СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS
LAPJA
SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

ГОДИНА LIII
LIII. ÉVFOLYAM
GODINA LIII

20.07.2021.
2021.07.20.
20.07.2021.

БРОЈ 30.
30. SZÁM
BROJ 30.

Страна 2.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 30.

240.

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) и члана 2. став 2. Упутства за спровођење
избора за чланове савета месне заједнице Мали Иђош oд 15. 07. 2021. године, Изборна комисија
Савета Месне заједнице Мали Иђош на седници одржаној дана 19.07.2021. године доноси

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора условљени су:
-

Одлука о месним заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 25/2021)

- Статут Месне заједнице Мали Иђош од дана 07.07.2021. године
- Упутство за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Мали Иђош од
15.07.2021.године
Према наведеним прописима, рокови су следећи:
Ред.
Број

Радње

Рокови

I. РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
1.

Расписивање избора

Избори су расписани за
15.08.2021. године

2.

Почетак тока рокова за вршење
изборних радњи

Од 15.07.2021. године

3.

Прописивање образаца
спровођење изборних радњи и стављање
на располагање јавности

До 20.07.2021. године

II. Бирачки спискови
4.

Обавештавање грађана да могу
извршити увид у бирачки списак
и тражити упис, брисање, измену,

Од 15.07.2021. године
до закључења бирачког списка

Број 30.
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допуну или исправку бирачког списка
5.

Закључење бирачког списка

До 31.07.2021. године
у 24,00 часа

6.

Објављивање укупног броја бирача

До 01.08.2021. године
у 24,00 часа

7.

Упис бирача у бирачки списак по
његовом закључењу, на основу одлуке
надлежног суда

До 12.08.2021. године
у 24,00 часа

8.

Објављивање коначног броја бирача

До 13.08.2021. године
у 24,00 часа

III. Бирачка места
9.

Одређивање и оглашавање броја
и адреса бирачких места у “Службеном
листу општине Мали Иђош”

До 20.07.2021. године
у 24,00 часа

IV. Бирачки одбори
10.

Образовање бирачких одбора

До 05.08.2021. године
у 24,00 часа

V. Предлог кандидата
11.

Подношење предлога кандидата

До 31.07.2021. године
у 24,00 часа

12.

Повлачење кандидатуре

До дана утврђивања збирне
изборне листе односно до
дана 05.08.2021. године

13.

Одлучивање о предлогу кандидата

14.

Утврђивање збирне изборне листе
и објављивање у ''Службеном
листу општине Мали Иђош“

До 05.08.2021. године
у 24,00 часа

15.

Право увида у поднете предлоге

До 05.08.2021. године

У року од 24 часа од
подношења, најкасније до
01.08.2021. године

VI. Спровођење избора
16.

Достављање обавештења
бирачима о дану и времену
одржавања избора

До 10.08.2021. године
у 24,00 часа

17.

Предаја изборног материјала
бирачким одборима

До 12.08.2021. године
у 24,00 часа

Страна 4.

18.

19.

Година 2021.
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“Предизборна тишина” – забрана
изборне пропаганде

Број 30.

Од 13.08.2021. године у 24,00
часа до затварања бирачких места
15.08.2021. године у 20,00 часова

Отварање бирачких места
и гласање

15.08.2021. године
од 07,00 до 20,00 часова

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора
20.

21.

Утврђивање резултата избора

најкасније до 16.08.2021.
године у 20,00 часова

Објављивање резултата избора у
“Службеном листу општине Мали иђош“

најкасније до 20.08.2021.
године у 20,00 часова

VIII. Заштита изборног права
22.

Подношење приговора због повреде изборног права

У року од 24 часа

23.

Доношење и достављање решења

У року од 48 часова

24.

Жалба против решења
изборне комисије

У року од 24 часова од
пријема решења

IX. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за члана Савета Месне заједнице
25.

Издавање уверења о
избору за Члана Савета

по коначном
утврђивању резултата избора а
најкасније у року од 48 сати од
утврђивања резултата

X. Подношење извештаја
26. Подношење извештаја о спроведеним изборима на првој конститутивној седници Савета Месне
заједнице
XI. Објављивање роковника
Овај Роковник објавити на огласној табли Месне заједнице Мали Иђош и у Службеном листу
општине Мали Иђош.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: ИКМЗ – 5/2021
Датум: 19.07.2021. године
Мали Иђош

М.П.

Број 30.
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ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Бела Дудаш, с.р.
______________________
____________________ . ____________________

241.
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021)и члана 2. став 2. Упутства за
спровођење избора за чланове савета месне заједнице Мали Иђош oд 15. 07. 2021.
годинеИзборна комисија Савета Месне заједнице Мали Иђош на седници одржаној дана
19.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕМАЛИ ИЂОШ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За спровођење избора за чланова Савeта Месне заједнице Мали Иђош одређују се
следеће изборне јединице и бирачка места:
1

