
Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-5/2018-01-1
Датум: 02.10.2018. године
Велико Градиште

На основу члана 114. Статута 
општине Велико Градиште (‘’Сл. 
Гласник општине Велико Градиште’’, 
бр. 5/2018-пречишћен текст) и члана 28. 
Статута Месне заједнице Кисиљево, 
Председник Скупштине општине Велико 
Градиште дана 02.10.2018. године доноси 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ 
ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО

Члан 1.  
 Расписују се избори за Савет Месне 
заједнице Кисиљево за 25. новембар 2018. 
године (недеља).
 Број чланова Савета који се бира је 5.

Члан 2.  
 Рокови за вршење изборних радњи 
почињу да теку од наредног дана од дана 
доношења одлуке.

Члан 3.  
 Изборе за Савет Месне заједнице 
Кисиљево спроводиће Комисија у саставу:
1. Зоран Богдановић, адвокат из Великог 

Градишта, Председник комисије,
2. Милица Мишић, дипл. правник из 

Острова, члан,
3. Марко Стевић, правник из Великог 

Градишта, члан.

Члан 4.   
Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном 
гласнику општине Велико Градиште. 

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан 
је у члану 114. Статута општине Велико 
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико 
Градиште’’, бр. 5/2018-пречишћен текст) 
који гласи: „Председник Скупштине може 
у складу са актима месних заједница да 
расписује изборе за органе месних заједница, 
формира Комисију за спровођење избора и 
обавља друге послове у складу са актима 
месних заједница“.

Статутом Месне заједнице 
прописано је да председник Скупштине 
општине расписује изборе за Савет Месне 
заједнице, формира комисију за спровођење 
избора и утврђује друга питања од значаја за 
спровођење избора. 

На основу наведеног Председник 
Скупштине општине Велико Градиште 
донео је одлуку као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Браниславка Шуловић с.р.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV        Број 14         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    3. октобар 2018.
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На основу члана 3. Одлуке расписивању избора за Савет месне заједнице Кисиљево бр. 013-

9/2018-01-1 од 03.10.2018. године, 
  Комисија за спровођење избора за Савет месне заједнице Кисиљево на седници одржаној дана 
03.10.2018. године, донела је 
 

Р О К О В Н И К  
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО, РАСПИСАНИХ ЗА 25.11.2018. ГОДИНЕ 
 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне 
заједнице Кисиљево су следећи:     

 
Редни 
број 

Радња Рок 

1)  Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и 
стављање на располагање јавности 

у року од три дана 
од дана 
расписивања из- 
бора 

2)  Подношење кандидатуре за чланове савета 31.10.2018. године 
3)  Проглашење кандидатуре у року од 5 дана 

од дана пријема 
захтева, ако 
испуњава 
услове 

4)  Повлачење кандидатуре до дана 
утврђивања 
збирне листе 
кандидата 

5)  Утврђивање и објављивање збирне листе кандидата 07.11.2018. године 
6)  Одређивање и објављивање бирачких места  07.11.2018.године 
7)  Увид у бирачки списак од наредног дана 

од дана 
расписивања 
избора  

8)  Захтев општинској управи за доношење решења о упису у 
бирачки списак односно о промени у бирачком списку 

до закључења 
бирачког списка, 
односно 15 дана 
пре дана избора  

9)  Достављање решења о закључењу бирачког списка 
комисији 

у року од 48 часа 
од часа доношења 
решења 

10)  Објављивање укупног броја бирача  одмах по 
добијању решења 
о закључењу 
бирачког списка 

11)  Достављање комисији оверених извода из бирачког списка у року од 48 
часова од 
доношења решења 
о закључењу 
бирачког 
списка 
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12)  Пријем у комисији решења о променама у бирачком списку по 
закључењу бирачког списка 

до 72 часа пре 
дана одржавања 
избора 

13)  Обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора 
путем средстава јавног информисања 

најкасније пет 
дана пре дана 
избора 

14)  Предаја изборног материјала бирачким одборима најкасније 24 часа 
пре 
дана избора 

15)  Отварање бирачких места и гласање на дан избора од 8 
до 18 часова 

16)  Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање 
изборног материјала комисији 

У року од осам 
часова од 
затварања 
бирачких 
места 

17)  Утврђивање резултата избора од стране комисије у року од 48 
часова од 
затварања 
бирачких 

18)  Објављивање резултата избора у општинском службеном 
гласилу 

у року од 24 часа 
од утврђивања 
коначних 
резултата 

19)  Увид кандидата чланове савета у изборни материјал у року од пет дана 
од дана избора 

20)  Подношење приговора комисији у року од 24 часа 
од дана кад је 
донета одлука, 
извршена радња 
или учињен 
пропуст 

21)  Доношење и достављање решења по приговору у року од 48 
часова од 
пријема приговора 

22)  Жалба Управном суду против решења комисије по приговору у року од 24 часа 
од достављања 
решења 

23)  Достављање свих потребних података и списа за одлучивање 
Управном суду од стране комисије 

најкасније у року 
од 24 часа 

24)  Издавање уверења одмах по додели 
мандата 

 
2. Овај роковник објавити у општинском службеном гласилу.  

