
Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа

Број:

Датум: ()3.02.2()22. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 823088

БИХОРАЦ (РЕЏО) ШЕВАЛА, ЈМБГ 1003939789521, рођен/а 10.03.1939 у, из КРЊА

ЈЕЛА О, КАРАЈУКИЋА БУНАРИ, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје К. БУНАРИ, под текућим бројем 11 за 2018 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 10.03.1939. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

(3
Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

НАЧЕЛНИКА
о ИНСКЕ УПРАВЕ

ој 031-875/21
од 25.10.2021



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Оппттнттска уттрава

Б ој: 148-208-00-41/2022-000102
Датум: 04.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕГШЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

Ус, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 760896

МУЈОВИЋ (ИМШИР) РАСИМ, ЈМБГ 1504946784526, рођен/а 15.04.1946 у, из 7. ЈУЛИ

О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 19 за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 31.01.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ИКА
тин“ АВЕ

рој

од 26.04.



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Опттттнттска уттрава

Б ој: 148-208-00-41/2022-000103
Датум: 04.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа опгптине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 809972

БРОЊА (ЈАХО) ХАКИЈА, ЈМБГ 1603930784516, рођен/а 16.03.1930 у, из ЖИТНИЋЕ О,

ДУГА ПОЉАНА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје ДУГА ПОЉАНА, под текућим бројем 1 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 31.01.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Мийистарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ЛНИКА
АВЕ

4,29 1
од



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Оптптнттска уттрава

Б ој: 148-208-0041/2022-000104
Датум: 04.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

о*тштем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 815821

БИБИЋ (БАЈРАМ) АВДИЈА, ЈМБГ 2603930784528, рођена 26.03.1930 у, из

ЮДФАЈУКИЋА БУНАРИ О, КАРАЈУКИЋА БУНАРИ, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЩА матично подручје КАРАЈУКИЋЕ БУНАРИ, под текућим бројем 8 за 2021

годину, утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 26.03.2021. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

везн с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

МиЧистарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

НАЧЕЛНИКА
СКЕ УПРАВЕ

Д 2022

Ј 202 о -291/21
4.2021



Република Србија

ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА
Опттттннска управа

Број: 148-208-0041/2022-000105
Датум: 04.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 806072

БРУЛИЋ (АЗЕМ) МУРАТКА, ЈМБГ 2403931789524, рођен/а 24.03.1931 у, из

РАЖДАГИЊА О, РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 40 за 2021 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 03.04.2021. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с
чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,
за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дана пријема решења.

НАЧЕЛНИКА
ОПШТ КЕ УПРАВЕ

број 03 291/21

од 4.2021



Република Србија

ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА
Оптнтнттска уттрава

Б ој: 148-208-00-41/2022-000106
Датум: 04.02.2022. Тодине

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр, 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 797372

АДЕМОВИЋ (КАДРИЈА) ХАНЕФИЈА, ЈМБГ 2511931784511, рођен/а 25.11.1931 у, из

РАСНО О, РАСНО, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје КАРАЈУ КИЋЕ БУНАРИ, под текућим бројем 29 за 2020

годину, утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 08.12.2020. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ЧЕЛНИКА

ОПШТ КЕ УПРАВЕ

„ЈЧТеХ

број 03 -291/21

од2 .04.2021



Република Србија
ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Опнттннска управа
Број:

Датум: 04.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 309672

СЕЛМАНОВИЋ (АВДУЛ) СМАИЛ, ЈМБГ 0504928784523, рођен/а 05.04.1928 у, из

ПЕШТЕРСКА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 42 за 2021 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 06.04.2021. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

па ЧЕЛНИКА
Општ КЕ УПРАВЕ

П број 31-291/21

26.04.2021



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕН1 ТЦЛ

Оппттнттска управа

Б ој: 148-208-00-41/2022-000109
Датум: 07.02.2022. године

ОЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕГТИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

опЩтем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 821007

ШАПИЋ (ЈАКУП) ЕЛМАЗА, ЈМБГ 0511934789525, рођен/а 05.11.1934 у, из ПАПИЋЕ

О, ЮИДНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 4 за 2017 годину, утврђено