Мaли Иђoш Рeoнски дoм,
1
Ул. Дуге 14,
Мaли Иђoш
2 Мaли Иђoш
2

3 Мaли Иђoш
3
4 Мaли Иђoш
4
5 Мaли Иђoш
5

Ул.Љиљана, Чeпe Имрe, Ул.Руже, Дугачка, Лехелова,
Циракијева, Сентандрашки пут, Вojвoђaнскa,
Сунчана, Ул.багрема , Aди Eндрe, Бaчкa, Ул.дуге,
Ул.Золтана Кодаља, Ул.Јаноша Херцега и Сaлaши сви брojeви
Вaтрoгaсни дoм, Кудeљaрскa, Ул.Иштвана Сечењија, Ловћенска ,
Главна 63,
Ул.наде, Гујонова, Ул.круне, Ул.зоре, Ул.моста, Доњи
Мaли Иђoш
шор, Спорт, Ул.Ференца Деака, Ул.Ференца Фехера 143 непарни бр., 2-58 парни бр., Винoгрaдскa, Вукa
Кaрaџићa, Мала улица, Ул.Ендреа Грајнера , Главна
улица 72 – 114 парни бр. , 85 – 107 непарни бр.
OОШ ,,Aди
Башта, Гробљанска, Кокаи, Ул.Михаља Мункачија,
Eндрe", Главна 27, Врбашки пут, Крајна, Кулски пут, Занатлијска, Гајска,
Мaли Иђoш
Ул.Зеленог врта, Ул.циглане, Уска, Кошут Лајоша,
Ул.Ендреа Балашија, Ул.Јаноша Арања
ОOШ ,,Aди
Испод брда, Ловачка, Никола Тесла, Изворска улица,
Eндрe", Главна 27, Кратка, Аварска улица, Широка, Жељезничка,
Мaли Иђoш
Млинска, Вашарска, Врбска, Рибарска, Сивачки пут,
Тополски пут
OОШ ,,Aди
Дожа Ђерђ, Џак, Ул.Беле Бартока, Мирна, Главна
Eндрe", Главна 27, улица 1-83 непарни бр., 2-70 парни бр., Улица др
Мaли Иђoш
Шандора Бабчањија, Молски пут , Јожеф Атила,
Ул.парка , Петефи Шандор, Пролећна улица , Летња,
Уски пролаз, Мађарска, Ул.Калмана Дудаша,
Школска улица, II.Ракоци Ференца, Ул.Ференца
Фехера 60 – 86 парни бр. и 49 – 73 непар. бр.
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Члан 2.
У изборној једници 1. бира се 3 (три) члана Савета.
У изборној једници 2. бира се 3 (три)члана Савета.
У изборној једници 3. бира се 3 (три) члана Савета.
У изборној једници 4. бира се 3 (три) члана Савета.
У изборној једници 5. бира се 3 (три) члана Савета.
Члан 3.
Ово Решење објавити на огласној табли Месне заједнице Мали Иђош и у Службеном
листу општине Мали Иђош.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: ИКМЗ – 6/2021
Датум: 19.07.2021. године
М.П.
Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Бела Дудаш, с.р.
______________________
____________________ . ____________________

242.
Образац: 2021/ИМЗ/1

ПРЕДЛОГ
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
MAЛИ ИЂОШ
ПРЕДЛАГАЧ

1. ПОЈЕДИНАЦ:________________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)

2. ГРУПА ГРАЂАНА:____________________________________
(назив групе грађана)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:_________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)
3.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

Број 30.
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________________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)
за кандидата за члана Савета Месне заједнице Мали Иђош подноси следећи:
ПРЕДЛОГ
1.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме) (занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
2.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
3.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
4.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
5.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
6.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
7.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
8.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
9.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
10.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
11.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
12.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
13.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
14.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
15.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)

Саставни део овог предлога је:
1. Потврда о изборном праву;
2. Потврда о пребивалишту;
3. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске
управе или код надлежног јавног бележника;
4. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте;

Страна 8.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 30.

5. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
6. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
Мали Иђош, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног бележника;
7. Списак бирача који подржавају кандидата – табеларни приказ (у електронској и
штампаној форми);
8. Овлашћење кандидата за члана Савета Месне заједнице Мали Иђош о предузимању
изборних радњи у његово име – кандидат појединац није у обавези да подноси;
9. Споразум о оснивањугрупеграђана – ако предлог подноси група грађана.
КАНДИДАТ ПОЈЕДИНЦАЦ ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:______________
АДРЕСА:______________________
ЈМБГ:_________________________
МЕСТО:_______________________
ДАТУМ:_______________________
СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС:___________________________
____________________ . ____________________

243.
Образац : 2021/ИМЗ/ 2

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ MAЛИ ИЂОШ

Прихватам кандидатуру за члана Савета Mесне заједнице Мали Иђош на изборима расписаним за
15.08.2021. године.

У __________________________________
(место и датум)
КАНДИДАТ,
_______________________
(својеручни потпис)

_______________________

(име и презиме)

__________________________

(место и адреса пребивалишта)

__________________________
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(занимање)

НАПОМЕНА:
- Изјава се оверава од стране Општинске управе општине Мали Иђош или код надлежног јавног
бележника.

____________________ . ____________________

244.
Образац: 2021/ИМЗ/3
ИЗЈАВА
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ
Подржавам

предлог

да

се

____________________________,

ЈМБГ____________________,

са

адресом

у

___________________________________, занимање _______________________ кандидује за члана Савета Месне заједнице

Мали Иђош на изборима за чланове Савeта Месне заједнице Мали Иђош дана 15.08.2021. године.
У______________,__________
место
датум
БИРАЧ
________________(име и
презиме)
________________(ЈМБГ)
__________________________
(пребивалиште и адреса становања)
__________________
(својеручни потпис)

Потврђуе се да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач.
Ов. Бр. ____________
У ___________________ , __________________ , __________________
(место)
(датум)
(часова)
(надлежни орган)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

М.П.

____________________
(име и презиме)

својеручни потпис
____________________
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Напомена:
1. Изјава мора да буде оверена код Општинске управе Општине Мали Иђош или код јавног бележника.
2. Подносилац кандидатуре сам умножава овај образац у потребан број примерака.

____________________ . ____________________

245.
Образац: 2021/ИМЗ/4
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ
Подржава се предлог да кандидат за члана Савета Mесне заједнице Мали Иђош на изборима
расписаним за 15.08.2021. године буде:
_______________________ (име и презиме),
________ЈМБГ,
____________________ (занимање), _____________________ (адреса)
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Име и презиме

Место и адреса пребивалишта

ЈМБГ

____________________ . ____________________

246.
Образац: 2021/ИМЗ/5

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2021.

