Образац СО 14

ЗАПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
1. Седница Општинске изборне комисије почела је у ____________ часова, _________________ 2016.
године, у сали Скупштине општине Општина Врњачка Бања у Ул. Крушевачка 17.

2. Седници Комисије присуствују:
1)

2)
(име и презиме председника Комисије)

3)
5)
7)
9)

(име и презиме члана Комисије)

4)
6)
8)
10)
(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2)

3. Комисија је утврдила да је:
- од укупно

бирачких одбора у општини Врњ Бања примила изборни
38
материјал од
(број)

38
(број)

бирачких
одбора;

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о лоалним изборима и није
поништила гласање ни на једном бирачком месту.
(4.

Због битних повреда одредаба Закона о локалним
гласање на укупно _________ бирачких места, и то:

изборима,

Комисија

је

поништила

(број)

1. број
(ред. број
бир. места)

(назив бирачког места)

(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови

2016. 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 бирачких спискова, има уписаних бирача:
- да је, према изводима из бирачких спискова
на изборима гласало бирача:
- што износи:
- да је број бирача који су гласали на бирачком месту:
- да је број бирача који су гласали ван бирачког места
- да је било неважећих гласачких листића:
- да је било важећих гласачких листића:
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

%

2
Ред.
Бр.

Број гласова
које је добила
изборна листа

Назив изборне листе

Број мандата
које је добила
изборна листа

1.

(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића)
6. Чланови Комисије 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 општине Врњачка
Бања“.
8. Општинска изборна комисија је завршила рад

2016. године у

часова.

(датум)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар Општинске изборне комисије

(потпис - име и презиме)

Председник Општинске изборне комисије
(М.П.)

(потпис - име и презиме)

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1)
(потпис - име и презиме)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије као под 1)).

