
 

16. На основу члана 15. став 1. тачка 2 . Закона о локалним изборима 
("Службени гласник Републике Србије" број 129/07 ,54/11) Изборна комисија 
општине Нова Црња на седници одржаној 20.03.2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АПВ 

И ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I
ОДРЕЂУЈУ СЕ бирачка места  за спровођење  Избора за народне 

посланике у Скупштини Републике Србије,за избор посланика у скупштини АПВ и 
за избор одборника скупштине општине  Нова Црња и то: 

1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛЕКСАНДРОВО са седиштем у згради 
Основне  школе  "Бранко  Радичевић",  улица  Николе  Тесле  29,  обухвата  следеће 
улице: 

Железничка од броја 2 до броја 50 (парни бројеви) и од броја 1 до броја 35  
(непарни бројеви), Карађорђева од броја 4 до броја 48 (парни и непарни бројеви), 
Ђуре Јакшића од броја 1 до броја 50 (парни и непарни бројеви), Михајла Пупина од 
броја  1  до  броја  55  (парни  и  непарни  бројеви)  и  зграда  без  броја,  Светозара 
Марковића од броја 2 до броја 27 (парни и непарни бројеви), Војводе Мишића од 
броја 1 до броја 25 (парни и непарни бројеви) и Николе Тесле од броја 1 до броја 27 
(непарни бројеви).

2. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  2. АЛЕКСАНДРОВО са седиштем у згради 
Основне школе "Бранко Радичевић", улица Николе Тесле 29, обухвата следеће 
улице: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
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Улица 4. Октобра од броја 8 до броја 47 (парни и непарни бројеви), Петра 
Драпшина од броја 3 до броја 50 (парни и непарни бројеви), Гаврила Принципа од 
броја 1 до броја 43 (парни и непарни бројеви) и од броја 44 до броја 50 (парни 

бројеви), Светозара Марковића од броја 28 до броја 60 (парни и непарни бројеви), 
Војводе Мишића од броја 27 до броја 57 (парни и непарни бројеви), Николе Тесле 
зграда  без  броја,  број 26 и  од броја  33  до  броја  69 (непарни бројеви)  и Жарка  
Зрењанина од броја 1 до броја 44 (парни и непарни бројеви).

3. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  3. АЛЕКСАНДРОВО са седиштем у згради 
Основне школе "Бранко Радичевић", улица Николе Тесле 29, обухвата следеће 
улице: 

Улица Гаврила Принципа од броја  43 до броја 75 (непарни бројеви) и од 
броја 52 до броја 78 (парни бројеви), Вука Караџића од броја 5 до броја 85 (парни и 
непарни бројеви), Николе Тесле од броја 54 до броја 75 (парни и непарни бројеви), 
Светозара Милетића  од броја 44 до броја  62 (парни и непарни бројеви),  Бранка 
Радичевића  од  броја  32  до  броја  67  (парни  и  непарни  бројеви),  Ред  Милоша 
Петровића  од броја  55 до  броја  67  (непарни бројеви),  Светозара  Марковића  од 
броја 61 до броја 63 и Петра Драпшина од броја 51 до броја 82 (парни и непарни 
бројеви).

4. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  4. АЛЕКСАНДРОВО са седиштем у згради 
Основне школе "Бранко Радичевић", улица Николе Тесле 29, обухвата следеће 
улице: 

Улица 4. Октобра од броја 48 до броја 89 (парни и непарни бројеви), Бранка 
Радичевића од броја 21 до броја 30 (парни и непарни бројеви), Михајла Пупина од 
броја 57 до броја 108 (парни и непарни бројеви), Николе Тесле од броја 24 до броја 
42 (парни бројеви) и зграда без броја, Светозара Милетића од броја 23 до броја 55 
(парни и непарни бројеви) и Жарка Зрењанина од броја 41 до броја 88 (парни и 
непарни бројеви).

5. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  5. АЛЕКСАНДРОВО са седиштем у згради 
Основне школе "Бранко Радичевић", улица Николе Тесле 29, обухвата следеће 
улице: 

Улица Ђуре  Јакшића од броја  52 до  броја  98 (парни и непарни бројеви), 
Карађорђева  од  броја  50  до  броја  96  (парни  и  непарни  бројеви),  Светозара 
Милетића од броја 15 до броја 17 (парни и непарни бројеви), Бранка Радичевића од 
броја 2 до броја 21 (парни и непарни бројеви), Железничка од броја 52 до броја 60 
(парни бројеви) и од броја 37 до броја 73 (непарни бројеви) и Николе Тесле од 
броја 2 до броја 20 (парни бројеви).
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6.  БИРАЧКО  МЕСТО  БРОЈ  6.  ТОБА са  седиштем  у  згради  Основне 
школе "Петефи Шандор", улица Кошут Лајоша бб, обухвата следеће улице: 

Улица Петефи Шандора од броја 1 до броја 97 и од броја 2 до броја 86, Киш  
Ференца од броја 1 до броја 89 и од броја 2 до броја 88, Ади Ендре од броја 4 до 

броја 8 и од броја 1 до броја 7, Фејеш Клара од броја 3 до броја 43 и од броја 2 до  
броја 64, Кошут Лајоша од броја 1 до броја 47 и од броја 2 до броја 64, Иве Лоле 
Рибара од броја 1 до броја 23 и од броја 2 до броја 22, ЈНА од броја 1 до броја 25 и  
од броја 2 до броја 20, 4. Октобар од броја 1 до броја 17 и од броја 2 до броја 4, 
Дожа Ђерђа од броја 2 до броја 12 и од броја 3 до броја 9, Банова јаруга од броја 1  
до броја 29 и од броја 12 до броја 42.

7.  БИРАЧКО  МЕСТО  БРОЈ  7.  НОВА  ЦРЊА са  седиштем  у  згради 
Основне школе "Петефи Шандор", улица ЈНА 115, обухвата следеће улице:

Маршала Тита од броја 1 до броја 163 и од броја 2 до броја 100 , ЈНА од 
броја  1  до  броја  113  (непарни  бројеви  ),  Кошут  Лајоша  од  броја  1  до  броја  9 
(непарни бројеви),  1.  Маја  од броја  2  до  броја  2а,  и  од броја  1  до  броја  5,  29. 
Новембра од броја 1 до броја 25, Киш Ференца од броја 2 до броја 40 и од броја 1 
до броја 43, Дожа Ђерђа од броја 2 до броја 38 и од броја 1а до броја 45.

8.  БИРАЧКО   МЕСТО  БРОЈ  8.  НОВА  ЦРЊА са  седиштем  у  згради 
Основне школе "Петефи Шандор", улица ЈНА 115, обухвата следеће улице:

Улица Маршала Тита од броја 165 до броја 267 и од броја 102 до броја 180, 
ЈНА од броја 115 до броја 205 (непарни бројеви), Кошут Лајоша од броја 2 до броја  
14 (парни бројеви), Крива улица од броја 2 до броја 14 и од броја 1 до броја 3.

9.   БИРАЧКО  МЕСТО  БРОЈ  9.  НОВА  ЦРЊА са  седиштем  у  згради 
Основне школе "Петефи Шандор", улица ЈНА 115, обухвата следеће улице:

Улица ЈНА од броја 2 до броја 112 (парни бројеви), Кошут Лајоша од 11 до 
броја 53 (непарни бројеви), Петефи Шандора од броја 1 до броја 93 и од броја 2 до  
броја 100, 1. Маја од броја 4 до броја 10 и од броја 5а до броја 9, 29. Новембра од 
броја 27 до броја 53 (непарни бројеви), Јабланска од броја 2 до броја 20 и од броја 3 
до броја 25.
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10.  БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  10.  НОВА ЦРЊА са  седиштем у  згради 
Основне школе "Петефи Шандор", улица ЈНА 115, обухвата следеће улице: 

Улица Кошут Лајоша од броја 14а до броја 54 (парни бројеви), Улица ЈНА 
од броја 114 до броја 222 (парни бројеви), Петефи Шандора од броја 101 до броја 
185 и од броја 130 до броја 178, Магазинска 11 кућа без броја, Крива улица 2а и 1.  
Октобар од броја 1 до броја 13 и од броја 2 до броја 8.