Страна 11.

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ И ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ СВИХ РАДЊИ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ MAЛИ
ИЂОШ
Овлашћујем
_______________________________________________________________________________
(име и презиме)

(занимање)

(ЈМБГ)

(пребивалиште и адреса стана)

да поднесе Изборној комисији Месне заједнице Мали Иђош документацију за моју кандидатуру за члана Савета
Месне заједнице Мали Иђош и да предузима све радње у изборном поступку.

Место:____________

КАНДИДАТ ЗА ЧЛАНА САВЕТА

Дана: ______________________

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
(ПОТПИС)

НАПОМЕНА:
- Овлашћење се оверава од стране Општинске управе општине Мали Иђош или код
надлежног јавног бележника.
- Кандидат појединац није у обавези да подноси ово овлашћење.
____________________ . ____________________

247.
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Изборна комисија Савета Месне заједнице
Фекетић на седници одржаној дана 20.07.2021. године доноси

РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора условљени су:
- Статут Месне заједнице Фекетић од дана 07.07.2021. године
- Упутство за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Фекетић од
15.07.2021.године

Страна 12.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 30.

Према наведеним прописима, рокови су следећи:
Ред.
Број

Радње

Рокови

I. РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
1.

Расписивање избора

Избори су расписани за
15.08.2021. године

2.

Почетак тока рокова за вршење
изборних радњи

Од 15.07.2021. године

3.

Прописивање образаца
спровођење изборних радњи и стављање
на располагање јавности

До 20.07.2021. године

II. Бирачки спискови
4.

Обавештавање грађана да могу
извршити увид у бирачки списак
и тражити упис, брисање, измену,
допуну или исправку бирачког списка

Од 15.07.2021. године
до закључења бирачког списка

5.

Закључење бирачког списка

До 31.07.2021. године
у 24,00 часа

6.

Објављивање укупног броја бирача

До 01.08.2021. године
у 24,00 часа

7.

Упис бирача у бирачки списак по
његовом закључењу, на основу одлуке
надлежног суда

До 12.08.2021. године
у 24,00 часа

8.

Објављивање коначног броја бирача

До 13.08.2021. године
у 24,00 часа

III. Бирачка места
9.

Одређивање и оглашавање броја
и адреса бирачких места у “Службеном
листу општине Мали Иђош”

До 20.07.2021. године
у 24,00 часа

IV. Бирачки одбори
10.

Образовање бирачких одбора

До 05.08.2021. године
у 24,00 часа

V. Предлог кандидата
11.

Подношење предлога кандидата

До 31.07.2021. године

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2021.

Страна 13.

у 24,00 часа
12.

Повлачење кандидатуре

До дана утврђивања збирне
изборне листе односно до
дана 05.08.2021. године

13.

Одлучивање о предлогу кандидата

14.

Утврђивање збирне изборне листе
и објављивање у ''Службеном
листу општине Мали Иђош“

До 05.08.2021. године
у 24,00 часа

15.

Право увида у поднете предлоге

До 05.08.2021. године

У року од 24 часа од
подношења, најкасније до
01.08.2021. године

VI. Спровођење избора
16.

Достављање обавештења
бирачима о дану и времену
одржавања избора

До 10.08.2021. године
у 24,00 часа

17.

Предаја изборног материјала
бирачким одборима

До 12.08.2021. године
у 24,00 часа

18.

“Предизборна тишина” – забрана
изборне пропаганде

19.

Од 13.08.2021. године у 24,00
часа до затварања бирачких места
15.08.2021. године у 20,00 часова

Отварање бирачких места
и гласање

15.08.2021. године
од 07,00 до 20,00 часова

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора
20.

21.

Утврђивање резултата избора

Објављивање резултата избора у
“Службеном листу општине Мали иђош“

најкасније до 16.08.2021.
године у 20,00 часова
најкасније до 20.08.2021.
године у 20,00 часова

VIII. Заштита изборног права
22.

Подношење приговора због повреде изборног права

У року од 24 часа

23.

Доношење и достављање решења

У року од 48 часова

24.

Жалба против решења
изборне комисије

У року од 24 часова од
пријема решења

IX. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за члана Савета Месне заједнице

Страна 14.

25.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Издавање уверења о
избору за Члана Савета

Број 30.

по коначном
утврђивању резултата избора а
најкасније у року од 48 сати од
утврђивања резултата

X. Подношење извештаја
26. Подношење извештаја о спроведеним изборима на првој конститутивној седници Савета Месне
заједнице
XI. Објављивање роковника
Овај Роковник објавити на огласној табли Месне заједнице Фекетић и у Службеном листу општине
Мали Иђош.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: 144/2021
Датум: 20.07.2021. године
Фекетић.

М.П.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
______________________
Халгато Шандор, с.р.

____________________ . ____________________

248.
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Изборна комисија Савета Месне
заједнице Фекетић на седници одржаној дана 20.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За спровођење избора за чланова Савeта Месне заједнице Фекетић одређују се
следеће изборне јединице и бирачка места:
1 ФЕКЕТИЋ 1. ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ФЕКЕТИЋ
УЛ. ЛЕЊИНОВА
БР.: 19.

