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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине 
Комисија за спровођење референдума за 
увођење самодоприноса у 
МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-3
Дана: 28.02. 2014. године 

            108.На основу члана 15. ст.. 1 тачка 5. 
Закона  о  референдуму  и  народној 
иницијативи („Службени гласник Републике 
Србије“,  број:  48/94  и  11/98)   и  члана  2. 
Решења  о  образовању    Комисије  за 
спровођење референдума  за увођење месног 
самодоприноса   Месној  заједници 
Александровао   („Службени  лист  општине 
Нова  Црња  “  бр.  4/14),  Комисија  за 
спровођење  референдума,  на  седници 
одржаној дана 28.02. 2014. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ  БИРАЧКИХ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

АЛЕКСАНДРОВО ЗА ГЛАСАЊЕ НА
РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА 

        Одређују  се  гласачка  места  на 
територији  Месне  заједнице  Александрово 
за гласање на референдуму ради доношења 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса,  који  је 
расписан за   08. и 09. март  2014. године,  и 
то:

   1.  Бирачко место број 1 налази се у ОШ 
“Бранко  Радичевић“  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29.
    Подручја   које  обухвата  бирачко  место 
број 1. су : 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  налази  се  у  ОШ 
„  Бранко  Радичевић „  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29
   Подручја које обухвата бирачко место број 
2 су: 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 
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( парни и непарни бројеви), Војводе Мишића 
од  броја  27до  броја  57(  парни  и  непарни 
бројеви), Николе Тесле зграда без броја, број 
26  и  од  броја  33до  броја  69  (  непарни 
бројеви)  и  Жарка  Зрењанина  од  броја  1  до 
броја 44( парни и непарни бројеви);

3.  Бирачко  место  број  3  налази  се  у  ОШ 
“Бранко  Радичевић“  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29.
   Подручја које обухвата бирачко место број 
3 су:  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  налази  се  у  ОШ 
“Бранко  Радичевић“  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29 
   Подручја које обухвата бирачко место број 
4 су: Улица 4. Октобар 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  4  налази  се  у  ОШ 
“Бранко  Радичевић“  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29 
   Подручја које обухвата бирачко место број 
5  су:  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 броја 2 
до  броја  21(  парни  и  непарни  бројеви), 
Железничка од броја 52 до броја 60 ( парни 
бројеви)  и  од  броја  37  броја  73  (  непрни 
бројеви) и Николе Тесле  од броја 2 до броја 
20 ( парни бројеви);

1a.  Бирачко место број  1a налази се у ОШ 
“Бранко  Радичевић“  Александрово,  улица 
Николе Тесле број 29 
   Подручја које обухвата бирачко место број 
1а  чине  адресе   лица  које  немају 
пребивалиште у Александрову, а власници су 
непокретне  имовине  на  теритотији  МЗ 
Александрово.
          
Ово  решење  објавити  у  „Службеном  листу 
општине Нова Црња“

  
Председник Комисије 

Драгана Нинковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина Општине Нова Црња
Комисија за спровођење референдума за 
увођење 
самодоприноса у МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-4
Дана:  28.02. 2014. године 

      109.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
за  увођење  самодоприноса  у  МЗ 
Александрово  на  седници  одржаној  дана 
28.02.2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
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месног самодоприноса на територији МЗ 
Александрово на бирачком месту број 1.

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 
3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
        
     1.  Нинковић  Милан  из  Александрова-
председник 
     2.  Зечевић Владимир из Александрова- 
заменик председника
     3. Адамов Снежана  из Александрова –
члан 
     4.  Стражмештер  Слободан  из 
Александрова- заменик члана
     5. Јевремов Игор из Александрова- члан
     6.   Чоколов  Јелица  из  Александрова- 
заменик члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;
5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Нинковић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина Општине Нова Црња
Комисија за спровођење референдума за 
увођење 
самодоприноса у МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-5
Дана:  28.02. 2014. године 

      110.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
за  увођење  самодоприноса  у  МЗ 
Александрово  на  седници  одржаној  дана 
28.02. 2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
месног самодоприноса на територији МЗ 
Александрово на бирачком месту број 2.

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 
3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
        
     1.  Томић  Саша  из  Александрова-
председник 
     2.  Грујић  Верица  из  Александрова- 
заменик председника
     3. Срдић Стеван  из Александрова –члан 
     4.  Вујадинов  Зоран  из  Александрова- 
заменик члана
     5.  Ђерман-Диклић  Драгана  из 
Александрова- члан
     6.   Секулић Милован из Александрова- 
заменик члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;
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5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Нинковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине 
Комисија за спровођење референдума за 
увођење самодоприноса у 
МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-6
Дана: 28.02.  2014. године 

      111.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  за  спровођење 
референдума  за  увођење  самодоприноса  у 
МЗ Александрово на седници одржаној дана 
28.02. 2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
месног самодориноса на територији МЗ 
Александрово на бирачком месту број 3.