 
Број 013-9/2018-01-1 
У Великом Градишту 03.10.2018. године 
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

              Зоран Богдановић, с.р. 
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 На основу члана 3. Одлуке 
расписивању избора за Савет месне 
заједнице Кисиљево бр. 013-5/2018-01-1 од 
02.10.2018. године,

  Комисија за спровођење избора за 
Савет месне заједнице Кисиљево на седници 
одржаној дана 03.10.2018. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО

 

Члан 1

Овом Одлуком прописују се обрасци 
за спровођње избора за чланове Савета 
месние заједнице Кисиљево, расписаних за 
25. новембар 2018. године.

Члан 2

Поједине радње при спровођењу 
избора за чланове Савета месние заједнице 
Бискупље, вршиће се према обрасцима који 
су саставни део ове одлуке и то: 

- Образац МЗ – 1 Изјава бирача да 
подржава кандидата за члана савета 
месне заједнице,

- Образац МЗ – 2 Кандидатура за члана 
Савета Месне заједнице Кисиљево, 
на изборима чланова Савета месне 
заједнице расписаним за 25.11.2018. 
године, 

- Образац МЗ – 3 Списак бирача 
који својим потписима подржавају 
кандидатуру за члана савета месне 
заједнице Кисиљево,

- Образац МЗ – 4 Гласачки листић,

- Образац МЗ – 5 Потврда о изборном 
праву за гласање ван бирачког места.

Члан 3

 Обрасци из члана 2, саставни су део 
одлуке.

Члан 4

       Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења.

Број : 013-10/2018-01-1

Дана 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Богдановић, с.р. 
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Образац МЗ - 1 

И З Ј А В А  
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО 

Подржавам кандидатуру за члана Савета Месне заједнице ____________________________ 
                                                                                                         (Име и презиме кандидата) 

 за изборе расписане за 25.11.2018. године  

Бирач, 

(потпис) 

(име и презиме) 

(ЈМБГ) 

(пребивалиште и адреса стана) 
 
 
 
Потврђује се да је ову изјаву__________________________________својеручно потписао. 
                                                                         (презиме и име) 
 
Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша бр._______________.  

Ов. бр._________________. 

 
У  , у часова. 

(место) ( датум) 
 
Оверу извршио  . 

                                    (јавни бележник) 
 
 
 

М.П.                          ОВЕРИО 
  ______________________ 

                                                                                                     
 
 

НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена 

НАПОМЕНА 2: Кандидат за члана Савета сам умножава овај образац у потребан број примерака 
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Образац МЗ - 2 

 

Кандидатура за члана Савета Месне заједнице Кисиљево, на изборима чланова 
Савета месне заједнице расписаним за 25.11.2018. године 

 

Подносим кандидатуру за члана Савета Месне заједнице Кисиљево на изборима чланова Савета 

месне заједнице Кисиљево расписаним за 25.11.2018. године. 

 

Име и презиме __________________________ 

 Датум рођења __________________________ 

ЈМБГ ________________________ 

Занимање ______________________ 

Пребивалиште и адреса становања _________________________ 

Контакт телефон _____________________ 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку 

одлучивања.  

 

Својеручни потпис _______________________ 

Датум ____________________ 

 

 У прилогу кандидатуре достављам потребну документацију: 

 1. оверене изјаве бирача са територије Месне заједнице Кисиљево који подржавају кандидатуру 

(Образац МЗ – 1), 

2. списак бирача који подржавају кандидатуру (Образац МЗ – 3),  

3. Фотокопију личне карте подносиоца кандидатуре, односно очитану личну карту ако је са чипом. 

 

Кандидати могу поднети: 

1.уверење о држављанству Републике Србије, 

2. потврда о изборном праву, 

3. уверење о пребивалишту. 
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Образац МЗ - 3 

 

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТУРУ ЗА 

ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО  

 

 

Кандидатуру за члана Савета Месне заједнице Кисиљево коју је поднео 

_________________________________________ (име и презиме), овереним  потписима 

подржавају бирачи: 

 

Ред. бр. Презиме и име Датум рођења Пребивалиште и адреса 

стана 

ЈМБГ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Датум ______________                                                                   ПОДНОСИЛАЦ КАНДИДАТУРЕ 

                                                                                                           ____________________________ 

                                                                                                                         (име и презиме) 

 

                                                                                                          _____________________________ 

                                                                                                                                (потпис) 
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Образац МЗ - 4 

Г  Л  А  С  А  Ч  К  И    Л  И  С  Т  И  Ћ 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО 
25. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

1. ________________________ (име и презиме кандидата) 
 

 

ГЛАСА СЕ  ЗА _____ ЧЛАНОВА  САВЕТА, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ НАЈМАЊЕ 1, А НАЈВИШЕ ______ РЕДНИХ 
БРОЈЕВА ИСПРЕД ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА 

 

 Комисија за спровођење избора за Савете Месне заједнице Кисиљево 

 

М.П. 
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Образац МЗ - 5 

П О Т В Р Д А 
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА1 

Потврђује се да је 

________________________________, 
(име и презиме) 

_________________________ 
(ЈМБГ) 

са пребивалиштем у 

________________________________________ 
 (место) 

__________________________________________________________ 
(адреса стана) 

уписан у извод из бирачког списка под редним бројем _____ 

за гласање на изборима за чланове Савета Месние заједнице Кисиљево 

расписаним за 25. новембар 2018. године, на бирачком месту број _____, 

и да има изборно право. 

У______________________, ___________________ 
 (место)  (датум) 

 БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

 ________________________ ________________________ 
 (потпис)  (потпис) 

 ________________________ ________________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 

                                                 
1 НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора пре одласка 
повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач 
обавезно потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком 
одбору 
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