Дoжa Ђeрђa oд 44 дo 76 пaрни бр, и oд 45 дo 61 нeпaрни бр,
Лeњинoвa oд 1 дo 19 нeпaрни бр, и oд 2 дo 14 пaрни бр, М.Титa
oд 1 дo 31 нeпaрни бр, Змaj Joвинa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, и oд 2
дo 6 пaрни бр, и 13.Jулa oд 2 дo 38 пaрни бр, и oд 19 дo 37
нeпaрни бр. Дoжa Ђeрђ oд 1 дo 43 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни
бр, Хeрojскa oд 1 дo 71 нeпaрни бр, и oд 2 дo 50 пaрни бр,
Jaдрaнскa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, Кoсoвскa сви бр, Прoлeтeрскa

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош
Година 2021.
Страна 15.
oд 1 дo 57 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, С.Кoвaчeвићa сви бр,
и 13.jули oд 1 дo 17 нeпaрни бр.

Бoлмaнскa oд 1 дo 21 нeпaрни бр, и oд 2 дo 28 пaрни бр, Брaтствa
oд 1 дo 15 нeпaрни бр, Брaтствa oд 2 дo 22 пaрни бр, Дунaвскa
сви бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 2 дo 16 пaрни бр, и oд 3 дo 15
нeпaрни бр, JНA oд 2 дo 20 пaрни бр, и oд 3 дo 19 нeпaрни бр,
Киш Eрнea oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, М.Титa oд
33 дo 73 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 1 дo 17 нeпaрни бр, и
oд 2 дo 20 пaрни бр, Змaj Joвинa oд 14 дo 18 пaрни бр, и oд 15 дo
41 нeпaрни бр. Пeтeфи Шaндoрa oд 2 дo 12 пaрни бр, и oд 15 дo
41 нeпaрни бр. Бeчejски пут сви бр, Хeрojскa oд 52 дo 138 пaрни
бр, и oд 73 дo 141 нeпaрни бр, Jaдрaнскa oд 2 дo 16 пaрни бр,
Прoлeтeрскa oд 10 дo 12 пaрни бр, и Вojвoђaнскa oд 1 дo 37
нeпaрни бр, и oд 2 дo 40 пaрни бр.
Брaтствa oд 24 дo 68 пaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 63 дo 83 нeпaрни
3 ФЕКЕТИЋ 3. МЕСНА
бр, и oд 78 дo 94 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 1 дo 5 нeпaрни бр, и oд
ЗАЈЕДНИЦА
2 дo 42 пaрни бр, Лeњинoвa oд 16 дo 76 пaрни бр, и oд 21 дo 61
ФЕКЕТИЋ
нeпaрни бр, М.Титa oд 2 дo 22 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 1
УЛ: БРАТСТВА
дo 29 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, и 13.jули oд 39 дo 53
БР.: 30.
нeпaрни бр, и oд 40 дo 62 пaрни бр. Aди Eндрe сви бр, Брaтствa
oд 49 дo 99 нeпaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 85 дo 103 нeпaрни бр, и
oд 96 дo 116 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 7 дo 45 нeпaрни бр, и oд 44
дo 104 пaрни бр, Киш Фeрeнцa сви бр, Лeњинoвa oд 63 дo 81
нeпaрни бр, и oд 78 дo 90 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 2 дo 50 пaрни
бр, и oд 3 дo 25 нeпaрни бр, Врбaшки пут oд 2 дo 64 пaрни бр,
Жeљeзничкa oд 1 дo 45 нeпaрни бр, и oд 2 дo 56 пaрни бр, и
13.jули oд 55 дo 71 нeпaрни бр, и oд 64 дo 84 пaрни бр.
4 ФЕКЕТИЋ 4. ОСНОВНА ШКОЛА Бoлмaнскa oд 23 дo 35 нeпaрни бр, и oд 30 дo 50 пaрни бр,
Брaтствa oд 17 дo 47 нeпaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 17 дo 35
„НИКОЛА
нeпaрни бр, и oд 18 дo 38 пaрни бр, JНA oд 21 дo 31 нeпaрни бр,
ЂУРКОВИЋ“
и oд 22 дo 36 пaрни бр, Киш Eрнea oд 10 дo 18 пaрни бр, и oд 11
ФЕКЕТИЋ
дo 29 нeпaрни бр, М.Титa oд 24 дo 64 пaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa
УЛ. БРАТСТВА
oд 19 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 34 пaрни бр, Никoлe
БР.: ББ.
Ђуркoвићa oд 10 дo 96 пaрни бр, и oд 31 дo 77 нeпaрни бр,
Пeтeфи Шaндoрa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 14 дo 48 пaрни бр, и
Врбaшки пут oд 1 дo 61 нeпaрни бр. Бaчкa сви бр, Бoлмaнскa oд
37 дo 105 нeпaрни бр, и oд 52 дo 102 пaрни бр, Joжeф Aтилa сви
бр, Киш Eрнea oд 20 дo 54 пaрни бр, и oд 31 дo 51 нeпaрни бр,
Нaрoднoг фрoнтa oд 33 дo 83 нeпaрни бр, и oд 36 дo 86 пaрни бр,
Њeгoшeвa oд 27 дo 61 нeпaрни бр, и oд 52 дo 90 пaрни бр, Нoви
шoр и Винoгрaдскa - сви брojeви и Жeљeзничкa oд 47 дo 79
нeпaрни бр, и oд 58 дo 88 пaрни бр.
2 ФЕКЕТИЋ 2. ДОМ КУЛТУРЕ
ФЕКЕТИЋ
УЛ. ЈНА
БР.: 24.

Члан 2.
У изборној једници 1. бира се 3 (три) члана Савета.
У изборној једници 2. бира се 4 (четири) члана Савета.
У изборној једници 3. бира се 4 (четири) члана Савета.
У изборној једници 4. бира се 4 (четири) члана Савета.
Члан 3.

Страна 16.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 30.

Ово Решење објавити на огласној табли Месне заједнице Фекетић и у Службеном
листу општине Мали Иђош.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: 145/2021
Датум: 20.07.2021. године
Фекетић.