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 

3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 

      1. Хркаловић Владимир из Александрова-
председник 
     2.  Грбић Владимир  из  Александрова- 
заменик председника
     3. Медић Предраг  из Алекснадрова –члан 
     4.  Лолић  Зорица   из  Александрова- 
заменик члана
     5. Јуришанин Веселинка из Александрова- 
члан
     6.  Мајсторовић  Магдалена   из 
Александрова- заменик члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;

5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Никнковић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина Општине Нова Црња
Комисија за спровођење референдума за 
увођење 
самодоприноса у МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-7
 Дана:  28.02. 2014. године 

      112.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
за  увођење  самодоприноса  у  МЗ 
Александрово  на  седници  одржаној  дана 
28.02.2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
месног самодоприноса на територији МЗ 
Александрово на бирачком месту број 4.
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1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 
3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
       
     1.  Стојков  Милан  из  Александрова-
председник 
     2.  Фаркић  Драган  из  Александрова- 
заменик председника
     3. Наумовски Јасмина  из Александрова –
члан 
     4.  Фаркић  Горан  из  Александрова- 
заменик члана
     5. Јуришин Веселинка из Александрова- 
члан
     6.  Ђенић Александар из Александрова- 
заменик члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;

5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Нинковић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина Општине Нова Црња
Комисија за спровођење референдума за 
увођење 
самодоприноса у МЗ Александрово 
Број:II-014-1/14-8
Дана:  28. 02. 2014. године 

       113.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
за  увођење  самодоприноса  у  МЗ 
Александрово  на  седници  одржаној  дана 
28.02.2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
месног самодоприноса на територији МЗ 
Александрово на бирачком месту број 5.

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 
3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 
        
     1. Удицки Александар из Александрова-
председник 
     2.  Куручев  Милан  из  Александрова- 
заменик председника
     3. Врзић Никола  из Александрова –члан 
     4.  Маринац  Жељко  из  Александрова- 
заменик члана
     5. Самолов Ненад из Александрова- члан
     6. Оџић Никола из Александрова- заменик 
члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;
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5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Нинковић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина Општине Нова Црња
Комисија за спровођење референдума за 
увођење 
самодоприноса у МЗ Александрово 
Број: II-014-1/14-9
Дана:  28.02. 2014. године 

       114.На  основу  члана  13.  Закона  о 
референдуму  и  народној  инцијативи 
( „Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) 
и члана 2. Решења о образовању Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово 
( „ Службени лист општине Нова Црња“, број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
за  увођење  самодоприноса  у  МЗ 
Александрово  на  седници  одржаној  дана 
28.02. 2014. године донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању бирачког одбора за 

спровођење референдума за увођење 
месног самодоприноса на територији МЗ 

Александрово на бирачком месту број 1А.

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  бирачки  одбор  за 
спровођење референдума за увођење месног 
самодоприноса  на  територији  МЗ 
Александрово  који  ће  се  одржати  8.  и  9. 
марта 2014.  године у времену од 7:00-20:00 
часова; 

2. Задатак бирачког одбора је да непосредно 
спроводи  гласање,  обезбеђује  правилност  и 
тајност гласања, стара се о одржавању реда 
на  бирачком  месту  и  утврђује  резултате 
гласања  на  бирачком  месту  у  складу  са 
Правилима  о  раду  бирачких  одбора  и 
упутствима  Комисије  за  спровођење 
референдума  за  увођење  месног 
самодоприноса у МЗ Александрово;
 

3. У бирачки одбор ИМЕНУЈУ СЕ: 

     1.  Пецарски  Драган  из  Александрова-
председник 
     2.  Бачић  Миломир  из  Александрова- 
заменик председника
     3.  Штефик Ференц  из Александрова –
члан 
     4. Делов Ђорђе из Александрова- заменик 
члана
     5. Ананић Биљана из Александрова- члан
     6.  Јуришин  Ивана  из  Александрова- 
заменик члана 

4. Рад бирачких одбора ближе ће се уредити 
Правилима о раду који ће донети Комисија;

5.  Ово  Решење  ће  се  истаћи  на  бирачком 
месту. 

Председник Комисије 
Драгана Нинковић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине 
Комисија  за  спровођење референдума  на  за 
увођење 
самодопринаоса у МЗ Александрово
Број: II-014-1/14-10
Дана:  28.02. 2014. године 

                 115.   Комисија за спровођење 
референдума за увођење самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Александрово на 
основу члана 2. тачка 6. Решења о 
образовању Комисије за спровођење 
референдума за увођење самодоприноса у 
МЗ Александрово („Службени лист 
општинеНова Црња“, број 4/14), на седници 
одржаној  28.02. 2014. године, донела је
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П Р А В И Л А 

О РАДУ БИРАЧКИХ 
ОДБОРА  ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕРЕНДУМА О 

УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

АЛЕКСАНДРОВО

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање на бирчком месту, обезбеђује 
правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бирачком месту и 
обавља друге послове одређене законом и 
упутствима Комисије за сровођење 
референдума за увођење самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Александрово (у 
даљем тексту: Комисија).

Бирачки одбор одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.

Рад бирачког одбора је јаван.

II. РАД БИРАЧКОГ 
ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА

Члан 2.

Комисија је дужна да до 06. марта 
2014. године до 24,00 часа преда бирачким 
одборима следећи бирачки материјал: 

1. Предлог одлуке о увођењу месног 
самодоприноса на подручју МЗ 
Александрово;
2. Решење о одређивању бирачког места;
3. Решење о образовању и именовању 
бирачког одбора;
4. Оверен извод  списка гласача који немају 
изборно право и пребивалиште на територији 
МЗ Александрово;

5. гласачке листића  по овереном изводу из 
бирачког списка;
6.  Један контролни листић за бирачко место;
7. Образац записника о раду бирачког одбора 
у два примерка;
8. потврде о изборном праву за гласање ван 
гласачког места и исто толико коверата за 
гласачке листиће;
9. Примерак правила о раду бирачког одбора;
10. Прибор за прчаћење;
11. Прибор за писање;
12.  коверте за одлагање гласачких листића ;
13. Једну кутију за гласање;
14. Два паравана за гласање.
                    О примопредаји бирачког 
материјала сачињава се записник.

