


   
 

                      Образац ГОСГЛ-1/22 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све  

- Мирјана Ђурић  

 

2. Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић 

- Аврам Илић 

 

3. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТАНКА 

-    Стефан Максимовић 

 

4. Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић  

-    Богосав Михаиловић  

 

5. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ — Српска странка Заветници  

- Ненад Аћимовић 

              

6. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – ДOМАЋИНСКИ ЗА 

СЕВОЈНО  

- Милан Бабић 

 

 

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ТАКО ШТО СЕ ЗАОКРУЖИ  

РЕДНИ БРОЈ ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ЛИСТЕ  

 

НАПОМЕНА: Гласање је тајно, обавља се иза паравана за гласање, а након што 

попуни гласачки листић, бирач треба да га пресавије тако да се не види како је 

попуњен и да га тако пресавијеног убаци у гласачку кутију. 

 

 

М.П. 

 



   
                                                   Образац ГОСКЛ-1/22 

 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

За гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписаним за 3. април 

2022. године, бирачки одбор на бирачком месту број _____,  

____________________________________________________________________________________________ 

(назив бирачког места) 

 примио је кутију за гласање. 

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

____________________________________________________________________________________________, 

(име и презиме бирача) 

уписаног у извод из бирачког списка под редним бројем __________, утврђено да је гласачка кутија 

исправна, да је празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића. 

У _______________________, _____________________  у    ________ часова. 

  
(место)

                    
 (дан, месец,година)                              (време) 

 

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО  

      НА БИРАЧКО МЕСТО 

______________________________ 
            (потпис) 

______________________________
 

      
(име и презиме)   

БИРАЧКИ ОДБОР 

 

________________________________ 

(име и презиме и потпис председника) 

 

 1.__________________________________       2. __________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

 3.__________________________________       4. __________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

 5.__________________________________       6.__________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

 7.__________________________________       8. __________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

 9.__________________________________                10.___________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

11.__________________________________                   12. __________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

13.__________________________________               14. __________________________________ 

      (име и презиме и потпис члана)             (име и презиме и потпис члана) 

15.__________________________________   

           (име и презиме и потпис члана)  

             

 

 

НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови, 

односно заменици чланова бирачког одбора. 