М.П.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
______________________
Халгато Шандор, с.р.

____________________ . ____________________

249.
Образац: 2021/ИМЗ/1

ПРЕДЛОГ
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
ПРЕДЛАГАЧ

1. ПОЈЕДИНАЦ:________________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)

2. ГРУПА ГРАЂАНА:____________________________________
(назив групе грађана)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:_________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)
3.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

________________________________________
(име и презиме, адреса и ЈМБГ)
за кандидата за члана Савета Месне заједнице Фекетић подноси следећи:
ПРЕДЛОГ
1.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
2.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
3.____________________________________________________________________________________________________

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2021.

Страна 17.

(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
4._________________________________________________________________________________________ ___________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
5.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
6.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
7.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
8.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
9.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
10.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
11.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
12.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
13.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
14.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)
15.____________________________________________________________________________________________________
(име и презиме)
(занимање)
(ЈМБГ)
(адреса становања)

Саставни део овог предлога је:
4. Потврда о изборном праву;
5. Потврда о пребивалишту;
6. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске
управе или код надлежног јавног бележника;
7. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте;
8. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
9. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
Фекетић, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног бележника;
10. Списак бирача који подржавају кандидата – табеларни приказ (у електронској и
штампаној форми);
11. Овлашћење кандидата за члана Савета Месне заједнице Фекетић о предузимању
изборних радњи у његово име – кандидат појединац није у обавези да подноси ;
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12. Споразум о оснивању групе грађана – ако предлог подноси група грађана.

КАНДИДАТ ПОЈЕДИНЦАЦ ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:______________
АДРЕСА:______________________
ЈМБГ:_________________________
МЕСТО:_______________________
ДАТУМ:_______________________
СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС:___________________________
____________________ . ____________________

250.
Образац : 2021/ИМЗ/ 2

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ

Прихватам кандидатуру за члана Савета Mесне заједнице Фекетић на изборима расписаним за
15.08.2021. године.

У __________________________________
(место и датум)
КАНДИДАТ,
____________________
(својеручни потпис)

____________________
(име и презиме)

__________________________
_____________________

(место и адреса пребивалишта)

_________________________
_____________________

(занимање)
НАПОМЕНА:
- Изјава се оверава од стране Општинске управе општине Мали Иђош или код надлежног јавног
бележника.

____________________ . ____________________

251.
Образац: 2021/ИМЗ/3

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош
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ИЗЈАВА
БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
Подржавам

предлог

да

се

____________________________,

ЈМБГ____________________,

са

адресом

у

___________________________________, занимање _______________________ кандидује за члана Савета Месне заједнице

Фекетич на изборима за чланове Савeта Месне заједнице Фекетић дана 15.08.2021. године.
У______________,__________
место
датум
БИРАЧ
________________(име и
презиме)
________________(ЈМБГ)
__________________________
(пребивалиште и адреса становања)
__________________
(својеручни потпис)

Потврђуе се да је ову изјаву својеручно потписао и признао за свој потпис горе наведени бирач.
Ов. Бр. ____________
У ___________________ , __________________ , __________________
(место)
(датум)
(часова)
(надлежни орган)
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

М.П.

____________________
(име и презиме)

својеручни потпис
____________________
Напомена:
1. Изјава мора да буде оверена код Општинске управе Општине Мали Иђош или код јавног бележника.
2. Подносилац кандидатуре сам умножава овај образац у потребан број примерака.
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____________________ . ____________________

252.

Образац: 2021/ИМЗ/4
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
Подржава се предлог да кандидат за члана Савета Mесне заједнице Фекетић на изборима расписаним
за 15.08.2021. године буде:
_______________________ (име и презиме), ________ ________ЈМБГ,
____________________ (занимање), _____________________ (адреса)
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Име и презиме

Место и адреса пребивалишта

ЈМБГ

____________________ . ____________________

253.
Образац: 2021/ИМЗ/5

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ И ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ СВИХ РАДЊИ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Овлашћујем
_______________________________________________________________________________

Број 30.

(име и презиме)

Службени лист општине Мали Иђош

(занимање)

(ЈМБГ)

Година 2021.

Страна 21.

(пребивалиште и адреса стана)

да поднесе Изборној комисији Месне заједнице Фекетић документацију за моју кандидатуру за члана Савета
Месне заједнице Фекетић и да предузима све радње у изборном поступку.

Место:____________

КАНДИДАТ ЗА ЧЛАНА САВЕТА

Дана: ______________________

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

(ПОТПИС)

НАПОМЕНА:
- Овлашћење се оверава од стране Општинске управе општине Мали Иђош или код
надлежног јавног бележника.
- Кандидат појединац није у обавези да подноси ово овлашћење.
____________________ . ____________________

254.

Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Месна заједница Ловћенац
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години
Број: 42-8/2021
Дана: 20.7.2021.
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021 и 26/2021) и члана 2. став 2.
Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Ловћенац („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 29/2021) Изборна комисија за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години на седници одржаној дана 16.07.2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ У 2021. ГОДИНИ
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За спровођење избора за чланова Савeта Месне заједнице Ловћенац одређују се
следеће изборне јединице и бирачка места:
ИЗБОРНА РЕСТОРАН
ЈЕДИНИЦА ,,ЦЕТИЊЕ“
1
(БИРАЧКО
МЕСТО)

ИЗБОРНА ДОМ ДРУГОГ
ЈЕДИНИЦА. РЕОНА
2
(БИРАЧКО
МЕСТО)

ИЗБОРНА МЕСНА
ЈЕДИНИЦА. ЗАЈЕДНИЦА
3 ЛОВЋЕНАЦ
(БИРАЧКО
МЕСТО)