                    Примопредаји бирачког 
материјала треба да присиствује већина 
чланова бирачког одбора и они ће у 
присуству Комисије одмах приступити 
бројању гласачких листића. Гласачки 
листићи ће се паковати у посебне коверте на 
које ће се написати колико листића садржи. 
Након тога се коверта печати стављањем 
отиска печата Месне заједнице Александрово 
који ће се прелепити селотејпом. Испод 
печата ће се потписати сви чланови и 
заменици чланова бирачког одбора који су 
бројали листиће потписати. 

Члан 3.

Месна заједница Александрово је 
дужна да благовремено обезбеди простор за 
безбедно чување гласачког материјала и да се 
стара о томе да просторија која је одређена за 
гласачко место буде уређен на начин који је 
прописан законом и отворен за гласање. 
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III. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА 
ДАН ОДРЖАВАЊА 

РЕФЕРЕНДУМА

Члан 4.

Дана 08., односно 09. марта 2014. 
године бирачки одбор се састаје у 6,00 часова 
на бирачком месту. 

Пре отварања бирачког  места, 
бирачки  одбор се припрема за почетак 
гласања следећим редоследом:

1. Примљени гласачки материјал 
упоређује са стањем из записника о 
примопредаји гласачког материјала и тако 
утврђује да ли је примљени гласачки 
материјал потпун и исправан. Ако поједини 
гласачки материјал недостаје, бирачки одбор 
то констатује у записнику о раду бирачког 
одбора и о томе одмах обавештава Комисију,

2. Уређује гласачко место на начин 
како је то прописано Законом о избору 
народних посланика, утврђује да ли су 
обезбеђени услови за тајност гласања и 
проверава да ли је на гласачком месту и на 50 
метара од гласачког места истакнут 
пропагандни материјал који може да утиче на 
гласање. Ако је на гласачком месту и на 50 
метара од гласачког места истакнут 
пропагандни материјал, бирачки одбор га сам 
уклања или о потреби да се он уклони 
обавештава Комисију, 

3. Чланови бирачког одбора се 
договарају о начину поделе рада на бирачком 
месту, а нарочито о томе који ће члан или 
заменик члана бирачког одбора да проверава 
и да заокружује гласаче у изводу из бирачког 
списка, и да гласачима уручује гласачки 
листић,

4. Бирачки одбор утврђује да гласање 
може да почне и то констатује у записнику о 
раду бирачког  одбора.

Бирачки  одбор на исти начин 
поступа и  08. и  09. марта  2014. године.

Члан 5.

Гласачко место се отвара 08.  и  09. 
марта  2014. године у 7,00 часова.

Одмах по отварању гласачког места 
08. марта  2014. године,  бирачки одбор 
проверава гласачку кутију у присуству првог 
гласача који дође на гласачко место, а 
резултат провере (да је кутија исправна и 
празна) уписује се у Контролни лист за 
проверу исправности гласачке кутије. 

Контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије потписују 
чланови бирачког одбора и гласач који је 
први дошао на гласачко место. После тога се 
контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије убацује у гласачку кутију, 
која се печати у присуству првог гласача који 
је дошао на гласачко место и све то се 
бележи у записник о раду бирачког одбора.

Након тога се омогућава првом 
гласачу да обави гласање.

Члан 6. 

 На бирачком месту гласају бирачи 
који су уписани 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, бирачки одбор се распушта, а 
гласање на том бирачком месту се понавља. 

Члан 7.

Док је гласачко место отворено и док 
траје гласање најмање два члана бирачког 
одбора морају да буде на гласачком месту.

Члан 8.

После уласка гласача у просторију за 
гласање, гласач саопштава бирачком одбору 
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своје име и презиме, предаје обавештење о 
гласању и доказује свој идентитет важећом 
личном картом, путном исправом или 
возачком дозволом. Гласач који је уписан у 
извод из бирачког списка може да гласа и без 
обавештења о гласању и без доказивања свог 
идентитета, ако га најмање два члана 
гласачког одбора познаје (лично познат).

            Пошто се утврди идентитет гласача, 
члан бирачког  одбора заокружује редни број 
испред имена гласача у изводу из бирачког 
списка и даје гласачу да се потпише у изводу 
из бирачког списка. Затим се гласачу предаје 
гласачки листић и објасни се начин гласања 
односно каже да на питање „Да ли сте за 
увођење самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Александрово на период од 01. 
апила 2014. године до 31. марта 2018. 
године?“ може да гласа заокруживањем речи 
„ЗА“ или речи „ПРОТИВ“ на гласачком 
листићу. Затим се гласач упућује до правана 
за гласање који се налази у просторији за 
гласање.

Члан 9.

