
Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000232

Датум: 10.03.2022. 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 0 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 791804

ЗЕКОВИЋ (МУМИН) ХАНКУША, ЈМБГ 0704928789516, рођен/а 07.04.1928 у, из

ГОЊЕ О, ГОЊЕ, СЈЕНИЦА,

по основу СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

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

СЈЕНИЦА матично подручје ГОЊЕ, под текућим бројем 1 за 2015 годину, утврђено је

да је именовани/а умро/ла дана 21.04.2015. 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 дијалог у року од 15 дана од

дана пријема решења.

ПЈОМАЧЕЛНИКА

/6%фНштууџскЕ УПРАВЕ

$г.ге..±р• . I)

број . 3-875/21

од. 0.2021



Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

Општинска управа
Број: 148-208-00-41/2022-000233

Датум: 10.03.2022. 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 0 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 868475

КУРБАШЕВИЋ (РАМО) ДЕЛИЈА, ЈМБГ 1803932784539, Бођен/а 18.03.1932 у УГАО,

СЈЕЖЩА, из УГАО 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 24 за 2020 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 01.10.2020. 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
@ЙНСНУПРАВЕ

број ОЗ 1-875/21

од 25.\9Эо21



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000234
Датум: 12.03.2022. 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 S 18013

БИБИЋ (ОРЛЕ) ФЕХИМА, ЈМБГ 3001938789514, рођен/а 30.01.1938 у, из УГАО О,

Ю&РАЈУКИЋА 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 10 за 2019 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 28.08.2019. 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
КЕ УПРАВЕ

%$-875/21



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000235

Датум: 12.03.2022. 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 S 18252

ХАБИБОВИЋ (АЉО) МУРАДИЈА, ЈМБГ 0607942789515, рођен/а 06.07.1942 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

СЈЕНИЦА матично подручје ДУГА ПОЉАНА, под текућим бројем 5 за 2021 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 25.04.2021. 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.

ШО НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

А6 ој 03*875/21
и-%.2021



Република Србија

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа

Број: 148-208-00-41/2022-000236
Датум: 18.03.2022. 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 344102

ТАХИРОВИЋ (ОСМАН) ФЕРИД, ЈМБГ 1405949784510, рођен/а 14.05.1949 у, 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 50 за 2022 годину,

утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 15.03.2022. 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,

НАЧЕЛНИКА
оВцТИнскЕ УПРАВЕ

број 031-875/21

од 25.10.2021



У ерђија

уџРава

{1/2 22-000257

1 25. године

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

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

1 047/1:8), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи н Мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

оп авнон пеступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

Ср Аз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред

„(ху дну МУХАМЕД, ЈМБГ 3011959959784, рођен/а 30.11.1959 у, из

злд О: ЈЕЙИЦА, СЈЕНИЦА,

поо н в смрти ЛИЦА.

утвр

Једн

зако с

Ми

Образложење

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

матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 51 за 2019 годину,

је да Фе именовани/а умро/ла дана 18.04.2019. године, извештаја из

еног бирачког списка од 14.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

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

анон 5, Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

бр аве Аменованог/е из посебног бирачког списка.

урин наведено одлучено је као у диспозитиву решења.

инфо О правном средству: Против овог решења може се поднети жалба

за Лудска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

ЧЕЛНИКА
Е УПРАВЕ

д 20 2021



нац
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спи
оп

тум 

ред 

ЧО}ЩО 

по н 

даје 
спи 
чла

Пр

бри

Ми

дан

ава

22-000258

у ава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

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

1 :/ill члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

4ањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

ђав хтеступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

6), дрвоси

РЕШЕЊЕ

PJtlIlE( СЕ Из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

15>449

(ЩХМУТ) ХАРУН, ЈМБГ 2004946784519, рођен/а 20.04.1946 у, из НОВА

СЈЕННЦА,

смрти ЛИЦА.
Образложење

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

атично Додручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 442 за 2013 годину, утврђено је

еурванн/? умро/ла дана 06.05.2013. године, извештаја из Јединственог бирачког

од Ч.ф4?02?; надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

3!3акояа о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.
'4 6 вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

ог)е из посебног бирачког списка.