ИЗБОРНА ОШ ,,ВУК
ЈЕДИНИЦА. КАРАЏИЋ“4 ХОЛ
(БИРАЧКО
МЕСТО)

13. јула бб и 1-67, Баја Секулића, Ивана Милутиновића
1, 2 и 2а, Маршала Тита 46-132, Ратка Павловића и Саве
Ковачевића 33-87 и 38-94, Васка Клауђеровића бб, 51-97
и 52-96, Вида Сјеклоће, Ђуре Ђаковића бб, 29-39 и 3670, Милована Челебића, Његошева бб и 25-29 и
Ставорска
13. ЈУЛА БР. 2,
Благоте Мићуновића 2-26/Д, Васка Клауђеровића 1-49 и
ЛОВЋЕНАЦ
2-50, Ђуре Ђаковића 1-27 и 2-34, Иве Лоле Рибара,
Маршала Тита бб и 2-38 и Саве Ковачевића 3-29 и 2-34,
13. јула 2-74, Блажа Орландића, Жељезничка станица,
Љубице Поповић, Мирка Срзентића, Његошева 1-23 и 230, Пере Ћетковића и Салаш 1
МАРШАЛА ТИТА 7. јула, 11. новембар, 15. мај, Блажа Попиводе, Јована
БР. 41, ЛОВЋЕНАЦ Вучковића, Јована Томашевића, Маршала Тита 35-117,
Невесињска, Николе Ђурковића, Првомајска и Сутјеска,
Батрића Перовића, Вука Караџића 2-18, Ђуре Петровића
бб, 39-57/Ц и 38-68, Ђуре Стругара 33-57 и 34-60, Ивана
Милутиновића бб и 5-13, Никца од Ровина, Петра
Драпшина, Станка Мартиновића бб, 59-137 и 2-16, Симе
Шолаје и Филипа Јанковића
ВУКА КАРАЏИЋА Благоте Мићуновића бб, 1-21 и 28-48, Баје Пивљанина,
БРОЈ 2,
Буда Томовића, Вука Караџића бб и 5-33, Ђуре
ЛОВЋЕНАЦ
Петровића 1-37 и 4-36, Ђуре Стругара 1-31 и 2-26, Жарка
Зрењанина, Маршала Тита 1-27, Марка Миљанова, Ника
Анђуса и Станка Мартиновића 1-53
МАРШАЛА ТИТА
БР. 42, ЛОВЋЕНАЦ

У изборној једници 1. бира се 4 (четири) члана Савета.
У изборној једници 2. бира се 4 (четири) члана Савета.
У изборној једници 3. бира се 4 (четири) члана Савета.
У изборној једници 4. бира се 3 (три) члана Савета.

Образложење
Дана 15. јула 2021. године Председник Скупштине Општине Мали Иђош, Иштван
Шаркези, расписао је изборе за Савет месне заједнице Ловћенац.
Према члану 26. став 1. тачка 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Мали Иђош Изборна комисија одређује бирачка места, а према члану 2. став 2. Упутства

Број 30.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2021.
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заћспровођењекизборадзадчлановедсавета Месне заједнице Ловћенац Изборна комисија
утврђује решењем изборне јединице и бирачка места у Месној заједници Ловћенац у складу
са чланом 1. овог Упутства, доноси роковник за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора и утврђује обрасце потребне за спровођење избора, све у року од пет
дана од дана доношења овог Упутства.
Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Другостепеној изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
Ловћенац у 2021 години, преко ове Изборне комисије у року од 24 часа од објављивања у
„Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Доставити:
1. Службеном листу,
2. Огласној табли
3. Овом органу.

Председник Изборне комисије
Драгољуб Вујошевић, с.р.
____________________ . ____________________

255.