            Гласач са гласачким листићем одлази 
до паравана да обави гласање.
           Чланови бирачког одбора не смеју ни 
на који начин утицати на одлуку гласача и 
дужни су да гласачу на његов захтев поново 
објасне начин гласања. 
            Чланови бирачког одбора дужни су, 
нарочито да пазе да нико не омета гласача 
приликом попуњавања гласачког листића и 
да у потпуности буде обезбеђена тајност 
гласања.
            Пошто гласач попуни гласачки листић 
иза паравана, пресавија гласачки листић тако 
да се не види како је гласао и ставља у 
гласачку кутију и напушта гласачко место.

Члан 10.

            Гласач који не може да лично гласа 
(слепо, инвалидно или неписмено лице) има 

право да на гласачко место поведе са собом 
лице које ће уместо њега попунити гласачки 
листић онако како му гласач одреди.

Овакав начин гласања бирачки одбор 
уноси у Записник о раду бирачког одбора и 
уписује укупан број гласача који су на овај 
начин гласали на гласачком месту.

Члан 11.

Гласач који није у могућности да 
гласа на гласачком месту обавештава 
бирачки одбор најкасније до 11 часова дана 
08. и 09. марта 2014. године, да жели да 
гласа. Председник бирачког одбора одређује 
два члана од чланова и заменика чланова 
бирачког одбора као поверенике бирачког 
одбора, који ће према распореду који је 
направио након примљених пријава, ићи код 
гласача на дату адресу да би гласач гласао.

Повереници бирачког одбора у кући 
гласача утврђују његов идентитет на исти 
начин као и на гласачком месту. Затим 
повереници дају гласачу СЛУЖБЕНИ 
КОВЕРАТ у којој се налази Предлог Одлуке 
о увођењу самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Александрово, потврда о изборном 
праву гласача за гласање ван гласачког места, 
гласачки листић и коверат у који ће бити 
стављен попуњени гласачки листић , 
упознају га са начином гласања и напуштају 
просторију у којој гласач гласа.

Пошто гласа, гласач потписује 
Потврду о бирачком праву за гласање ван 
гласачког места, пресавија гласачки листић и 
ставља у посебан коверат који повереници 
бирачког одбора пред њим печате печатним 
воском и стављају заједно са потписаном 
Потврдом у СЛУЖБЕНИ КОВЕРАТ.

Одмах по повратку на гласачко место, 
повереници бирачког одбора предају 
СЛУЖБЕНИ КОВЕРАТ гласачком одбору. 
Бирачки одбор вади из СЛУЖБЕНЕ 
КОВЕРТЕ потписану потврду о изборном 
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праву и заокружује редни број под којим је 
гласач уписан у извод из бирачког списка. 
Затим бирачки одбор отвара запечаћени 
коверат и из њега вади пресавијени гласачки 
листић и убацује га у гласачку кутију да се не 
види како је гласао. Ако недостаје потписана 
Потврда о изборном праву сматра се да 
гласач није гласао и гласачки листић се не 
вади из запечаћене коверте.

Бирачки одбор уноси у Записник о 
раду бирачког одбора број гласача који су 
гласали ван гласачког места и у 
СЛУЖБЕНОЈ КОВЕРТИ заједно са 
гласачким материјалом доставља Комисији 
све потписане Потврде о бирачком праву за 
гласање ван гласачког места.

Ако је гласач који гласа ван гласачког 
места слепо, инвалидно или неписмено лице, 
он може да користи помоћ другог лица које 
сам одреди, на исти начин на који ту помоћ 
користе слепа, инвалидна или неписмена 
лица која гласају на гласачком месту.

Члан 12.

У просторији у којој се гласа може 
бити присутно само онолико гласача колико 
има обезбеђених места за тајност гласања.

Забрањено је задржавање на 
гласачком месту свих лица која немају права 
и дужности у вези са спровођењем 
референдума.

На гласачком месту забрањено је 
коришћење мобилних телефона и других 
средстава веза и комуникација, осим да се 
зове Комисија по неком питању везано за 
спровођење референдума.

Члан 13.

Представници средстава јавног 
информисања могу да буду присутни на 
гласачком месту само ради припреме 
извештаја о току гласања на гласачком месту.

Све време од отварања до затварања 
гласачког места бирачки одбор обавештава 
Комисију о току гласања односно колико је 
гласача гласало на гласачком месту оба дана 
референдума у 14,00  и 20,00 часова, на 
телефон Месне заједнице Александрово.

Члан 14.

Бирачки одбор је дужан да одржава 
ред на гласачком месту.

Ако се на гласачком месту наруши 
ред, бирачки одбор може да прекине гласање 
док се ред не успостави. Разлози за прекид 
гласања и трајање прекида гласања уносе се у 
Записник о раду бирачког одбора.

Ако је прекид гласања трајао дуже од 
једног часа, гласање се продужава за онолико 
времена колико је прекид трајао.

Члан 15.

Гласачко место се затвара 08. и 09. 
марта 2014. године  у 20,00 часова. 

Дана 08. марта 2014. године у 20,00 
часова, након затварања гласачког места, 
чланови бирачког одбора  чувају гласачко 
место до отварања истог наредног дана.  

                              Гласачима који су се 
затекли на гласачком месту приликом 
затварања бирачког места, омогућава се да 
гласају.

Као гласач који се затекао на 
бирачком месту сматра се гласач који се у 
20,00 часова налази на гласачком месту или 
непосредно испред. Гласаче који се затекну 
на гласачком месту бирачки одбор 
обавештава да могу да гласају.