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

о @авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

34 Људска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

-4<йбТАЧЕЛНИКА
64БпшТинскЕ УПРАВЕ

број 031-291/21

од 2694.2021



ус ' 
спи

е;уауџ ава
L41/> 22-000259

4 2>чуодине

ска Управа општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

$), плана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

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

РЕШЕЊЕ

ИШЕ ёЕ Из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

реду

муј (АДИА) ШЕМСА, ЈМБГ 1001947789511, рођен/а 10.01.1947 у, из

?CkA О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по н в смути ЛИЦА.

Образложење

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

Утично подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 895 за 2017 годину, утврђено је

дај Јовани/а умро/ла дана 03.10.2017. године, извештаја из Јединственог бирачког

спи га ок 14.04.2024 надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

чла Затона 

ннчйЙу 

р националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

пр О вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

бри нфваног/р из посебног бирачког списка.

у иду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ми р [љу?ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

НАЧЕЛНИКА

ђНШт УПРАВЕ

бројф291/21
од4ђ4.2021



.F"hiTja
ВИЦА

Ава

о 0 1/ 22-000260
1 4 ' 2 године

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

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

1 4#/19), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

оп прступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

уцшр ДЁ 2з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

) СУЛЕЈМАН, ЈМБГ 0111933784513, рођен/а 01.11.1933 у, из

СТЕ НАСОЈЕВИЂА 10, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по с в смрти ДИЦА.

Образложење

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

СЈЕ Матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 31 за 2019 годину,

утв о;је Да; је именовани/а умро/ла дана 23.02.2019. године, извештаја из

Је вЬноЁ бирачког списка од 14.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

зак ц,Йз члана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вез 5Л!јБавилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

ма е енованог/е из посебног бирачког списка.

чају)! у наведено одлучено је као у диспозитиву решења

у; О авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

ШО НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

број озр 91/21

ОД 26. ,I.2021



ВКЦЛ

. ућ ава
дА 25-000261

1 4. 022 године

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

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

ус, 1 :Д$), Алана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

оп пЬступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

РИШЕ ЕЈЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

редж

ИЋ (рХ\иНД) ОСМАН, ЈМБГ 0606934784516, рођен/а 06.06.1934 у, из

АНВр%ћА 12, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по о н смути ЛИЦА.

Образложење

о НОВ Увода из матичне књиге умрлих 
бројем 

која 
949 за 

се 
2013 
води 

годину, 
за град/општину

утврђено јеподручје УЖИЦЕ, под текућим 

дај? ?0взни/ уро/ла дана 29.10.2013. године, извештаја из Јединственог бирачког

спис*а од 14.94.±022, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

члаёа З За о нионалним 
посебног 

саветима националних 

бирачког списка 

мањина, 

националне 

а у вези 

мањине, 

с чланом 

за

5.

пр 6 учину вођења 
бри ноге из посебног бирачког списка.

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

jy'tg eiyo 9 оравном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми Т дъуццска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

ШО НАЧЕЛНИКА
пщ СКЕ УПРАВЕ

број 031-291/21

од 26.04 2021



У ија
Д?СЈЁЈИЦА

Ф 22-000262
22'. године

управа општине С.ЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о
нац ина националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

ус, 4 $), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

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

тум е е, д тоги

РЕШЕЊЕ

СЕ з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

163553

РО Ац (8АЛиХ) РИФАТ,ЈМБГ 1001955784510, рођен/а 10.01.1955 у, из НОВА О,

Ј ИНА,

по о н в, с И ЛИЦА.

Образложење

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

подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 21 за 2019 годину,

Рје именовани/а умро/ла дана 10.02.2019. године, извештаја из

Је ач г списка од 14.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

удџоКй Из ана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вез 5, Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

ма са е цменованог/е из посебног бирачког списка.

