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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ТЕРИТОРИЈАМА МЗ „БАНАТСКА ТОПОЛА“ БАНАТСКА ТОПОЛА, МЗ „БАНАТСКО 

ВЕЛИКО СЕЛО“ БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, МЗ „БАШАИД“ БАШАИД, МЗ „ИЂОШ 

ИЂОШ, МЗ „МОКРИН“ МОКРИН, МЗ „НАКОВО“ НАКОВО, МЗ „НОВИ КОЗАРЦИ“ НОВИ 

КОЗАРЦИ, МЗ „РУСКО СЕЛО“ РУСКО СЕЛО И МЗ „САЈАН“ САЈАН 

 

5. 

 

 

З А П И С Н И К 

О УТВРЂИВАЊУ И ПРОГЛАШАВАЊУ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА 

РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈАМА МЗ 

„БАНАТСКА ТОПОЛА“ БАНАТСКА ТОПОЛА, МЗ „БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО“ 

БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, МЗ „БАШАИД“ БАШАИД, МЗ „ИЂОШ“ ИЂОШ, МЗ 

„МОКРИН“ МОКРИН, МЗ „НАКОВО“ НАКОВО, МЗ „НОВИ КОЗАРЦИ“ НОВИ 

КОЗАРЦИ, МЗ „РУСКО СЕЛО“ РУСКО СЕЛО И МЗ „САЈАН“ САЈАН 

КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН ОД 14.12.2014. ГОДИЕ ДО 21.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

            Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса на територијама МЗ 

„Банатска Топола“ Банатска Топола, МЗ „Банатско Велико Село“ Банатско Велико Село, 

МЗ „Башаид“ Башаид, МЗ „Иђош“ Иђош, МЗ „Мокрин“ Мокрин, МЗ „Наково“ Наково, МЗ 

„Нови Козарци“ Нови Козарци, МЗ „Руско Село“ Руско Село и МЗ „Сајан“ Сајан, на 

седници одржаној дана 21.12.2014. године, на основу гласачког материјала примљеног од 

гласачких одбора утврдила je да није било битнијих повреда одредаба Закона о 

референдуму и народној иницијативи и Закона о избору народних посланика и није 

поништила гласање ни на једном гласачком месту, те утврђује и проглашава следеће 

резултате: 
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I MЗ „БАНАТСКА ТОПОЛА“ БАНАТСКА ТОПОЛА 

 

 

- да је примљено гласачких листића 799 

 - да је неупотребљених гласачких листића 323 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 795 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 4, што је укупно уписаних гласача 799 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 476 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 476  

 - да је важећих гласачких листића 467 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 389 гласача, што у проценту 

у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према изводу из 

бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 48,68 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 78 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 9,76 % 

- да је неважећих гласачких листића 9 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 1,13 % 

 

 

II МЗ „БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО“ БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО 

 

 

- да је примљено гласачких листића 2258 

 - да је неупотребљених гласачких листића 897 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 2250 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 8, што је укупно уписаних гласача 2258 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 1361 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 1361  

 - да је важећих гласачких листића 1353 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 1234 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 54,65 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 119 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 5,27 % 

- да је неважећих гласачких листића 8 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,35 % 

 

 

III МЗ „БАШАИД“ БАШАИД 

 

 

- да је примљено гласачких листића 2650 

 - да је неупотребљених гласачких листића 1024 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 2595 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 51, што је укупно уписаних гласача 2646 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 1626 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 1626  
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- да је важећих гласачких листића 1617 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало1387 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 52,42 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 230 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 8,69 % 

- да је неважећих гласачких листића 9 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,34 % 

 

 

IV МЗ „ИЂОШ“ ИЂОШ 
 

 

- да је примљено гласачких листића 1554 

 - да је неупотребљених гласачких листића 628 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 1525 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 28, што је укупно уписаних гласача 1553 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 926 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 923  

 - да је важећих гласачких листића 920 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 848 гласача, што у проценту 

у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према изводу из 

бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 54,60 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 72 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 4,64 % 

- да је неважећих гласачких листића 3 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,19 % 

 

 

V МЗ „МОКРИН“ МОКРИН 

 

 

- да је примљено гласачких листића 4630 

- да је неупотребљених гласачких листића 1962 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 4547 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 83, што је укупно уписаних гласача 4630 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 2668 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 2667  

 - да је важећих гласачких листића 2661 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 2517 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 54,36 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 144 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 3,11 % 
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- да је неважећих гласачких листића 6 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,13 % 

 

 

VI МЗ „НАКОВО“ НАКОВО 

 

 

- да је примљено гласачких листића 1758 

 - да је неупотребљених гласачких листића 734 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 1728 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 37, што је укупно уписаних гласача  1765            

- да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 1025 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 1025  

 - да је важећих гласачких листића 1022 

 -да је од укупног броја гласачких листића „за“ гласало 961 гласача, што у проценту у 

односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према изводу из 

бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 54,45 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 61_гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 3,46 % 

- да је неважећих гласачких листића 3 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,17 % 

 

 

 

VII МЗ „НОВИ КОЗАРЦИ“ НОВИ КОЗАРЦИ 

 

 

- да је примљено гласачких листића 1780 

 - да је неупотребљених гласачких листића 711 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 1752 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 26, што је укупно уписаних гласача 1778 

- да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 1069 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 1069  

 - да је важећих гласачких листића 1065 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 954_ гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 53,65 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 111 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 6,24 % 

- да је неважећих гласачких листића 4 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,22 % 

 

 

VIII МЗ „РУСКО СЕЛО“ РУСКО СЕЛО 

 

 

- да је примљено гласачких листића 2501 
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- да је неупотребљених гласачких листића 1086 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 2502 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 39, што је укупно уписаних гласача 2541 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 1415 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 1415 

 - да је важећих гласачких листића 1410 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 1344 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износи 52,89 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 66 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 2,60 % 

- да је неважећих гласачких листића 5 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0,20 % 

 

 

IX МЗ „САЈАН“ САЈАН 

 

- да је примљено гласачких листића 1041 

 - да је неупотребљених гласачких листића 412 

- да је према изводу из бирачког списка уписано гласача 1019 и према посебном изводу из 

бирачког списка уписано гласача 18, што је укупно уписаних гласача 1037 

 - да је укупно гласача који су гласали ( заокружени редни бројеви у изводу из бирачког 

списка и посебном изводу из бирачког списка) 629 

 - да је број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији 629 

 - да је важећих гласачких листића 628 

 -да је од укупног броја важећих гласачких листића „за“ гласало 564 гласача, што у проценту 

у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према изводу из 

бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка) износиn 54,38 % 

 - да је од укупног броја важећих гласачких листића „против“ гласало 64 гласача, што у 

проценту у односу на укупан број гласача из алинеје три ове тачке (укупан број гласача према 

изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из бирачког списка)  износи 6,17 % 

- да је неважећих гласачких листића 1 што у проценту на укупан број гласача из алинеје три 

ове тачке (укупан број гласача према изводу из бирачког списка, као и према посебном изводу из 

бирачког списка)  износи 0.09 %. 
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