
Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Онпттнттска 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 -

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

БРIТШЕ 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

21



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа

Број: 148-208-0041/2022-000125

Датум: 02.03.2022. 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 утравном 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 783006

ИБРОВИЋ (КАСИМ) АЛИЈА, ЈМБГ 0207934784514, рођен/а 02.07.1934 у, из

ПОНОРАЦ 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 2 за 2022 годину, утврђено

је да је именовани/а умро/ла дана 06.02.2022. 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.

REP
ЧЕЛНИКА
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Рспублнка Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000126

Датум: 02.03.2022. 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

-9 тумачење), доноси

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редним бројем 132536

СУЉИЋ (МЕХО) НЕЏАД, лљг 1008974784534, рођен/а 10.08.1974 у СЈЕНИЦА, из

МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА 39, 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 ЗЗ за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 29.11.2022. 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

Унутство 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.

ТИН УПРАВЕ
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Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Оптнтинска управа

Број:

Датум: 02.03.2022. године

СЈЕНИЦА

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

национатлним 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 национ«тлне мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

општем уравном 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 S 13968

ХУКИЋ (БАЈРО) САЛИХ, ЈМБГ 2610932784513, рођен/а 26.10.1932 у, из УГАО О,

КАРАЈЛИЋА БУНАРИ, 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 149 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 11.02.2022. 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,
• ВЕРОД

АЧЕЛНИКА
СКЕ УПРАВЕ

'ој 031-875/21
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Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Отннтинска управа

Број:
Датум: 02.03.2022. 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 787952

КУЧЕВИЋ (МУХАРЕМ) ФАЈИК, ЈМБГ 2005939784518, рођен/а 20.05.1939 у, из

ЖАБРЕН 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 2 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,

ШО НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

број 031-875/21

од 25.10.2021



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Опттттннска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000129
Датум: 02.03.2022. 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 790101

ШЕМОВИЋ (УСНИЈА) ФАТИМА, ЈМБГ 2206934789517, рођен/а 22.06.1934 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 КАРАЈУКИЋЕ БУНАРИ, под текућим бројем З за 2022

годину, утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 09.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 28.02.2022, 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.

оџтуинез УПРАВЕ
7.:



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Оппттнттска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000130

Датум: 03.03.2022. 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 207619

МУХОВИЋ (МЕХО) НАЗИФ, ЈМБГ 1011951784511, рођен/а 10.11.1951 у, из

ТОМИСЛАВА ТРИПКОВИЋА 42, СЈЕНИЦА, 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 343 за 2022 годину, утврђено је

даје именовани/а умро/ла дана 19.02.2022. године, извештаја из Јединственог бирачког

списка од 01.03.2022, 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

91/21
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Република Србија

ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА
Опнттнттска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000131
Датум: 03.03.2022. 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 147417

ШАБАНОВИЋ (РАСИМ) НУХО, ЈМБГ 2810958784510, рођен/а 28.10.1958 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 35 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 12.02.2022. 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
опШтинд УПРАВЕ

{број 031-291/21

—26.04.2021



Република Србија

ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА
Опттттинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000132

Датум: 03.03.2022. 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 774495

ЛЕКПЕК (МУХАРЕМ) ХАЈРИЈА, ЈМБГ 0805945789512, рођен/а 08.05.1945 у БЕЛЕ

ВОДЕ, НОВИ ПАЗАР, изШАРЕ 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 153 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 06.02.2022. 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.

туоЙ4 ЛНИКА
оп ли УПРАВЕ

16>0031-291/21

——од26.О4.2О21



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000133

Датум: 03.03.2022. 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 национаттне 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 814534

МУЈОВИЋ (НУШО) ЕМИНА, ЈМБГ 0711951789538, рођен/а 07.11.1951 у, из
ВРСЈЕНИЦЕ 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 37 за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 03.02.2022. 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 иравном 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
ф•'онтйч УПРАВЕ

'{С* рој 91/21

вОД



г.

Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број:

Датум: 04.03.2022. 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 823469

ГИЧЕВИЋ (ХАСАН) ЈАКУП, ЈМБГ 0106942784522, рођен/а 01.06.1942 у СЈЕНИЦА, из

12. ДЕЦЕМБАР 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 39 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 09.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од I, 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 дијал оку од 15 дана од

дана пријема решења.