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

нравном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ми е Ву за. удска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан и' 191.

ЧЕЛНИКА

ефд±йшпнску УПРАВЕ

број

021



Ср

.УЁ АЦА
управа

22Чгодине

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

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

1 Д члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

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

тум

РЕШЕЊЕ

ИШЕ СЕ Из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

154040ред

ДАГ 0507946789515, рођен/а 05.07.1946 у, из ТОДОРА

Д 6, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по сурти ЛИЦА.

Образложење

ренову и3вода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

маТично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 172 за 2020 годину,

УТВ Де}? да је именовани/а умро/ла дана 13.11.2020. године, извештаја из

Је в бир#щфг списка од 14.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

зак с ана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

списка националневез

маку

И увиду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми у ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

ЛНИКА
УПРАВЕ

ој 91/21

.2021



Р ија
ИЦА
два

Б 

нац\т 

УС, 
спи

оп

ред

ВА

по 

даје
спи 
чла 

бри 

Ми

дан

22-000264
1' 42' 2 ('године

уврава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона 
20/14 

о
-

$*4йм националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

14 [4748), члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

цп:налпе 

В}НОН п+ступку 

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

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

РЕШЕЊЕ

СЕ 'Аз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ВИЋ ф$шЙД) МУСА, ЈМБГ 2505938784525, рођен/а 25.05.1938 у, из

ТЕРАНА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

смртЙ Ј!ИЦА.

Образложење

а онову извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

атично подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 952 за 2017 годину, утврђено је

о%а умро/ла дана 24.10.2017. године, извештаја из Јединственог бирачког

од [43 2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

З , а ОНД о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

чиру вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

Име в4ног/е из посебног бирачког списка.

иду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

уу правном средству: Против овог решења може се поднети жалба
ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

Пјо НАЧЕЛНИКА
ТИНСКЕ УПРАВЕ

број 031-291/21

од 26.04.2021



О 

цуг 

нац

Т 

й 

К Cpdt!ia
ИЦА

уп Ава
О 22-000265
4lt Ы\одине

Ни

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

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

ВОђења посебног бирачког

оп е авноМ поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум Йе (дбжосн

РЕШЕЊЕ

РИШЕ СЕ уз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

Дројем 800067

(ВРХБО) ТАХИР, ЈМБГ 2002960784529, рођен/а 20.02.1960 у, из

ВИНЕ Ь, рАсно, СЈЕНИЦА,

по осн ву СМРТИ ЛИЦА.

Об разложење

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

матичЁ0 подручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 522 за 2022 годину, утврђено је

дај& еновани/а умро/ла дана 08.04.2022. године, извештаја из Јединственог бирачког

спидка од 14.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из

члана, З Закона о йационалним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

пр О начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

бри Именованог(е из посебног бирачког списка.

,вију наведено одлучено је као у диспозитиву решења.

утегво о нравном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми с вуза дьуДска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан п ие а

ЧЕЛНИКА
тт»шекЕ УПРАВЕ

б ј 31-291/21
9.04.2021



нац

ус, 1
спи

оп

ред А

i\ia
' ЙЦЛ

ен уџ ава
1/2 22-000266

ј 8 
Уодине

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

плана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

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

Онор

($Е З Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ОВИТ; (КАМБЕР) БЕНСАД, ЈМБГ 2404970784528, рођен/а 24.04.1970 у, из

но урнийд, СЈЕНИЦА,

по в €мрти ЛИЦА.