Председник бирачког одбора дужан је 
да одреди члана или заменика члана 
бирачког одбора који ће да утврди број 
гласача који су се затекли на гласачком 
месту, да утврди редослед по коме они 
гласају и на крају да стане иза последњег 
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затеченог гласача како би означио крај реда и 
сачекао да гласају сви гласачи који су се 
затекли на гласачком месту.

IV. УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 16.

После затварања гласачког места 09. 
марта 2014. године, бирачки одбор утврђује 
резултате гласања на гласачком месту. 

Утврђивању резултата гласања морају 
да присуствују сви чланови бирачког одбора 
или њихови заменици.

По затварању гласачког места 
бирачки одбор приступа утврђивању 
резултата гласања на следећи начин:

- утврђује број неупотребљених 
гласачких листића,

- утврђује број број гласача који су 
гласали, тако што је преброји гласаче који су 
заокружени у изводу из бирачког списка,

- отвара гласачку кутију и тражи 
КОНТРОЛНИ ЛИСТ за проверу исправности 
гласачке кутије, затим

- одваја гласачке листиће на којима је 
заокружена реч „ЗА“, гласачке листиће на 
којима је заокружена реч „ПРОТИВ“ и 
неважеће гласачке листиће и утврђује њихов 
број.

Ако у гласачкој кутији нема 
контролног листа за проверу исправности 
гласачке кутије, бирачки одбор се распушта и 
именује нови, а гласање на том гласачком 
месту се понавља. 

Резултати гласања на гласачком 
месту утврђују се и уносе у Записник о раду 
бирачког одбора следећим редоследом:

1. Уписују број гласача који је уписан у извод 
из бирачког списка.

2. Уписују број примљених гласачких 
листића, 
3. Уписује број неупотребљених гласачких 
листића,
4. Уписују број гласача који су заокружени у 
изводу из бирачког списка и тако утврђују 
број гласача који су гласали према изводу из 
бирачког списка.
5. Уписују УКУПАН БРОЈ ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА који је нађен У ГЛАСАЧКОЈ 
КУТИЈИ што се добија сабирањем:  - броја 
гласачких листића на којима је заокружена 
реч „ЗА“,
        - броја гласачких листића на којима је 
заокружена реч   „ПРОТИВ“ и
        - броја НЕВАЖЕЋИХ гласачких 
листића. 

5.1. Уписује се број НЕВАЖЕЋИХ 
листића. Неважећи гласачки листић јесте 
онај листић на којем није заокружено ништа, 
на којем је заокружена и реч „ЗА“ и реч 
„ПРОТИВ“ односно гласачки листић који је 
тако попуњен да се не може са сигурношћу 
утврдити како је гласач гласао.

5.2. Уписује се број ВАЖЕЋИХ 
гласачких листића што се добија сабирањем:
              - броја гласачких листића на којима 
је заокружена реч „ЗА“ и

 - броја гласачких листића на којима 
је заокружена реч „ПРОТИВ“.

После пребројавања, неупотребљени 
гласачки листићи, неважећи гласачки 
листићи и важећи гласачки листићи на 
којима је заокружена реч „ЗА“ и гласачки 
листићи на којима је заокружена реч 
„ПРОТИВ“ стављају се у одговарајуће 
коверте (укупно четири), на коверте се 
напише број листића који садрже и коверте 
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се печате. Потписане Потврде о бирачком 
праву се стављају у СЛУЖБЕНИ КОВЕРАТ 
на који се напише колико има Потврда и тако 
се враћа Комисији.

Члан 17.

Бирачки одбор у Записнику о раду 
бирачког одбора уноси примедбе и мишљења 
чланова бирачког одбора или друге 
чињенице које су значајне за гласање.

Записник о раду бирачког одбора 
потписују сви чланови бирачког одбора.

Ако записник о раду бирачког одбора 
не потпишу сви чланови бирачког одбора, то 
се констатује у Записнику о раду бирачког 
одбора и наводе се разлози због којих 
записник није потписао неки члан бирачког 
одбора.

Члан 18.

Записник о раду бирачког одбора 
штампа се у два примерка. 

Први примерак записника о раду 
бирачког одбора доставља се Комисији.

Други примерак записника о раду 
бирачког одбора истиче се на гласачком 
месту ради јавног увида.

V. ДОСТАВЉАЊЕ 
ГЛАСАЧКОГ 

МАТЕРИЈАЛА 
КОМИСИЈИ 

Члан 19.

Пошто утврди резултат гласања на 
гласачком месту 09. марта 2014. године, 
бирачки одбор без одлагања предаје 
Комисији у просторијама Месне заједнице 
Алексндрово следећи гласачки материјал:

1. Први примерак Записника о раду бирачког 
одбора,

2. Извод из бирачког списка за гласање на 
гласачком месту,
3. Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије,
4. Потписане потврде о бирачком праву за 
гласање ван гласачког места у СЛУЖБЕНОЈ 
КОВЕРТИ,
5. Запечаћени коверат у који су стављени 
НЕУПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи,
6. Запечаћени коверат у који су стављени 
НЕВАЖЕЋИ гласачки листићи,
7. Запечаћени коверат у који су стављени 
важећи гласачки листићи на којима је 
заокружена реч „ЗА“,
8. Запечаћени коверат у који су стављени 
важећи гласачки листићи на којима је 
заокружена реч „ПРОТИВ“.