ИКА
о н АВЕ

бр т-875/21
-бд 25.10.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Оптптинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000135

Датум: 04.03.2022. 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 854366

МУШЕВИЋ (МУХЕДИН) ЕДИС, ЈМБГ 2212989784565, рођен/а 22.12.1989 у

СЈЕНИЦА, из САНЏАЧКА 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 38 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 07.02.2022. 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

ти УПРАВЕ
е.ь_хь:

Т -875/21
*гтцл. 1

*5.10.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000136

Датум: 04.03.2022. 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 418619

ГУСИЊАЦ (ТУФИК) МУРАДИЈА, ЈМБГ 2006939789516, рођен/а 20.06.1939 у, из

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 21, 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 36 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 14.02.2022. 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,

ЕЛНИКА
УПРАВЕ

1-875/21

5.10.2021



4.

Република Србија
ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000137

Датум: 04.03.2022. 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 775759

ПАПИЋ (ШАБАН) ЏАФЕР,ЈМБГ 1504944784529, рођен/а 15.04.1944 у, из ПАПИЋЕ О,

КЛАДНИЦА, 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 176 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 18.02.2022. 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.

ЕЛНИКА
0Ityfff УПРАВЕ

АКА\

И бруј 875/21



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000138

Датум: 05.03.2022. 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 173121

БЕЋКОВИЋ (ХАМДИЈА) ЗИЈАХ, ЈМБГ 0102930784513, рођен/а 01.02.1930 у

СЈЕНИЦА, из ТАДИЈЕ АНДРИЋА 24, 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 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 28.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.03.2022, 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
АВЕ

031:291 21



Република Србија
ОПШТИНЛ СЈЕНИЦА

Опнттнттска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000139

Датум: 05.03.2022. 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 149694

ХАСАНОВИЋ (МУРАТ) РАСИМ, ЈМБГ 0103940784518, рођен/а 01.03.1940 у, из

МАКСИМА ГОРКОГ 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 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 27.02.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.03.2022, 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.

ЧЕЛНИКА
_ф• о ТАСКЕУПРАВЕ

број 031-291/21

642d.04.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска уттрава
Број: 148-208-0041/2022-000140

Датум: 05.03.2022. године

СЈЕНГЩА

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 811986

МУХОВИЋ (ОСМАН) НУРА, ЈМБГ 0611934789511, рођен/а 06.11.1934 у, из УРСУЛЕ

О, КЛАДНИЦА, 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 206 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 02.03.2022. године, извештаја из

Јединственог бирачког списка од 03.03.2022, 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

021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број:

Датум: 05.03.2022. 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 793555

ЗЕЮТЋ (САЛО) ФАТИМА, ЈМБГ 2001931789515, рођен/а 20.01.1931 у, из

МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА 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 З за 2020 годину, утврђено

је да је именовани/а умро/ла дана 08.01.2020. 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.

eyvo#8 ЛНИКА
УПРАВЕ

тој031-875/21
25.10.2021
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Република Србија
ОПШТИНА СТЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-0041/2022-000142

Датум: 05.03.2022. 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 864363

БИХОРАЦ(ЋАЗИМ) ДАХИЛ, ЈМБГ 1302951784516, рођен/а 13.02.1951 у ЗАЈЕЧИЋЕ,
СЈЕНИЦА, из ПЕШТЕРСКА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

На основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
СЈЕНЈЩА матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 40 за 2022 годину,
утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 15.02.2022. 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.

ЧЕЛНИКА
%$Бпш УПРАВЕ

'број - 75/21

ц дд4г.
ч
у .2021



Република Срб1Тја
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Опнттинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000143

Датум: 07.03.2022. године
СЈЕНИЦА

Општинска управа општине СЈЕГПДЦА, 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 122594

ХАЏИАЛИЋ (АЛИЈА) ЗИКРИЈА, ЈМБГ 1312940784528, рођен/а 13.12.1940 у
СЈЕНИЦА, из НЕЗНАНИХ ЈУНАКА О, СЈЕНИЦА, 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 323 за 2022 годину, утврђено је

да је именовани/а умро/ла дана 23.02.2022. 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.