Образложење

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

ВЕНАЦ матично подручје САВСКИ ВЕНАЦ, под текућим бројем 1945 за

201 г дину, утврђено је да је именовани/а умро/ла дана 04.04.2016. године, извештаја

из бирачког списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су
ис И Ки услови из члана 53. Закона о националним саветима националних

ма с; аном 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка

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

и наведено одлучено је као у диспозитиву решења

Аравном средству; Против овог решења може се поднети жалба
Ми • љу сха и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дан и

*ЧЕЛНИКА
ОНТИНСКЕ УПРАВЕ

бројком-291/21

,04.2021



Р Тја
ИЦА

уџ два
22-000267

I ' 2?' године

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

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

УС, Члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи н Ц Чањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

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

РЕШЕЊЕ

ИШЕ СЕ Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред

ХО ЈМБГ 3006959784522, рођен/а 30.06.1959 у, из ЈЕЗДИМИРА

ло 6, ејЁНИЦА, СЈЕНИЦА,

по в СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

ос ву извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

фтично подручје САВСКИ ВЕНАЦ, под текућим бројем 4429 за

201 г дину, утвр ено је да је именовани/а умро/ла дана 26.07.2011. године, извештаја

из Зог бирачког списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су

ис Иконсг$й ус из члана 53. Закона о националним саветима националнихлови 

ма у р с, планом 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка

l$5{d, брисање именованог/е из посебног бирачког списка.
на ра 

[ају\$т у риф наведено одлучено је као у диспозитиву решења

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

Ми а и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан и а} ф ењ

ШО НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

број ОЗ 1-291/21

од 26.04.2021



ија

уу ава
ђ 1/2 52-000268

уоднне

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

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

УС, [А8), Члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи дјте Чањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

оп Оступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

РИШЕ ДЕ Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред* Фоје!

ТУ? Ћ (МУСА) БАЈРО, ЈМБГ 1503940784528, рођен/а 15.03.1940 у, из

Д О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по н ву сурти ЛИЦА.

Образложење

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

датЦчно подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 130 за 2019 годину,

утвр је; 
бирач“ 
Д је именовани/а умро/ла дана 02.10.2019. године, извештаја из

в Ф списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

*сетери из нЈтана 53, Закона о националним саветима националних мањина, а у

вез 5, пр?вилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

ма И? е Чменованог/е из посебног бирачког списка.

и наведено одлучено је као у диспозитиву решења

еф О фавном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми а уДска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан и а eiqerbq.

про НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

бро& -291/21

4.2021

4.гцх.€



I' Два
22-000269

1' \зодине

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

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

ус, Алана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

оп претупку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум Ч , донос)

РЕШЕЊЕ

1ПЏЕ €Е кз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред уј+19523

ФЕ (ФЕ\иМ) РИЗО, ЈМБГ 1002953784528, рођен/а 10.02.1953 у, из НОВА О,

С ч, СЈЕНИЦА,

поо в СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

а основу Швода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

атично џодручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 712 за 2015 годину, утврђено је

да ј оранщ)з утфо/ла дана 09.08.2015. године, извештаја из Јединственог бирачког

спи - надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из
о 

чла 3} р _.националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

пр а О вођења посебног бирачког списка националне мањине, за

бри {меџованопе из посебног бирачког списка.

у иду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

авном средству; Против овог решења може се поднети жалба

ми ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

П/ АЧЕЛНИКА
Ти УПРАВЕ

буј 031-291 1

од 26.04.5



ус, 1
спи н 
оп

тум

Р hja
(?јутгицл
аруџ Ава

22-000270

4.! године

чањине („Службени гласник РС”, број 61/1 8) и члана 136. Закона о

п9ступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕН» Е

ИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред Км 19523)

вцћ бёЙЛМО) ХУСНИЈА, ЈМБГ 3101950789516, рођен/а 31.01.1950 у, из

ное.ћ ое сЈфиЦА, СЈЕНИЦА,

по н в сути ЛИЦА.

Образложење

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

матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 106 за 2019 годину,

утвр ql је, да је именовани/а умро/ла дана 05.08.2019. године, извештаја из

в г бирачкрг списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

закн Уфлрви ез тутана 53. Закона о националним саветима националних 

списка 

мањина, 

националне

а у

вез а 5. Правилника о начину вођења посебног бирачког 

ма бр сфе, уенованог/е из посебног бирачког списка.

