог
записника.

3. Примопредаји изборног  материјала  присуствовали  су  следећи  представници  подносилаца
изборних листа:

1) ___________________________________ - ________________________________,
                     (назив подносиоца изборне листе)                                (име и презиме представника)

2) ___________________________________ - ________________________________,
                     (назив подносиоца изборне листе)                                 (име и презиме представника)

3) ___________________________________ - ________________________________,
                     (назив подносиоца изборне листе)                                 (име и презиме представника)

4) ___________________________________ - ________________________________,
                    (назив подносиоца изборне листе)                                 (име и презиме представника)

5) ___________________________________ - ________________________________,
                    (назив подносиоца изборне листе)                                 (име и презиме представника)

6) ___________________________________ - ________________________________,
                    (назив подносиоца изборне листе)                                 (име и презиме представника)



5. Представници  подносилаца  изборних  листа  НИСУ  ИМАЛИ  -  ИМАЛИ СУ  примедбе  на
примопредају изборног материјала.

Примедбе су:
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       .

6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Градске општине Пантелеј, а други код 
бирачког одбора.

У Нишу, _______ 2020. године, у _______ сати.

 Председник бирачког одбора                                   За Општинску изборну комисију

       Присутни чланови бирачког одбора:

    4._______________________________



                                                                                           ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 12/20

З А П И С Н И К
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ

РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

1. Бирачки одбор за бирачко место број:
(ред.број) (назив бирачког места)

у Градској општини Пантелеј   састао се дана ______. 2020. године у ______ часова.
  

Присутни су: 1) 2)
(име и презиме председника бирачког одбора) (име и презиме члана бирачког одбора)

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

2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио:

- да  на  бирачком  месту  и  на  удаљености  до  50  метара  од  бирачког  места  нема  истакнутих  симбола
политичких странака и другог пропагандног материјала,

- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима,

- да  је  од  Општинске  изборне  комисије  ГО  Пантелеј  примљен  изборни  материјал  који  је  потребан  за
гласање на бирачком месту.

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

4. Бирачки одбор је проверио  гласачку кутију у присуству бирача 

(име и презиме и редни број из списка)

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



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

6. Ван бирачког места гласало је ___________ бирача.
                                                                  (број)

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. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ - НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и страни посматрачи.

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

10. После  затварања  бирачког  места  бирачки  одбор  је  приступио  утврђивању  резултата  гласања  
на следећи начин: 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића;

- утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у  изводу из
бирачког списка и посебном изводу из бирачког списка;

- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО - НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;

- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића;

- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу.

11. После  пребројавања,  неупотребљени  гласачки  листићи,  неважећи  гласачки  листићи  и  важећи  гласачки
листићи стављени су у посебне коверте и запечаћени.

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту 

(назив бирачког места) (редни број)

У Градској општини Пантелеј- град Ниш

       (шифра)

резултати гласања следећи:



13. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића

14. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића

15. да је према изводу из бирачког списка, 

укупно УПИСАНИХ БИРАЧА

16. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у

изводу из бирачког списка)

17. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ

17.1. да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића

17.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића 

18. да су од  укупног броја важећих гласачких листића, ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:

Ред.
бр.

Назив изборне листе Број гласова које је листа
добила

1 2 3

1.

2.

3. (Навести све изборне листе као под 1.)

19. Чланови бирачког одбора  НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ следеће примедбе: (Прилог са примедбама чини саставни 

део овог Записника).

20. Закључено  је  да  се  први  примерак  овог  Записника,  са  изборним материјалом,  одмах достави  Градској
изборној комисији Ниш, а зато су одређени председник и чланови бирачког одбора и то:



21. Бирачки одбор је други примерак овог Записника одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак
овог Записника је уручен представницима предлагача четири изборне листе које су освојиле највећи број
гласова на бирачком месту и то:

1) 3)
(редни број и назив листе-име и презиме-потпис представника) (редни број и назив листе-име и презиме-потпис представника)

2) 4)
(редни број и назив листе-име и презиме-потпис представника) (редни број и назив листе-име и презиме-потпис представника)

22. Бирачки одбор је завршио рад  _______ 2020. године у _________ часова.