Гласачку кутију и параване за 
гласање бирачки одбор оставља на гласачком 
месту.

О примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на прописаном 
обрасцу.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Ова правила ступају на снагу даном 
доношења.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО

                          

  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  
Нинковић Драгана 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
 Комисија за спровођење референдума за 
увођење самодоприноса у 
МЗ Александрово 
Број: II-014-2/14-1
Дана: 04.03.   2014. године 

       116.На основу члана 15. у вези са  чланом 
20. и  21. Закона о референдуму и нардоној 
иницијативи (''Службени  гласник Републике 
Србије'',  број  48/94  и  11/98)  и  члана  2. 
Решења  о  образовању  Комисије  за 
спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у   МЗ  Александрово 
(„Службени лист општине Нова Црња „ број 
4/14)  Комисија  за  спровођење  референдума 
на  седници  одржаној  дана   04.03.   2014. 
године, донела је:

О Д Л У К У
О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ 

САДРЖИНЕ, ОБЛИКА И ИЗГЛЕДА
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ НА 

РЕФЕРЕНДУМУ НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ  АЛЕКСАНДРОВО РАДИ 

ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА
КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН ЗА 08. И  09. МАРТ 

2014. ГОДИНЕ

1.  Садржина гласачких листића (Образац 1) 
за изјашњавање на референдуму на подручју 
Месне  заједнице   Александрово  ради 
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса 
који  је  расписан  за  08.  и  09.  март  2014. 
године,  утврђује  се  у  складу са  чланом 20. 

Закона  о  референдуму  и  народној 
иницијативи.
   На  гласачком листићу налазиће  се  текст 
следећег садржаја: Скупштина општине Нова 
Црња, Месна заједница Александрово, датум 
одржавања референдума (08. и 09. март 2014. 
године)  ,  питање  којим  се  грађани 
изјашњавају  за  увођење  месног 
самодоприноса, као и речи „за“ и „против"

2.  Гласачки  листићи  из  претходне  тачке  се 
штампају на папиру беле боје формата А- 5, 
на  српском  језику,  ћириличним  писмом-
црном штампарском бојом. 
Гласачки  листићи  се  оверавају  штампаним 
отиском  печата  Месне  заједнице 
Александрово
 - који печат користи Комисија за спровођење 
референндума.

3.  Гласачки  листићи  се  штампају  на 
штампачу Општинске управе општине Нова 
Црња.
Број  гласачких  листића  који  се  штамапају 
мора да буде једнак збиру броја гласача који 
су уписани у бирачки списак и броја гласача 
који су уписани у списак гласача који немају 
изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Александрово   а  имају 
право изјашњавања на референдуму.
Укупан  број  гласачких  листића  утврђује 
Комисија за спровођење референдума.
Број  резервних  гласачких  листића  износи 
0,3% од укупног броја гласачких листића.
Комисија  за  спровођење  референдума 
сачињава  узорак  гласачког  листића  који 
оверава њен председник својим потписом и 
печатом,
Први  одштампани  гласачки  листић 
представник  Комисије  за  спровођење 
референдума упоређује са овереним узорком 
гласачког листића.
Пошто  утврди  да  је  одштампани  примерак 
гласачког  листића  подударан  са  овереним 
узорком,  представник  Комисије  одобрава 
штампање  гласачких  листића  у  утврђеном 
броју примерака.

4. Контролни лист (Образац 2 ) штампа се на 
штампачу Општинске управе Нова Црња на 
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папиру  жуте   боје,  формата  А-5,  -  црном 
штампарском бојом.
Текст контролног листа исписан је  српским 
језиком,  ћириличним  писмом  и   садржи 
податке о бирачком месту, о датуму и месту 
гласања,  као и  податке  о  лицу које  је  прво 
гласало на том бирачком месту.

5.  Штампање  гласачких  листића  надзире  и 
контролише  Комисија  за  спровођење 
референдума, преко својих чланова.

6.  Ова  одлука  се  објављује  у  „Службеном 
листу општине Ада“

  
Председник Комисије 

Драгана Никнковић 

   Нинковић Драгана 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине 
Комисија за спровођење референдума за 
увођење самодоприноса у 
МЗ Александрово 
Број: II-014-2/14-2
Дана: 04.03. 2014. године 

       117.На основу члана  4.став 1. и 2.  члана 
15.  Закона  о  референдуму  и  народној 
инцијативи  (  „Службени  гласник  РС“,  број 
48/94  и  11/98)  и  члана  2.  Решења  о 
образовању  Комисије   за  спровођење 
референдума  за  увођење  самодоприноса  у 
МЗ  Александрово  (  „  Службени  лист 
општине Нова Црња“, број 4/14) Комисија за 
за  спровођење  референдума  за  увођење 
самодоприноса  у  МЗ  Александрово  на 
седници  одржаној  дана   04.03.2014.  године 
донела је :

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА 

БИРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АЛЕКСАНДРОВО 

КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ИЗЈАШЊАВАЊА 
НА РЕФЕРЕНДУМУ 

1.   УТВРЂУЈЕ СЕ коначан број бирача који 
имају  право  гласања  на  референдуму  за 
увођење  самодоприноса  на  територији 
насељеног места Александрово и он износи 
2069,00 бирача.