у РИДУ наведено одлучено је као у диспозитиву решења

равном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ми ру а и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан пи ai ењ

ЧЕЛНИКА

Хнйт:й УПРАВЕ

ј 031-2?1/21



Ср ија
ЈЕ

ућ ава
\l/? ?2-000271
2? гбдине

$\Врава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

спи н (џ'рядј\не Мањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

оп Ном прступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

1tlilE СЕ [в Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред 185796

ДАН) КИМЕТА, ЈМБГ 2504938789520, рођен/а 25.04.1938 у, из

ПЕ Т рскт СЈЁницА, СЈЕНИЦА,

по рсн ву СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

рснову увода из матичне књиге умрлих која се води за 
за 

град/општину

2020 годину,подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 178 

је} да је именовани/а умро/ла дана 13.12.2020. године, извештаја из

Је веноЁ бирнчког списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

зак урлови нз чЙана 53. Закона о националним 

посебног 

саветима 

бирачког 

националних 

списка 

мањина, 

националне

а у

вез вилника о начину вођења 

ма Дисаее ненованог/е из посебног бирачког списка.

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

дравном средству; Против овог решења може се поднети 

15 дана 

жалба

од
ми рехЁу 34? џьунска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 

дан и • пурња.

НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ

ј 033-2. 1/21



Ија

Ј ИЦА
5 у Два

о ' 9 [ф ?2-000272
22: године

ска Уцрава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о
нац

УС,
спи

оп

ред

гов

по о н

да Ј

чла

пра

бри

ми

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

вођења посебног бирачког

авном пьступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

дбђ\оећ

РЕШЕЊЕ

ИШН Е 'тз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

броје“ 21793

(ШЁКА) САФЕТ, ЈМБГ 1305961784513, рођен/а 13.05.1961 у, из ЛУКЕ

1 24, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

в смрти ЛИЦА.

Образложење

основу извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
удичнд додручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 669 за 2019 годину, утврђено је

о/ла дана 30.06.2019. године, извештаја из Јединственог бирачког

2 надлежни орган је утврдио да су испуњени законски услови из
3 Зак нао #ационалним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5.

днчиву вођења посебног бирачког списка националне мањине, за
именованоЁ/е из посебног бирачког списка.

аес;щ

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

л авном средству: Против овог решења може се поднети жалба
ска и мањинска права и друштвени дијалог од 15 

дан Ј и
у року дана од

О НАЧЕЛНИКА
еДЩтИНскЕ УПРАВЕ

е

број ОЗ 1-291/21

од 204.2021



ава

о, 22-000273
64. 2? [Године

с Д 4)рава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

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

1 97/ 13), Илана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи адне ањине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

оп пЬступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум д6ЕорА

РЕШЕЊЕ

з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ре

до ('АЗБ0) ДАУТ, ЈМБГ 0306934783923, рођен/а 03.06.1934 у, из НОВА

о, АЦА, СЈЕНИЦА,

по н в ЛИЦА.

Образложење

а основу увода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

датично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 58 за 2012 годину,

утврђ 0' је да је именовани/а умро/ла дана 14.06.2012. године, извештаја из

Је в од бирач@г списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

зак с уфл Н рз Чвана 53. Закона о националним саветима националних мањина, а у

вез '5) Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

макн ра фнеаее именованог/е из посебног бирачког списка.

уа-уЬЙ у Аду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

В? ц авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми а ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

ЧЕЛНИКА
%АпщтйнсЖЕ УПРАВЕ

рој



нац

ус,
спи

оп

ред

по 9 Н 

утв; 
Једи 

зак

вез

ма

Ми
дан

Ср ја
ЈЕ ИЦА
уп рва
1/2 52-000274
22 убдине

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

апе!ти+а националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 -

5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

РЕШЕЊЕ

1tlLIE СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

) СУЛЕЈМАН, ЈМБГ 2009941784512, рођен/а 20.09.1941 у, из ТАДИЈЕ

0, сјрнн, СЈЕНИЦА,

СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

идвода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

О подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 14 за 2021 годину,

је да „је именовани/а умро/ла дана 28.01.2021. године, извештаја из

в ог бирачког списка од 15.04.2022, надлежни орган је утврдио да су испуњени

ви из, ана 53. Закона о националним саветима националних мањина, ау

вилника о начину вођења посебног бирачког списка националне

менованог/е из посебног бирачког списка.