11.  БИРАЧКО   МЕСТО  БРОЈ  11.  ВОЈВОДА  СТЕПА са  седиштем  у 
згради Основне школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице: 

Улица ЈНА од броја 26 до броја 48, Рашина од броја 40 до броја 72 и 15 кућа  
без  броја,  Николе  Тесле  од  броја  37  до  броја  71  и  од  броја  72  до  броја  38, 
Карађорђева од броја 37 до броја 71 и од броја 72 до броја 38, Алексе Шантића од 
броја 37 до броја 71, Кајмакчаланска од броја 25 до броја 59 и од броја 60 до броја 
26, Зетска од броја 25 до броја 59 и од броја 60 до броја 26, Косовска од броја 25 до  
броја 59.

12.  БИРАЧКО  МЕСТО  БРОЈ  12.  ВОЈВОДА  СТЕПА са  седиштем  у 
згради Основне школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице:

Улица ЈНА од броја 24 до броја 2 и од броја 1 до броја 25 и 17 кућа без 
броја, Алексе Шантића од броја 38 до броја 72, Змај Јовина од броја 37 до броја 71 
и од броја 72 до броја 38, Кнез Михајлова од броја 38 до броја 66, Кајмакчаланска 
од броја 23 до броја 1 и од броја 2 до броја 24, Зетска од броја 1 до броја 21 и од  
броја  2  до броја  22,  Косовска од броја  13 до броја  23 и  1 кућа  без  броја,  Кнез 
Михајлова од броја 36 до броја 26, Змај Јовина од броја 36 до броја 12 и од броја 13 
до броја 35, Алексе Шантића од броја 36 до броја 2, Његошева од броја 21 до броја  
1 и од броја 2 до броја 24, Петра Кочића од броја 23 до броја 1 и од броја 2 до броја  
24, Ђуре Јакшића од броја 10 до броја 12 и број 13.

13. БИРАЧКО МЕСТО  БРОЈ  13.  ВОЈВОДА  СТЕПА са  седиштем  у 
згради Основне школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице: 

Улица Алексе Шантића од броја 35 до броја 31, Карађорђева од броја 36 до 
броја 2 и од броја 1 до броја 35, Улица Николе Тесле од броја 36 до броја 2 и од 
броја 1 до броја 35, Рашина од броја 36 до броја 2 и 6 кућа без броја, Улица ЈНА од 
броја 25 до броја 47, Његошева од броја 26 до броја 60 и од броја 59 до броја 25, 
Петра  Кочића  од броја  26  до  броја  60  и  од  броја  59  до  броја  25,  Улица  Ђуре  
Јакшића од броја 43 до броја 59 и од броја 60 до броја 40.
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14. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
забавишта, улица Краља Александра (Бориса Кидрича) 60, обухвата следеће улице: 

Улица  Кнеза  Лазара  (Љубљанска),  Немањина  (Ослобођења),  Николе 
Пашића (Цетињска), Ђуре Јакшића леву страну од броја 133 до броја 163 (до краја 
села), Краља Александра (Бориса Кидрича) леву страну од броја 133 до броја 167 и 
десну страну од броја 112 до броја 152 (до краја села), 5. Октобра леву страну од 
броја бб  до броја 101 (до краја села).

15. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15. СРПСКА ЦРЊА  са седиштем у згради 
Основне школе " Ђура  Јакшић",  улица Краља  Александра  (Бориса Кидрича)  60, 
обухвата следеће улице:

Улица Патријарха Арсенија Чарнојевића (Жарка Зрењанина), леву страну од 
броја 17 до броја 35 и десну страну од броја бб (стамбене зграде) до краја (пијаце), 
Кнез Михајлова (Коче Колара)  леву страну од броја  11 до  краја  улице и  десну 
страну од броја 14 до броја 28 , Краља Александра (Бориса Кидрича) леву страну 
од броја 91 до броја 131 и десну страну од броја 66 (Пошта) до броја 110, Кнеза 
Милоша (Димитрија  Туцовића)  леву  страну  од  броја  41  до  краја  села  и  десну 
страну од броја 40 до краја села, Ђуре Јакшића леву страну од броја 99 до броја 127 
и десну страну од броја 94 до броја 136.

16. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Народне библиотеке " Ђура Јакшић", улица Краља Александра (Бориса Кидрича) 
65, обухвата следеће улице:

Улица Краља Александра (Бориса Кидрича) леву страну од броја 53 до броја 
89 и десну страну од броја 44 до броја 64, Ђуре Јакшића леву страну од броја 41 до  
броја 97 и десну страну од броја 46 до броја 94, целе улице: Драге Гавриловић (Иве 
Лоле Рибара), Војвођанску, Бранка Радичевића, Трг Александра Зарина (Трг Ђуре 
Јакшића) и Цара Душана (Мостарска) десну страну од броја 2 до броја 32/парни 
бројеви/.

17. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Месне  заједнице  Српска  Црња,  улица  Краља  Александра  (Бориса  Кидрича)  60, 
обухвата следеће улице:

Улица Партизанска леву страну од броја 3 до броја 57 и десну страну од 
броја  18  до  броја  72,  Саве  Ковачевића  леву страну  од броја  9  до  краја,  Петра 
Кочића  (Младена  Стојановића),  десну  страну  од  бб  до  краја,  Саве  Ковачевића 
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десну страну од стамбене зграде бб до краја, 5. Октобра од броја 1 до бб и десну 
страну од броја 2 до броја бб. 

18. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Основне школе " Ђура  Јакшић",  улица Краља  Александра  (Бориса Кидрича)  60, 
обухвата следеће улице: 

Цара  Душана  (Мостарска)  леву  страну  од  броја  1  до  броја  33/непарни 
бројеви/, Краља Александра (Бориса Кидрича) леву страну од броја 1 до броја 51 и 
десну страну од броја 2 до броја 44, Ђуре Јакшића од броја бб до броја 45 и од 
броја 4 до броја 40 и целе улице: Змај Јовина, Николе Тесле и Доситејева (Соње 
Маринковић).

19. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 19. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Млин " Будућност", улица Партизанска  бб, обухвата следеће улице:

Железничку, Босанску леву страну од броја 61 до броја 151 и десну страну 
од броја 64 до броја 150, Кнеза Милоша (Димитрија Туцовића) леву страну од броја  
1 до броја 29 и десну страну од броја 2 до броја 24. 

20. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 20. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Добровољног ватрогасног друштва, улица Партизанска 54, обухвата следеће улице: 

Партизанска лева страна од броја 59 до броја 141 и десну страну од броја 74 
до краја  села, 5. Октобра десну страну од броја 16 до краја села, Кнеза Милоша 
(Димитрија Туцовића) леву страну од броја 31 до броја 39 и десну страну од броја 
30 до броја 38, Кнез Михајлова (Коче Колара) леву страну од броја 1 до бб и десну 
страну од броја 2 до броја 12, Патријарха Арсенија Чарнојевића (Жарка Зрењанина) 
леву страну од броја 1 до броја 13 и десну страну од броја 2 до броја 20.
 

21. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 21. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
Сервисне радионице, улица Партизанска бб, обухвата следеће улице:

Босанска лева стране од броја 1 до броја 61 и десну страну од броја 2 до 
броја 62, Саве Ковачевића лева страна од броја 1 до броја 7 и десна страна од броја 
2 до бб, Петра Кочића (Младена Стојановића) од броја 1 до броја 7 и десна страна 
од броја 2 до броја 8 и целе улице: Југовића (Фрушкогорска), Мике Антића (Симе 
Шолаје),  Карађорђева  (Новосадска),  Светозара  Милетића,  Момчила  Миланкова 
(Сарајевска) и Ромско насеље.
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22. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 22. СРПСКА ЦРЊА са седиштем у згради 
АД " Липа", Београдска бб, обухвата следеће улице: 

Вука Караџића, Михајла Пупина (Светозара Марковића), Његошеву, Милете 
Јакшића (Београдска) обе стране и Јакшићево.