На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош
(“Службени лист општине Мали Иђош” број 25/2021 и 26/2021) Изборна комисија за
спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Ловћенац на седници одржаној дана
20.07.2021. године, доноси
УПУТСТВО О РАДУ БИРАЧКИХ КОМИСИЈА НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ
ДАНА 15. АВГУСТА 2021. Г.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Бирачка комисија непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и
тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у
складу са Упутством и Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали Иђош.
Бирачка комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Рад бирачке комисије је јаван.
II РАД БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ ПРЕ ГЛАСАЊА
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1. Бирачка комисија најкасније 48 часова пре дана одржавања избора преузима изборни
материјал од изборне комисије за избор чланова Савета Месне заједнице Ловћенац (у даљем
тексту: изборна комисија):
1) оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;
2) образац записника о раду бирачког комисије на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања, у ЧЕТИРИ примерака;
3) листу кандидата, која се видно истиче на бирачком месту;
4) потребан број гласачких листића који одговара броју уписаних бирача на том бирачком
месту;
5) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
6) решење о одређивању изборних јединица и бирачких места;
7) решење о именовању чланова бирачке комисије;
8) упутство о раду бирачких комисија, и
9) образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места
О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу.
2. Општинска управа стара се о уређивању бирачких места и благовремено обезбеђује за
сваки бирачку комисију:
1) гласачку кутију,
2) прибор (печат и печатни восак) за печаћење,
3) параване за обезбеђивање тајности гласање,
4) прибор за писање,
5) омоте (коверте) за одлагање гласачких листића.
III РАД БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
1. На дан одржавања гласања, бирачка комисија се састаје у 6,00 часова на бирачком месту.
Бирачко место се отвара у 7,00 часова.
Пре отварања бирачког места, бирачка комисија:
- утврђује да ли је примљен изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан,
упоређујући га са стањем из записника о примопредаји. У случају да одређени изборни
материјал недостаје, бирачка комисија ће то да констатује и о томе да обавести изборну
комисију;
- утврђује да ли је бирачко место уређено у складу са прописима и да ли су обезбеђени
услови за тајност гласања;
- договара се о начину поделе посла на бирачком месту, а нарочито о томе који ће чланови
бирачке комисије: да проналазе и да заокружују бираче у овереном изводу из бирачког
списка; да дају гласачки листић;
-одређује два члана бирачке комисије односно заменике чланова бирачке комисије који ће,
по пријему обавештења бирача који су спречени да гласају на бирачком месту, отићи код тог
бирача и спровести поступак гласања ван бирачког места;
- утврђује да ли гласање може да почне, и то констатује у записнику о раду.
2. Док је бирачко место отворено и док траје гласање сви чланови бирачке комисије или
њихови заменици морају да буду на бирачком месту с тим што се наизменично смењују.
Председник бирачке комисије дужан је да изборној комисији достави извештај о
присутности чланова и заменика бирачке комисије на дан избора, уз враћање изборног
материјала после гласања.
3. Гласа бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка за то бирачко место.
На дан избора не могу да се врше никакве промене у овереном изводу из бирачког списка.
Ако се поступи супротно, бирачка комисија се распушта, а гласање на том бирачком месту
се понавља.
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4. У присуству првог бирача који дође на бирачко место, бирачка комисија проверава
гласачку кутију, а резултат контроле (да је кутија исправна и празна) уписује се у контролни
лист који потписују чланови бирачке комисије и бирач који је први дошао на бирачко место.
У гласачку кутију се убацује контролни лист, а затим се она у присуству првог бирача
печати, што се уноси у записник о раду бирачке комисије.
5. Бирач саопштава бирачкој комиисји своје лично име и предаје обавештење о гласању.
Бирачка комисија треба несумњиво да утврди идентитет бирача, који се доказује:
важећом личном картом или важећим пасошем. Бирач не може да гласа без подношења
доказа о свом идентитету.
Бирач који је уписан у оверен извод из бирачког списка може да гласа и ако није добио
обавештење о гласању.
Бирачка комисија НЕ СМЕ ДОЗВОЛИТИ да гласа лице које није уписано у извод из
бирачког списка.
Бирачка комисија НЕ СМЕ да врши дописивање или промене у изводима из бирачког
списка
6. Одређени члан бирачке комисије, пошто утврди идентитет бирача, заокружује редни број
под којим је бирач уписан у оверен извод из бирачког списка, објашњава бирачу начин
гласања и предаје му гласачки листић.
Бирач се потписује у оверен извод из бирачког списка и преузима гласачки листић.
7. Председник или члан бирачке комисије обавештава бирача о томе за колико кандидата се
гласа на том бирачком месту, заокруживањем редног броја испред имена тих кандидата.
8. Чланови бирачке комисије не смеју ни на који начин да утичу на одлуку бирача. Они су
дужни да бирачу, на његов захтев, поново објасне начин гласања.
Чланови бирачке комисије су дужни, нарочито, да пазе да нико не омета бирача и да се
приликом гласања у потпуности обезбеди тајност његовог гласања.
Ако се у току гласања учини повреда претходних ставова, Изборна комисија распушта
бирачку комисију и одређује дан за понављање гласања а изборна комисија образује нову
бирачку комисију.
9. Бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља га у
гласачку кутију, а затим напушта бирачко место.
10. Бирач који није у могућности да на бирачком месту сам гласа (слепо, инвалидно или
неписмено лице) има право да доведе лице које ће, уместо њега, на начин који му оно
одреди, испунити листић, односно обавити гласање. Овакав начин гласања констатује се у
записнику.
11. Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед здравствених разлога,
инвалидитета или старости, обавештава бирачку комисију, најкасније до 11 часова на дан
гласања, да жели да гласа. Пре одласка код бирача, попуњавају се потврде о изборном
праву за гласање ван бирачког места, које потписује председник бирачке комисије. Бирачке
комисија одређује два члана бирачке комисије који одлазе код тог бирача, утврђују његов
идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, потврду о изборном
праву за гласање ван бирачког места и посебан коверат за попуњени гласачки листић,
упознају га са начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа. Након гласања,
чланови бирачке комисије улазе у просторију где је бирач гласао и преузимају потписану
потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места, коверат у који је бирач ставио свој
глсачки листић и који се у присуству бирача печати, и то све стављају у службени коверат.
Након тога, се чланови бирачке комисије враћају на бирачко место и предају председнику
бирачке комисије наведени службени коверат, који председник бирачке комисије отвара и
проверава да ли се у њему налази потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места и
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да ли је потписана. Ако је ова потврда потписана отвара се запечаћени посебан коверат за
попуњени гласачки листић и гласачки листић убацује у гласачку кутију, водећи рачуна да се
не види за кога је бирач гласао. Ако је ова потврда потписана заокружује се редни број под
којим је бирач уписан у изводу из бирачког списка, а ако није потписана посебан коверат са
галсачким листићем се не отвара већ се тако запечаћен предаје Изборној комисији са