'у; уиАу наведено одлучено је као у диспозитиву решења

ут ро 9 авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ф у ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

УПРАВЕ

'А 91/21
+1«6.2021



ија

ИЦА

У ава
022-00025

' 4>622! године

ъ}ррава општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

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

ус, 51 Члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

спи

оп жбени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум е)вдб

РЕШЕЊЕ

ИШЕ СЕ Аз Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред 2i±65i

пуж ВИЋ ХАЈРО) БАХРИЈА, ЈМБГ 2503962177653, рођен/а 25.03.1962 у, из

миДр АДА ЈОВАЙОВИЋА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по сц в СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

осно»у' извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

СЈЕ матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 51 за 2020 годину,

утврђ ot је' Да 'је именовани/а умро/ла дана 06.04.2020. године, извештаја из

Једу врнр# бирдчкрг списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

условй А тана 53. ракона о националним саветима националних мањина, а у вези с

56 ј%нцјртищ о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за б те нменовадог/е из посебног бирачког списка.

Мајуђи у виду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

ут ВО, дравном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми [ис а д *4ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан ња.

ПК) НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ

-291/21

.04.2021



р ија
ју ИЦА
уп ава
h/? ?2-000275

4 2?} године

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

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

ус, 1 4 Iil$), клана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

оп дном ћфступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 аутентично

РЕШЕЊЕ

Е з' Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред *287

39) РЕЏО, ЈМБГ 2501967784512, рођен/а 25.01.1967 у, из ДАУТА

му Џ 0+ ИЦА, СЈЕНИЦА,

по вуем *ИДИЦА.

Образложење

ц?вода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

УЖ еоАручје УЖИЦЕ, под текућим бројем 798 за 2020 годину, утврђено је

да ј фов Ађ умро/ла дана 24.07.2020. године, извештаја из Јединственог бирачког

спи падЛежАи орган је утврдио да су испуњени законски услови из члана 53.

Зак $йај\ннм саветима националних мањина, а у вези с чланом 5. Правилника

е а, посебног бирачког списка националне мањине, за брисање

име о ( береног бирачког списка.

Ми {Чу Ја), у ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

НАЧЕЛНИКА
оџТцнскЕ УПРАВЕ

'2 рој ОЗ 1-391/21

од 2694.2021



ија

ИЦА
1 'Ч уу два

qyhl/ 22-000276
2 . године

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

1 Алана 5, став 1, Правилника о начину вођења посебног бирачког

а.ђ$*е *алине („Службени гласник РС”, број 61/18) и члана 136. Закона о

п$ступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум

РЕШЕЊЕ

посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

бројеУ±Ф52Ь

АХЧЁ &ЏЕМ0) ИБРАХИМ, ЈМБГ 1604933784513, рођен/а 16.04.1933 у, из

Б ДИЋА 0, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по о н ву СМгТН ЛИЦА.

Образложење

рспову извода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину
мети о. подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 38 за 2019 годину,

је} именовани/а умро/ла дана 13.03.2019. године, извештаја из
Једн венрг (чк г списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

о националним саветима националних мањина, а у вези с

ирачког списка националне мањине,
за б еноранрг/е из посебног бирачког списка.

наведено одлучено је као у диспозитиву решења

авном средству: Против овог решења може се поднети жалба
Ми ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дан и

%ЦЧЕлникА
*уцнскЕ УПРАВЕ

21



нац

ус,
спи

оп 'е
тум

ре

гов

по 

ПАЗ

ша

1 Два

(i t 22-000277

q 4права општине СЈЕНИЦА, на основу чл. 48. и 53. Закона о

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

\f7hl'$), Илана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

п ступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

РЕШЕЊЕ

1 ШЕ з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

S 3+654

РАМИЗ, ЈМБГ 2806936784528, рођен/а 28.06.1936 у, из ЛУКЕ

О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

в смртџ ДИЦА.