23.  БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  23. РАДОЈЕВО са седиштем у згради 
Основне школе "Станко Крстин", улица Карађорђева бб, обухвата следеће улице: 

Улица Гранични ред од броја 1 до броја 28, 2. Октобар од броја 1 до броја 47 
(непарни бројеви) и од броја 2 до броја 34 (парни бројеви),  Војводе Мишића од 
броја 1 до броја 138 (парни и непарни бројеви), Маршала Тита од броја 1 до броја 
127 (непарни бројеви).

24. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ  24. РАДОЈЕВО са седиштем у згради 
Основне школе "Станко Крстин", улица Карађорђева бб, обухвата следеће улице: 

Улица  Маршала  Тита  од  броја  2  до  броја  134  (парни  бројеви),  Војводе 
Путника од броја 1 до броја 103 (непарни бројеви) и од броја 10 до броја 112 (парни 
бројеви), Иве Лоле Рибара од броја 3 до броја 77 (непарни бројеви).
 

25. БИРАЧКО  МЕСТО БРОЈ  25. РАДОЈЕВО са седиштем у згради 
Основне школе "Станко Крстин", улица Карађорђева бб, обухвата следеће улице:

Улица Иве Лоле Рибара од броја 4 до броја 100 (парни бројеви), 7. Јула од 
броја 1 до броја 59 (непарни бројеви) и од броја 10 до броја 138 (парни бројеви), 
Карађорђева од броја 2 до броја 28 (парни бројеви), Милете Јакшића од броја 1 до 
броја 33 (непарни бројеви) и од броја 2 до броја 22 (парни бројеви), Јужни ред од 
броја 2 до броја 33, Железнички ред од броја 1 до броја 3 и Циганмала.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном 
листу општине Нова Црња".

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Број: I-013-2 
Датум: 20.03.2012.год. 
Н О В А  Ц Р Њ А                                                                   

Председник комисије
Смиљка 

Алексић

Образац  СОНЦ 1/2012

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ  НОВА ЦРЊА

6. MAJ 2012. ГОДИНЕ.

________________________________________________________________                   
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних 
политичких странака-

__________________________________________________________________
-група грађана)

подноси Изборној комисији Општине Нова Црња Изборну листу

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(назив изборне  листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) за избор 
одборника у Скупштину општине Нова Црња Кандидати за одборнике су:

Ред.
број Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиште и адреса 

становања

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Број: ______________

У _____________________ , __________________

(место) (датум)
           Овлашћено лице,

                                                                                                                                 _____________________
                                                                                                                                             (име и презиме)



Уз ову изборну листу доставља се:
1. Овлашћење лица која подносе изборну листу,

2. Писмена сагласност носиоца листе,
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе у којој је 

назначено име и презиме,датум рођења,занимање и јединствени матични 
број кандидата,

4. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру,
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата,

         6.  Уверење о држављанству за сваког кандидата-оригинал (не старије од 6 
месеци од дана издавања уверења),

7.  Списак бирача који  подржавају изборну листу,  са изјавом сваког бирача 
чији  је  потпис  оверен  у  складу  са  законом  о  овери  потписа  рукописа  и 
преписа (код општинског суда или надлежног органа општинске управе - у 
Нова Црња на писарници Општинске управе, а у насељеним местима Месне 
канцеларије) сложен по азбучном реду.