је да је именовани/а умро/ла дана 30.05.2016. године, извештаја из Јединственог

бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

НАЧЕЛНИКА
ОПШТ СКЕ УПРАВЕ

бој: 1-291/21
.04.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Бёој: 148-208-0041/2022-000110

Датум: 07.02.2022. године
СЈЕНИЦА

Општинска управа отннтине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/()9, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШ Е Њ Е

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 821000

ШАБАНОВИЋ (ВЕХБО) ХИДО, ЈМБГ 0609961784527, рођена 06.09.1961 у, из

КЛ АДНИЦА О, КЛАДНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
СЈЕНИЦА матично подручје ПОНОРАЦ, под текућим бројем 12 за 2020 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 07.07.2020. године, извештаја из
Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски
услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с
чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,
за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дана пријема решења.

ПЕО*Н+ЧЕЛНИКА

ОПШТ КЕ УПРАВЕ

п 1-291/21
6.04.2021



Република Срби.ја
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Опнттиттска управа
ој: 148-208-00-41/2022-0001 1 1
Датум: 07.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о
националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког
спибка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

опијтем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под
редним бројем 819872

ЦАМОВИЋ (ЋЕМО) МУНИБА, ЈМБГ 0712949789535, рођен/а 07.12.1949 у, из
КИЈЕВЦИ О, РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
УЖИЦЕ матично подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 194 за 2017 годину, утврђено је

даје именовани/а умро/ла дана 12.02.2017. године, извештаја из Јединственог бирачког

списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из члана 53.

Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5. Правилника

о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, за брисање

именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ШО НАЧ ИКА
општинс УПРАВЕ

број 031-291/21

—од 26.04.2021



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа

Број: 12
Датум: 07.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 819875

КОЛАШИНАЦ (АЛИЈА) АЛА, ЈМБГ 1512945789519, рођен/а 15.12.1945 у, из

ТРИЈЕБИНЕ О, ТРИЈЕБИНЕ, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 44 за 2020 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 15.04.2020. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ПО ЧЕЛНИКА
ОПШТ СКЕ УПРАВЕ

оь,ео б

6pof031-291/21

% 26.04.2021



Република Србија
ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Оппттнттска управа
Б ој: 148-208-00-41/2022-000113

Датум: 07.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

нацйона-лним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење), доноси

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 8 19798

БИХОРАЦ (МИРАЉЕМ) АРИФА, ЈМБГ 0301949789519, рођен/а 03.01.1949 у, из
ЗАЈЕЧИЋЕ О, РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

УЖИЦЕ матично подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 637 за 2020 годину, утврђено је

даје именовани/а умро/ла дана 03.07.2020. године, извештаја из Јединственог бирачког

списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из члана 53.

Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5. Правилника

о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, за брисање

именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

шоп' ЛНИКА
епштиА УПРАВЕ
сјЧТеГ

-291/21

од .04.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Б ој: 148-208-00-41/2022-OOOl 14

Датум: 09.02.2022. године
СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

У С, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи ка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 802097

БРОЊА (ИБРАХИМ) МАШО, ЈМБГ 0701927784511, рођен/а 07.01.1927 у, из

ЖИТНИЋЕ О, ДУГА ПОЉАНА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину НОВИ

ПАЗАР матично подручје НОВИ ПАЗАР, под текућим бројем 123 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 03.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 08.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

везн с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

данд пријема решења.

$>лЛЮЗАЧЕЛ

Ојшпинско/ АВЕ

06

број 03149 1

26.04, 21



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000115

Датум: 09.02.2022. године
СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о
националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког
списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под
редним бројем 783129

УГЉАНИН (НУРЧО) ФАТМИР, ЈМБГ 1302990784515, рођен/а 13.02.1990 у, из
ФИЈУЉЕ О, ВАПА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 23 за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 01.04.2021. године, извештаја из
Јединственог бирачког списка од 08.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени
законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у
вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне
мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дана пријема решења.