Образложење

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

[атцчно ноДручје НОВИ ПАЗАР, под текућим бројем 527 за 2020 годину,

утв ђе q је да је именовани/а умро/ла дана 08.07.2020. године, извештаја из

Је

усл и 
чла €) 

за б

ми
дан

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

Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

иурн$анрг/е из посебног бирачког списка.

иј уйДу наведено одлучено је као у диспозитиву решења

лравном средству; Против овог решења може се поднети жалба

Дска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

—ШО.НАЧЕЛНИКА
.ффПщтъю КЕ УПРАВЕ

број 031-691/21

од 26.04.2021



+'lCp

ЈЕ ИЦА
уу ава

22-000278

li 4i 2?. године

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

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

ус, 8) члана 5. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког

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

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

тум

РЕШЕЊЕ

з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред 48d

($'ХИР) МЕЈРЕМА, ЈМБГ 3007936789515, рођен/а 30.07.1936 у, из

СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по ДЦА.

твода из матичне књиге умрлих која се води за град/општину

учје УЖИЦЕ, под текућим бројем 634 за 2020 годину, утврђено је

да Ј о/ла дана 01.07.2020. године, извештаја из Јединственог бирачког

спи Ни орган је утврдио да су испуњени законски услови из члана 53.

Зако didf најуним саветима националних мањина, а у вези с чланом 5. Правилника

списка националне мањине, за брисање

име

в иАу наведено одлучено је као у диспозитиву решења.

вф:'0 авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

Ми и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од
дан иј

АЧЕЛНИКА
КЕ УПРАВЕ

број 0>V-291/21



Аја

ИЦА
у Два
V 22-000279

1' 2?гкодине

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

оп жбени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум б)' Донорт\

РЕШЕЊЕ

з Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ре броде

(ГАСИМ) ХИДАЈЕТ, ЈМБГ 2011942784529, рођен/а 20.11.1942 у, из ЛУКЕ

ГОБ УЋА О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по в смрти ДИЦА.

Образложење

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

подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 94 за 2019 годину,

је је именовани/а умро/ла дана 13.07.2019. године, извештаја из

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

услуи иа ч,4апа $', акона о националним саветима националних 

списка националне 

мањина, а 

мањине,

у вези с

чла р о начину вођења посебног 

списка.

бирачког 

за б тирйрнрг/е из посебног бирачког 

и и наведено одлучено је као у диспозитиву решења.

равном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ука и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан+ и} 'а! р'

ЛНИКА
ТИЖёКНУПРАВЕ

јозе /21
021



р ија

ава

22-000280

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

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

ус, 1
спи

оп Том ђфступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично

тум е

РЕШЕЊЕ

РИШЕ СЕ из Посебног бирачког списка бошњачке националне мањине под

ред и 21497'

БИЧ (У • ) ОСМАН, ЈМБГ 1803945784511, рођен/а 18.03.1945 у, из ЛУКЕ

ГОБ IfT-A О, СЈЕНИЦА, СЈЕНИЦА,

по осну! СМРТИ ЛИЦА.

Образложење

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

матично подручје СЈЕНИЦА, под текућим бројем 105 за 2019 годину,

утврђедо је. да , је именовани/а умро/ла дана 04.08.2019. године, извештаја из

Је в ог бирачког списка од /, надлежни орган је утврдио да су испуњени законски

усл ви 53, Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с

члафр 5, ГДНЙуника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине,

за б Ње и\рнувуог/е из посебног бирачког списка.

Кајућщу раду наведено одлучено је као у диспозитиву решења

авном средству: Против овог решења може се поднети жалба

ска и мањинска права и друштвени дијалог у року од 15 дана од

дан

ШО НАЧЕЛНИКА
НСКЕ УПРАВЕ
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