
 На основу члана 24. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 05.04.2021. године, доноси   

 

О Д Л У К У 

о одређивању садржине, изгледа и броја гласачког листића и контролног 

листа за проверу исправности гласачке кутије 
 

1. Гласачки листићи на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Велико 

Градиште, расписаним за 18. април 2021. године, штампаће се на папиру беле боје. Излед Гласачког 

листића утврђен је на обрасцу МЗ - 4 и саставни је део ове одлуке. 

2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру жуте боје. Излед 

Контролног листа за проверу исправности гласачке кутије утврђен је на обрасцу МЗ - 5 и саставни је део 

ове одлуке. 

3. Утврђује се следећи број гласачких листића на изборима за чланове савета месних заједница на 

територији општине Велико Градиште, расписаним за 18. април 2021. године: 

 

Р.бр. Назив месне заједнице Број гласачких листића који ће 

се штампати 

1 ДОЉАШНИЦА 454 

2 СИРАКОВО  768 

3 СРЕДЊЕВО 428 

 

III Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште.  

Број : 013-177/2021-01-1 

Дана 05.04.2021. године  

                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                           

                                                                                                      Данка Николић  

 

 

 

 



 

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

____________________________ 

__. ___________ ______. ГОДИНЕ 

1. ___________________________, ____________, __________________, ___________________ 
                    (Име и презиме)                               Година рођења                 Занимање                  Место пребивалишта  

 

2. ___________________________, ____________, __________________, ___________________ 
                      (Име и презиме)                               Година рођења                 Занимање                Место пребивалишта  

 

3. ___________________________, ____________, __________________, ___________________ 
                      (Име и презиме)                              Година рођења                 Занимање                Место пребивалишта  

                                                                                                                                      

4. ___________________________, ____________, __________________, ___________________ 
                     (Име и презиме)                               Година рођења                 Занимање                 Место пребивалишта 

                                                                                                                                       

5. ___________________________, ____________, __________________, ___________________ 
                   (Име и презиме)                                 Година рођења                 Занимање                 Место пребивалишта  

                                                                                                                                        
 

(на исти начин унети све кандидате на, истим редоследом као на збирној изборној листи) 

 

 

 
ГЛАСА СЕ  ЗА _____ ЧЛАНОВА  САВЕТА, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ НАЈМАЊЕ 1, А НАЈВИШЕ ______ РЕДНИХ 

БРОЈЕВА ИСПРЕД ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА 

 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ – 5 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

 

 

 За гласање на изборима за чланове Савета месне заједнице _________________, расписаним за 

18.04.2021. године, бирачка комисија на бирачком месту број ____ у Месној заједници 

_________________________  примила је кутију за гласање.  

Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место 

______________________________________, уписаног у извод из бирачког списка 

 (име и презиме бирача) 

за гласање на изборима за за чланове Савета месне заједнице _________________, под редним бројем 

____, утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине 

гласачких листића. 

У _______________, ________________, ____________,  
 (место)  (дан, месец, година) (време) 

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО БИРАЧКА КОМИСИЈА 

 НА БИРАЧКО МЕСТО 

 

_______________________ 1. __________________________________ 
 (потпис) (име и презиме и потпис председника) 

 

_______________________   2. __________________________________ 
 (име и презиме) (име и презиме и потпис заменика председника) 

 

  3. _________________________________ 
  (име и презиме и потпис члана) 

 

  4. _________________________________ 
  (име и презиме и потпис заменика члана) 

   

  5. _________________________________ 
  (име и презиме и потпис члана) 

 

  6. _________________________________ 
  (име и презиме и потпис заменика члана) 

 

 