2.   Бирачи   који  имају  право  гласања  на 
референдуму  из  става  1.  ове  одлуке 
оствариваће своје право на 6 бирачких места 
и то:

на бирачком месту број 1-481,00 бирача 
на  бирачком месту број 2-417,00 бирача
на бирачком месту број 3-342,00 бирача
на бирачком месту број 4- 275,00 бирача
на бирачком  месту број 5-279,00 бирача
на бирачком месту број 1а- 275,00 бирача

3.  Број  гласачких  листића  који  се  штампа 
одговара  броју  бирача  и  износи  2069,00 
комада.

4. Број резервних гласачких листића који се 
штампа износи 6,20 комада.

5.  Ова   Одлука   биће  објављена  у 
„ Службеном листу општине Нова Црња“. 

Председник Комисије 
Председник Комисије 

Драгана Никнковић 
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Образац 1
СО НОВА ЦРЊА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛЕКСАНДРОВО

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

За гласање грађана на референдуму у Месној заједници Александрово.
Референдум се одржава 08.03. и 09.03.2014.године.

ДА ЛИ СТЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА
НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

НА ПОДРУЧЈУ МЗ АЛЕКСАНДРОВО

                    ЗА                                                                                            ПРОТИВ    

МП

СО НОВА ЦРЊА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛЕКСАНДРОВО

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

За гласање грађана на референдуму у Месној заједници Александрово.
Референдум се одржава 08.03. и 09.03.2014.године.

ДА ЛИ СТЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА
НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

НА ПОДРУЧЈУ МЗ АЛЕКСАНДРОВО
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                    ЗА                                                                                            ПРОТИВ  

МП

                                     Образац 2 

                                                     КОНТРОЛНИ ЛИСИЋ ЗА
ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на референдуму на подручју Месне заједнице Александрово ради доношења 
Одлуке о увођењу месног самодоприноса, који се одржава 08. и 09. марта  2014. године, 
гласачки одбор на гласачком месту број       на територији Месне заједнице Александрово 
примио је кутију за гласање.
Провером је утврђено да је гласачка кутија  празна и погодна да обезбеди сигурност и 
тајност садржине гласачких листића.

У Александрову                  2014. године  у          часова                                         

БИРАЧ  КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО НА БИРАЧКО  МЕСТО 

_________________________________
Име и презиме бирача 

                                                                                                                         БИРАЧКИ ОДБОР

____________________
(Председник)  

___________________
     (Члан)

___________________
                                                                                                                     (Члан)
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                                                                                                                                        Образац 3

       ЗАПИСНИК О ПРЕДАЈИ БИРАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ 
СПРОВОЂЕЊА РЕФЕРЕНДУМА ИЗМЕЂУ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА

1.  Комисија за спровођење референдума за увођење месног самодоприноса на територији 
МЗ  Александрово  предаје  гласачком  одбору  за  гласачко  место  број  _______  у 
Александрову,  бирачки  материјал  за  спровођење  референдума   о  увођењу  месног 
самодоприноса  на подручју МЗ Александрово  који ће се одржати 08. и  09. марта 2014. 
године  и то:
1. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса на подручју МЗ Александрово;
2. Решење о одређивању бирачког места;
3. Решење о образовању и именовању бирачког одбора;
4. Оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;
5. _____  број гласачких листића  по овереном изводу из бирачког списка;
6.  Један контролни листић за бирачко место;
7. Образац записника о раду бирачког одбора у два примерка;
8. _____  потврда о изборном праву за гласање ван гласачког места и исто толико коверата 
за гласачке листиће;
9. Примерак правила о раду бирачког одбора;
10. Прибор за печаћење;
11. Прибор за писање;
12. ______ коверата за одлагање гласачких листића ;
13. Једну кутију за гласање;
14. Два паравана за гласање.
2.  Бирачки  одбор  примио  је  бирачки  материјал  назначен  у  подтачкама  1-14  овог 
записника.
3. Бирачки одбор НИЈЕ примио гласачки материјал у подтачкама     _____________ тачке 
овог записника: 
4. Бирачки одбор ЈЕСТЕ-НИЈЕ имао примедби  на предају и пријем гласачког матиријала.
Примедбе се састоје у: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих један задржава Комисија за 
спровођење референдума, док други примерак остаје код бирачког одбора .

У Александрову              2014. године у                   часова 
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Председник бирачког одбора                                                                  Председник Комисије 
Нинковић Драгана 

_____________________ _____________________

                                         Oбразац  4
З А П И С Н И К

О ПРЕДАЈИ И ПРИЈЕМУ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ 
РЕФЕРЕНДУМА  ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ

1.  Бирачки одбор за бирачко место број  ________ у Александрову предаје Комисији за 
спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Александрово, 
после  гласања  на  референдуму  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  
Александрово. који је одржан од 08. и  09. марта  2014. године, следећи бирачки  материјал:
                         

1.) Први примерак Записника о раду бирачког одбора,
2.)  Оверен  извод  из  бирачког  списка  по  коме  су  гласали  гласачи  на   бирачком 

месту__________,
3.) Један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,

4.) _______ Потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места,
                    (број)         

5.) ________ неупотребљених гласачких листића,
                    (број)

6.) ________ неважећих гласачких листића, 
                    (број)

7.) ________ гласачких листића на којима је заокружена реч „ЗА“
                    (број)

8.) ________ гласачких листића на којима је заокружена реч „ПРОТИВ“
                    (број)

2.Комисија НИЈЕ примила гласачки материјал назначен у подтачкама ________________ 
тачке 1. овог записника.