8. Споразум-у случају  подношења заједничке  изборне листе  групе  грађана. 
-оверен  од  стране  надлежног  Основног  суда, Општинске  управе-Месне 
кацеларије у складу са Законом

    9.Уколико Изборну листу предлаже коалиција странака уз Изборну листу се 
обавезно подноси и писмени коалициони споразум

НАПОМЕНА:

1. Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване политичке странке, 
коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана чије изборне 
листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког 
кандидата на изборној листи. Предлагач мора на изборној листи имати најмање 
једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира.

У јединицама локалне самоуправе које имају мање од 20.000 бирача, изборне листе  
утврђене су и када их својим потписом подржи најмање 200 бирача.

2.На Изборној листи мора да буде најмање  8 кандидата за одборнике Скупштине 
општине.

3.На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три 
места,друга  три  места  и  тако  до  краја  листе)  мора  бити  најмање  по  један 
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кандидат – припадник оног пола који је мање заступљен на листи-10 кандидата 
за одборнике Скупштине општине

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:

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 писмени предлог да му се при проглашењу 
Изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине,односно 
коалиције политичких странака националних мањина. 

Образац СОНЦ  број 2/2012

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Овлашћује се
1.  ____________________________  ______________________________________
          (име и презиме) (занимање)

_____________________ , ________________________________________________________
       (лични број) (пребивалиште и адреса становања)

2.  ____________________________  ______________________________________
          (име и презиме) (занимање)

_____________________ , ________________________________________________________
(лични број) (пребивалиште и адреса становања)

да у име 
_______________________________________________________________________,
       (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-
групе грађана)
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поднесе Изборној комисији Општине Нова Црња изборну листу кандидата за одборнике у 
Скупштини Општине Нова Црња

Број: __________________

У _____________________, ____________________
    (место) (датум)

М.П.
Овлашћено лице,

_______________________________
(име и презиме лица овлашћеног статутом 

политичке странке, односно споразумом
групе грађана)

   ______________________

Образац СOНЦ  број 3/2012

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини 
Општине Нова Црња коју подноси

______________________________________________________________________________

       (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-
групе грађана)

У _______________________, __________________
      (место)    (датум)
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       Носилац листе,

____________________
       (име и презиме)

____________________
(JMБГ)

______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

____________________
  (потпис)

Образац СО Нова Црња  број 4/2012

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ  КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА У

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини Општине Нова Црња на Изборној 
листи кандидата коју је предложила

______________________________________________________________________________
__
 (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-
групе грађана)

на дан _________________ и поднела Изборној комисији општине Нова Црња(датум 
подношења)
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У _________________, _________________.
(место) (датум)

Кандидат, 

____________________
      (име и презиме)

____________________
          (занимање)

____________________
             (ЈМБГ)

________________________________
(пребивалиште  и адреса становања)

                                                                               ________________________________
   (својеручни потпис)

Образац СО Нова Црња број 6/2012

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ЗА ЛИЦА ОДРЕЂЕНА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА

Овлашћује се  
_____________________________________________________________________

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
____

(адреса)

број личне карте_____________________________, 
ЈМБГ:________________________________
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да за 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
____ 
(регистрована политичка странка, коалиција регистрованих политичких странака или група грађана)

може  прикупљати  потписе  бирача  за  изборну  листу  кандидата  за  избор  одборника  у 
Скупштини Општине  Нова Црња.

Датум________2012. год.у________________

М.П.
            ДАВАЛАЦ 

ОВЛАШЋЕЊА

__________________________
(име и презиме)

__________________________
(потпис)

НАПОМЕНА:Овај Образац служи за приказ овлашћеном лицу за оверу потписа у 
Писарници Општинске управе-Месне канцеларије,приликом групног –организованог 
доласка бирача који подржавају одређену  Изборну листу.