неупотребљеним гласачким листићима, а то се констатује у записник о раду бирачке
комисије.
12. На бирачком месту могу бити присутни чланови бирачке комисије (и то у броју
утврђеном решењем о именовању бирачке комисије ).
Припадници полиције који су на дужности могу да уђу на бирачко место само на позив
председника бирачке комисије и само ако су на бирачком месту нарушени јавни ред и мир.
13. Бирачка комисија је дужна да одржава ред на бирачком месту.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола
политичких странака, предлагача кандидата и другог пропагандног материјала.
На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других средстава веза и
комуникација.
На сваком бирачком месту морају да се обезбеде услови за тајност гласања, односно посебна
просторија или паравани за гласање.
У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики број бирача
колико има обезбеђених места за тајност гласања.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у
вези са спровођењем избора.
Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачка комисија може да прекине гласање, док се
ред не успостави. Разлози и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду бирачке
комисије.
Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена
колико је прекид трајао.
14. Бирачко место се затвара у 20,00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања, омогућиће се да
гласају.
Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази на бирачком месту или непосредно
испред њега (у ходнику зграде у којој се обавља гласање или испред зграде ако не постоји
ходник). Бираче који се на такав начин затекну на бирачком месту бирачка комисија
обавештава да могу да гласају.
Председник бирачке комисије дужан је да одреди члана (чланове) односно заменика члана
бирачке комисије који ће констатовати број бирача затечених на бирачком месту и на
одговарајући начин утврдити редослед гласања затечених бирача и стати иза последњег
затеченог бирача како би означио крај реда и сачекао да сви они гласају.
15. О примедбама које су упућене одлучује бирачка комисија, већином гласова чланова
бирачке комисије.
Подносилац примедбе има право, ако бирачка комисија не прихвати његову примедбу, да
изборној комисији поднесе писани приговор.
Бирачка комисија је дужна да све примедбе бирача и чланова бирачке комисије и своје
одлуке о њима унесе у записник.
.
16. Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни само по службеном
послу, ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту.
IV УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
1. По завршеном гласању бирачко место се затвара и бирачка комисија приступа утврђивању
резултата гласања на том бирачком месту.
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Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачке комисије и
њихови заменици.
Раду бирачке комисије на утврђивању резултата гласања могу да присуствују посматрачи, с
тим да не могу да обављају никакве радње, изузев праћења рада бирачке комисије.
2. Бирачка комисија, при утврђивању резултата гласања, обавља радње по следећем
редоследу:
- утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот (коверат) који
печати;
- на основу овереног извода из бирачког списка, бирачка комисија утврђује укупан број
уписаних бирача;
- бирачка комисија отвара гласачку кутију и проверава да ли се у њој налази контролни лист.
Ако се у гласачкој кутији не нађе контролни лист, бирачка комисија се распушта и именује
нови, а гласање на том бирачком месту се понавља;
- бирачка комисија на основу заокруженог редног броја испред имена и презимена бирача и
потписа бирача у изводу бирачког списка утврђује број изашлих бирача на дан гласања;
- бирачка комисија на основу броја гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији
утврђује број бирача који су гласали;
- бирачка комисија прегледа гласачке листиће и одваја неважеће од важећих гласачких
листића;
- бирачка комисија утврђује број неважећих гласачких листића, ставља их у посебан омот
(коверат) који печати;
- бирачка комисија, потом, утврђује број важећих гласачких листића и број гласова за сваког
кандидата и те листиће ставља у посебан омот (коверат) који печати.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен тако
да се не може утврдити за којег се кандидата гласало, листић на којем је заокружено више
кандидата од броја кандидата који се бирају, као и у другим случајевима када се не може са
сигурношћу утврдити за којег кандидата је бирач гласао.
Ако је на гласачком листићу заокружено име и презиме кандидата или је заокружен назив
предлагача, односно ако су истовремено заокружени редни број и име и презиме кандидата,
такав гласачки листић сматра се важећим, без обзира на коментаре или цртеже на листићу и
без обзира да су друге листе прецртане.
Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су
изашли, бирачка комисија се распушта, именује нови, а гласање на том бирачком месту се
понавља.
3. Бирачка комисија, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси: број
бирача који су гласали, а који се утврђује на основу броја гласачких листића који се налазе у
гласачкој кутији; број изашлих бирача на дан гласања; укупан број уписаних бирача према
овереном изводу из бирачког списка;
број примљених гласачких листића; број
неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких листића; број важећих
гласачких листића и број гласова датих за сваког кандидата.
Записник о раду бирачке комисије потписују сви чланови бирачке комисије.
Ако записник не потпишу сви чланови бирачке комисије, у записник ће се унети
констатација и евентуални разлози за непотписивање записника.
4. Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у
ЧЕТИРИ примерака.
Први примерак записника са утврђеним изборним материјалом доставља се изборној
комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Преостали примерци записника уручују се представницима подносилаца предлога кандидата
који су освојили највећи број гласова на том бирачком месту и то одмах, ако подносилац
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предлога кандидата има представника у бирачкој комисији, а ако га нема, представник
подносиоца предлога кандидата може да преузме примерак записника од изборне комисије
у року од 12 часова од достављања материјала са бирачког места изборној комисији .
V ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
1.
Кад утврди резултате гласања, бирачка комисија ће без одлагања, а најкасније у року
од три сата од затварања бирачких места, доставити Изборној комисији записник о
утврђивању резултата гласања у изборној јединици, извод из бирачког списка,
контролни лист у запечаћеном омоту, важеће гласачке листиће у запечаћеном посебном
омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неважеће
гласачке листиће у запечаћеном омоту, потврде о изборном праву за гласање ван
бирачког места као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује представник
Изборне комисије и најмање два члана бирачког комисије који су предали изборну
документацију.
Преостали изборни материјал (гласачку кутију, прибор за печаћење, параване и др.) бирачка
комисија предаје општинској управи.
Изборни материјал који се предаје изборној комисији мора бити упакован у посебне коверте
и запечаћен.
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће и број
гласачких листића.
2. Преношење изборног материјала од бирачког места и његову предају изборној комисији
на за то одређено место, обављају чланови бирачке комисије и то одмах по утврђивању
резултата гласања.
Представници подносилаца предлога кандидата имају право да присуствују преношењу,
предаји и пријему изборног материјала до седишта изборне комисије.
3. О пријему изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу.
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