3. Комисија ЈЕ - НИЈЕ ИМАЛА примедбу на предају и пријем гласачког материјала.
Примедбе су: 

_____________________________________________________________________________________
_______



                        Број       7             07  .0  3  .2014     “Службени лист општине Нова Црња“    Страна     144

4. Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код гласачког одбора, а други код 
комисије.

       У  Александрову                2014. године у _______ часова.      
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА                                                 ЗА КОМИСИЈУ
                                                                                                                 Драгана Нинковић
____________________________________
                  (име и презиме)                                                                        
    
 ___________________________________                                                                                                
                     (потпис)                                                                                       

Присутни чланови  бирачког  одбора

_________________________________

__________________________________

__________________________________
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Образац 5
ЗАПИСНИК

 О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ РЕФЕРЕНДУМА
 ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО

1.  Бирачки одбор на бирачком месту број: _________________________
                                                                                          (назив бирачког места)
у општини Нова Црња, састао се на дан __________2014. године у ______часова.

                    Присутни су:

1) ______________________________               2) ______________________________
          (име и презиме председника одбора)                                      (име и презиме члана одбора) 

3) ______________________________               4) ______________________________
                   (име и презиме члана одбора)                                         (име и презиме члана одбора)

5) ______________________________               6) ______________________________
                   (име и презиме члана одбора)                                         (име и презиме члана одбора)

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

- да на бирачком месту и на удаљености од 50 метара од бирачког места нема 
истакнутог пропагандног материјала,

- да је просторија у којој ће се бирачи изјашњавати уређена у складу са законом
- да  је  од  комисије  за  спровођење  референдума  примљен  потребан  материјал  за 

изјашњавање  на  бирачком  месту,  сагласно  записнику  о  предаји  и  пријему 
материјала
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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 са списка)
            који је први дошао на бирачко место. Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна,  
контролни лист,  који су потписали чланови Бирачког одбора и први бирач,  убачен у кутију и  
кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.

5. Уз помоћ другог лица ( слепа, инвалидна и неписмена лица) на бирачком месту се 
изјаснило ________ бирача.
Ван бирачког места гласало је ______________

6. Изјашњавање бирача  се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се:
(навести догађаје који су били од утицаја на ток изјашњавања, прекид изјашњавања или 
продужетак  изјашњавања.  Шири  опис  ако  је  потребан  дати  у  посебном  прилогу  као 
саставни део овог записника)

            -Бирачки одбор је 08.03.2014. године у 20 часова прекинуо гласање оно је настављено 
09.03.2014. године у 7 часова, од прекида гласања до наставка гласања бирачко место и бирачки 
материјал на бирачком месту непрекидно су чували чланови бирачког одбора.

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

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

8. Бирачко место је затворено и изјашњавање закључено у _______часова.

9. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио утврђивању резултата 
изјашњавања на следећи начин:

- утврдио је број неупотребљених листића;
- утврдио је укупан број бирача који су се изјаснили, пребројавањем заокружених 

редних бројева у Изводу из бирачког списка и Посебном изводу из бирачког 
списка;

- отворио гласачку кутију, у којоj ЈЕ ПРОНАШАО-НИЈЕ ПРОНАШАО контролни 
листић

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

- утврдио број важећих листића
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10. После пребројавања, неупотребљени листићи и важећи листићи стављени су у посебне 
омоте и запечаћени.

11. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту _______________ у општини Нова 
Црња, резултати изјашњавања следећи:

12.  да је ПРИМЉЕНО листића ________________

13.  да је НЕУПОТРЕБЉЕНО листића _________________

14. да је према изводу из бирачког списка,као и према Посебном изводу из бирачког списка, 
укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ________________

15.  да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ СЕ ИЗЈАСНИЛИ ________________

16.  да је ВАЖЕЋИХ листића (у кутији)_________________

       да је НЕВАЖЕЋИХ листића _______________

17. На крају је Одбор закључио да се на овом Бирачком месту:

''ЗА''  изјаснило ________________бирача
''ПРОТИВ'' изјаснило ___________бирача

18. Чланови бирачког одбора  НИСУ ИМАЛИ-ИМАЛИ СУ следеће примедбе:

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

19. Закључено је да се први примерак овог записника, са материјалом, одмах достави комисији 
за спровођење референдума, а за то је одређен председник бирачког одбора.

20. Други примерак записника Бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту.

21. Бирачки одбор је завршио рад ________.2014. године у ____ часова.

БИРАЧКИ ОДБОР:

                                  1)____________________________________________
                                  
                                  2)____________________________________________

                                  3)____________________________________________
                                  
                                  4)____________________________________________
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                                  5)____________________________________________
                                  
                                  6)____________________________________________

                   Oбразац 6

ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је ________________________________________________________ 
( име, презиме и ЈМБГ)

са пребивалиштем у _______________________________________________________
( адреса пребивалишта)

уписан у бирачки списак општине Нова Црња под редним бројем ______ на бирачком 
месту број_________  и да има бирачко право.

У Александрову              2014. године у            часова  

БИРАЧ                                                                             ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 
____________________________   ______________________________
        ( потпис)       ( потпис)

Напомена: потписанa потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места, враћа се 
бирачком одбору  ради евидентирања.
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