БИРАЧКИ ОДБОР

1.
(име и презиме и потпис председника)

  

2.
(име и презиме и потпис члана)

        

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

ОБРАЗАЦ ОСГОПАН - 13/20

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

ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРН КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ПАНТЕЛЕЈ ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ



1. Бирачки одбор за бирачко место број _____ у Градској општини Пантелеј, 

             

предаје Општинској изборној комисији ГО Пантелеј, следећи изборни материјал:

1) Први  примерак  Записника  о  раду  бирачког  одбора  на  спровођењу  гласања и

утврђивању  резултата  гласања  за  избор  одборника  Скупштине  Градске  општине

Пантелеј;

2) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту;

3) Коверат у који је стављен контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;

4) Коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи;

5) Коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи;

6) Коверат у који су стављени важећи гласачки листићи;

7) Коверат у  који су стављене потврде о изборном праву за гласање ван бирачког

места.

2. Примопредаји  изборног  материјала  присуствовали  су  следећи  представници
подносилаца изборних листа:

1) ___________________________________ - _____________________________
                               (назив подносиоца изборне листе)                             (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

2) ___________________________________ - _____________________________
                         (назив подносиоца изборне листе)                              (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

3) ___________________________________ - _____________________________
                          (назив подносиоца изборне листе)                             (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

4) ___________________________________ - _____________________________
                                (назив подносиоца изборне листе)                             (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

5) ___________________________________ - _____________________________
                                 (назив подносиоца изборне листе)                            (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

6) ___________________________________ - _____________________________
                                 (назив подносиоца изборне листе)                            (име и презиме представника)

____________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса представника)

3. Представници подносилаца изборних листа НИСУ ИМАЛИ - ИМАЛИ СУ примедбе на 
примопредају изборног материјала.



Примедбе су:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

4. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Градске изборне комисије
Ниш, а други код бирачког одбора.

У Нишу, _____ 2020. године, у _____сати.

              

     Присутни чланови бирачког одбора  

   2._____________________________

   3. _____________________________

   4._____________________________

   5._____________________________

   6._____________________________ 

НАПОМЕНА:  Записник  потписују  најмање  2  члана  бирачког  одбора  који  су  предали
изборну документацију (члан 38. став 2. Закона о локалним изборима
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАНТЕЛЕЈ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ,
КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ



1. Седницa Општинске изборне комисије ГО Пантелеј, почела је _______ сати, ________ 
2020.године, у згради Градске управе Града Ниша, ул. Николе Пашића 24.

2. Општинске изборне комисије Градске општине Пантелеј присуствују:

1) _____________________________________       2) _______________________________________
       ( име и презиме председника Комисије)                          ( име и презиме члана Кoмисије)

(навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије)

3.  Комисија је утврдила да је:

- од укупно                    бирачких одбора у Градској општини Пантелеј, примила изборни материјал од
                       бирачких одбора.
         (број)

  
4. Комисија  је  утврдила  да  није  било  битних  повреда одредаба Закона  о  локалним изборима и  није

поништила гласање ни на једном бирачком месту.

(4.  Због  битних  повреда  одредаба  Закона  о  локалним  изборима,  Општинска  изборна  комисија  је
поништила  гласање на укупно  _________ бирачких места, и то:

                   број

1. број________  у Градској општини Пантелеј
 (ред.број)                              

(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)

и одредила да се на овим бирачким местима понови гласање                                             2020. 
године.)                                                                                                                    (датум)

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 изборима гласало бирача:                                                 

- што износи: %                                             

- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама:                                                 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                 

- да је било важећих гласачких листића:                                                 

- да је, према Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резлтата гласања ван бирачког места,
гласало бирача

_______________________

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:



Ред.
бр.

Назив изборне листе
Број гласова

које је добила
изборна листа

Број мандата
које је добила
изборна листа

% од бирача
који су
гласали

1.

2.

                           ( навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачког листића )

6. Чланови Градске  изборне комисије  Ниш ИМАЛИ СУ -  НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање
резултата избора.
(шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).

Примедбе су:

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу Града
Ниша''.

8. Општинска  изборна комисија Градске општине Пантелеј  је завршила рад            2020. године у 
                                                                              сати.

                                                                 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Секретар Председник
 
     ( М.П.)

             (потпис - име и презиме)                 (потпис - име и презиме)

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1)  
                                                    (потпис - име и презиме)

(навести све присутне чланове, односно заменике чланова  општинске изборне комисије као под 1).
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У В Е Р Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ



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

из ____________________________, рођен ____________, _________________,
                (пребивалиште и адреса)                             (датум и година)                 (ЈМБГ)

           
изабран за одборника Скупштине Градске општине Пантелеј, са Изборне  листе 

__________________________________________________________________,
            (назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен) 

на изборима одржаним _________ 2020. године.
 

Број:

У Нишу, ______ 2020. године
                             

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

                     Председник

______________________
                                                                                           (потпис)
                                                             М.П.
                                                                                                          

                                       
______________________

                                                                                               (име и презиме)
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