.S.SUBLIR»

ИКА
Й*оџШтинС$Е АВЕ

број '031* 1/21

.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Опнттннска уттрава
Број: 148-208-00-41/2022-000116

Датум: 10.02.2022. године

СТЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 868355

ФАКИЋ (ХУЗЕИР) БАЈРА, ЈМБГ 0101935789525, рођен/а 01.01.1935 у ВРШЕВО,

ЦРНА ГОРА, изДОЛИЋЕ О, КАРАЈУКИЋА БУНАРИ, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје КАРАЈУКИЋЕ БУНАРИ, под текућим бројем 1 за 2022

годину, утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 07.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 09.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

НА ИКА
уј1ШтинсквУ РАВЕ

број 031-29 21

ОД26. е . 021



Република Србија

ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Општинска управа

Б ој: 17
Датум: 10.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних магьитта („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 813475

АСОТИЋ (РАШИД) ДАУТ, ЈМБГ 2609939784510, рођен/а 26.09.1939 у, из ВАПА О,

ВАПА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 24 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 31.01.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 09.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне
мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дана пријема решења.

енд КА
ТИНСКЁ У

број ОЗ 1-291)2i

од 26.04,20pv



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Опттттннска управа
Б ој: 148-208-00-41/2022-OOOl 18

Датум: 10.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 801149

МАШОВИЋ (АВДИЈА) ВАСВИЈА, ЈМБГ 2103947789520, рођен/а 21.03.1947 у, из

ДУГА ПОЉАНА О, ДУГА ПОЉАНА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

УЖИЦЕ матично подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 195 за 2022 годину, утврђено је

даје именовани/а умро/ла дана 06.02.2022. године, извештаја из Јединственог бирачког

списка од 09.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

.яя1ВЫЩ%

ТИНСКЕ У

број оз 1-29

од 26.9420



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Оптптинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000119
Датум: 17.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 799654

ВАТИЋ (АВДО) ЗИНКА, ЈМБГ 0101947789512, рођен/а 01.01.1947 у, из КИЈЕВЦИ О,

РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 29 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 04.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

$, по НАЧЕЛНИКА
?ФЦШТИНСКЕУПРАВЕ

број 031-22 [21
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Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000120

Датум: 24.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

У С, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 790096

МЕМИЋ (ХАМЗА) ЈАКУП, ЈМБГ 1003929784513, рођен/а 10.03.1929 у, из

РАЖДАГИЊА О, РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину НОВИ

ПАЗАР матично подручје НОВИ ПАЗАР, под текућим бројем 167 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 17.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења,

ИКА
се УПРАВЕ

75/21

0.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000122

Датум: 24.02.2022. године
СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

У С, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 156431

БИХОРАЦ (ХАМИД) ШЕФКА, ЈМБГ 1303938789513, рођен/а 13.03.1938 у

ДОЛИЋЕ,СЈЕНИЦА, из ЈАБЛАНИЧКА 6, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 28 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 05.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ЛНИКА
УПРАВЕ

1-875/21

д 25.10.2021



4.

Република Србија
ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Опттттиттска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000124

Датум: 28.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

У С, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1, Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 180250

ИБЕШ (БЕЋИР) АДЕМ, ЈМБГ 0103931784513, рођен/а 01.03.1931 у СЈЕНИЦА, из

ТАДИЈЕ АНДРИЋА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 31 за 2021 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 28.02.2021. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 24.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ЛНИКА
УПРАВЕ

031444/21

21



Република Србија

ОПШТИНА
Општинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000123
Датум: 28.02.2022. године

СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

УС, 55/14 и 47/18), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

списка националне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 782894

КАДРИЋ (ЕТЕМ) ИБРИМА, ЈМБГ 3003953789515, рођен/а 30.03.1953 у, из БРЕЗА О,

РАЖДАГИЊА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕНИЦА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 27 за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 05.02.2022. године, извештаја из
Јединственог бирачког списка од 24.02.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени
законски услови из члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у
вези с чланом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне
мањине, за брисање именованог/е из посебног бирачког списка.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Министарству за људска и мањинска права и друштвени ди ку од 15 дана од
дана пријема решења.

ШО НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

егечвз

1-291/21

од 26.04.2021