П/&ф ЛНИКА
ёЙШТУЩСКЕ УПРАВЕ

ер
-875/21

—.€&24.lO.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИТДА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000144

Датум: 07.03.2022. године
СЈЕНИЦА

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

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

УС, 55/14 и 47/1 8), 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 770310

ДАЦИЋ (ДЕЛИЈА) ХУСО, ЈМБГ 0211925784533, рођен/а 02.11.1925 у, из

ЦЕТАНОВИЋЕ О, РАСНО, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

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

СЈЕНИЦА матично подручје РАСНО, под текућим бројем 6 за 2011 годину, утврђено је

да је именовани/а умро/ла дана 02.12.2011. 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
СКЕ УПРАВЕ

број“ -875/21
0.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Опнттннска управа
Број: 148-208-0041/2022-000145

Датум: 07.03.2022. 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 769799

ХАМИДОВИЋ (ШАБАН) ЕМА, ЈМБГ 1404931789527, рођен/а 14.04.1931 у, из
ДРАЖЕВИЋЕ 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 377 за 2016 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 24.06.2016. 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.

S • 9Нг,
ЛНИКА

•тиђс УПРАВЕ

-875/21

.10.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број:

Датум: 08.03.2022. 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 770731

РАМОВИЋ (ЗАХИР) СУЉО, ЈМБГ 2007944784529, рођен/а 20.07.1944 у, из

НЕЗНАНИХ ЈУНАКА О, СЈЕНИЦА, 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 596 за 2020 годину, утврђено је

да је именовани/а умро/ла дана 25.06.2020. 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 ЙДНЕЛНИКА
општийё . УПРАВЕ

број 931; 75/21

04%.2021



4.

Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска 
Број:

управа

Датум: 08.03.2022. 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 77102

КУРТОВИЋ (КАПЛАН) ЛАТИФ, ЈМБГ 2109950784511, рођен/а 21.09.1950 у, из
СТЕВАНА МИРКОВИЋА 77, 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 32 за 2020 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 06.03.2020. 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.

НАЧЕЛНИКА
Оп НСКЕ УПРАВЕ

схео

бро 031-875/21

25.10.2021



е блика Србија
ТИНА СЈЕНИЦА

п\нтнттскз управа
8- 08-00-41/2022-000148
м године

Ј СЈЕНИЦА

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

нацио ним саветима националних мањина („Службени гласник РС''5 бр. 72/09, 20/14 -

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

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

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

тумаче е), доноси

РЕШЕЊЕ

ИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редА бројем 8 18411

ПРАШ ВИЋ (МАШО) МЕДО, ЈМБГ 0104935784522, рођен/а 01.04.1935 у, из

О, КЛАДНИЦА, СЈЕНИЦА,

по осн ву СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

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

САРАЈУВО матично подручје САРАЈЕВО, под текућим бројем 1005 за 2016 годину,

утврђеяб је да је именовани/а умро/ла дана 26.11.2016. године, извештаја из

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

услови ц3 члана 53. Закона р националним саветима националних мањина, а у вези с

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

за брис5ње именованог/е из посебног бирачког списка.

мајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

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

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

дана п ијема решења.

НИКА
ОП ИН УПРАВЕ

91/21

.04.2021



4.

Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број:

Датум: 08.03.2022. 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 818423

ХАМИДОВИЋ (СЕЛИМ) ЈАХИЈА, ЈМБГ 2110933784522, рођен/а 21.10.1933 у, из

ДРАЖЕВИЋЕ О, ДУГА ПОЉАНА, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

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

СЈЕНРЩА матично подручје ДУГА ПОЉАНА, под текућим бројем 12 за 2019 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 13.06.2019. 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
УПРАВЕ

6) ј оздз 5/21
вд2$у6 021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број:

Датум: 08.03.2022. 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 55969

ЏИГАЛ (ШЕЛЕ) ЏЕМА, ЈМБГ 2010937445019, рођен/а 20.10.1937 у, из

ПРИЈЕПОЉСКА 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 13 за 2019 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 27.01.2019. 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
т УПРАВЕ

-875/21

.10.2021