Образац СОНЦ  број 7/2012

СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Изборну листу  
__________________________________________________________________

                   (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)

 ______________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
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подржавају бирачи, и то:

Ред.
број Име и презиме Место и адреса пребивалишта Лични број- (ЈМБГ)









У _____________________, ____________________
    (место) (датум)

М.П.
Овлашћено лице,

_________________________
(име и 

презиме)

_________________________
(потпис)
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Напомена:  Навести све бираче који подржавају изборну листу кандидата по 
азбучном редоследу презимена, према одредницама ове табеле. Списак се обавезно 
доставља у писаном и електронском облику (ЦД у exel формату и фонту :ARIEL 
величина слова 10), а подаци у њима морају бити идентични.
Уз списак се достављају, сређене по азбучном реду презимена бирача који 
подржавају изборну листу, дате на прописаном обрасцу, чији су потписи на изјави 
оверени код Oсновног суда, или код Општинске управе Нова Црња, Писарница – 
Месне канцеларије.
Списак сачињава и потписује овлашћено лице подносиоца Изборне листе.

Образац СОНЦ  број 8/2012

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА

Потврђује се да ________________________
       (име и презиме)
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Рођен у ____________, _________________, има пребивалиште у
     (датум)     (ЈМБГ)     

__________________________, ______________________
                   (место)        (адреса)

__________________ године.
          (датум)

Број: _________________

У _________________, _________________.
(место) (датум)

М.П.
Овлашћено лице

__________________________
(име и презиме)

__________________________
     (потпис)

___________
НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова 
Полицијске управе Нова Црња.

Образац СОНЦ  број 9/2012

О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ _____________________________________________
(име и презиме)

_____________________________________________
(занимање)
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_____________________________________________
(ЈМБГ)

_____________________________________________
(пребивалиште и адреса)

_____________________________________________
(телефон)

Да, у име 
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__  
(назив регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, група 
грађана)

Може преузимати решења, закључке и друга акта од  Изборне комисије Оопштине Нова 
Црња и истој подносити тражене акте.

__________________________________
              (потпис)

М.П.
___________________________________

(име и презиме лица које је Статутом
политичке странке, осносно 

коалиционим
споразумом или споразумом о 

образовању
групе грађана овлашћено да их 

заступа)

НАПОМЕНА:Важећа су и овлашћења издата од стране  регистроване политичке странке, 
коалиције регистрованих политичких странака, група грађана.

Образац СОНЦ број 10/2012

ИЗЈАВА
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БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини Oпштине Нова Црња коју 
Изборној 

комисији Oпштини Нова Црња, подноси

______________________________________________________________________________________
____
      (назив регистроване политичке странке- коалиције - регистрованих политичке странкa-групе 
грађана)

Бирач,

___________________________
(име и презиме)

___________________________
(ЈМБГ)

___________________________
(пребивалиште и адреса становања)

__________________________
(потпис)

Потврђује се да је ову Изјаву ____________________________________________ својеручно 
потписао.

(име и презиме)
Идентитет бирача утврђен је на основу личне исправе.
Накнада за оверу се наплаћује у износу од 50,00 динара на основу члана 2. Правилника о накнади за 
оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника(''Сл.гласник РС'' бр.21/ 2008) 
од 22.02.2008.године.
Ов. бр. ___________________
У _____________________, ____________________ у _________________ часова.

    (место) (датум)

Општинска управа Нова Црња  Месна канцеларија ___________________

М.П.
                                                                                                                    Референт овере,

     _________________________
                                                                                                                    (име и презиме)
                                                                                                        __________________________
                                                                                                                         (потпис)
НАПОМЕНА: Образац изјаве умножава се за потребе подносиоца изборне листе.
                          Накнаду за оверу потписа бирача плаћа подносилац изборне листе коју је бирач 
подржао, члан 3. Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за 
избор одборника (''Сл.гласник РС'' бр.21/ 2008) од 22.02.2008.године,  

           Када две политичке странке или више њих подносе заједничку изборну листу, 
њихова обавеза плаћања накнаде је солидарна.Исто важи и када изборну листу подноси група 
грађана у складу са чланом  3. Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну 
листу за избор одборника(''Сл.гласник РС'' бр.21/ 2008) од 22.02.2008.године.



   

               С а д р ж а ј : ______________________________________Страна :_________

               ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
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