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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

3. strana/oldal
12. broj/szám

На  основу  члана  28.  став  8.  Закона  о  локалним  изборима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007),
Општинска изборна комисија Ада, на седници 24. 04. 2008. године, 
донела је
 

ОДЛУКУ
О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, 

ОБЛИКА И ИЗГЛЕДА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА, 
НАЧИНА И КОНТРОЛЕ ЊИХОВОГ ШТАМПАЊА, 

ДОСТАВЉАЊА И РУКОВАЊА ГЛАСАЧКИМ 
ЛИСТИЋИМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АДА НА ДАН 11. МАЈА 
2008. ГОД.

 

 1.Садржина  гласачких  листића  (Образац  ИОСО-13)  за  избор 
одборника  у  Скупштину  општине  Ада  утврђује  се  у  складу  са 
чланом 3о. Закона о локалним изборима.
 

2.Гласачки листићи за избор одборника у Скупштину општине Ада  
штампају  се  на  папиру  беле  боје,  формата  А-  3  oбележеним 
жиговима грба општине Ада у растеру сиве боје по маргинама, 
двојезично,  тј.  на српском  језику,  ћириличним писмом,  а  испод 
текста на српском језику и на мађарском језику и писму, - црном 
штампарском бојом.
Гласачки  листићи  се  оверавају  штампаним  отиском  печата 
Општинске изборне комисије.
 

3.Гласачки листићи се штампају у Ади у Радњи за израду печата и 
штампарије''АНИМА'' Ада, ул. Жарка Зрењанина бр. 24/а.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју 
бирача који су уписани у бирачки списак. Укупан број гласачких 
листића утврђује општинска изборна комисија.
Број резервних гласачких листића износи 0,3% од укупног броја 
гласачких листића.
Општинска изборна комисија сачињава узорак гласачког листића 
који  оверава  њен  председник  својим  потписом  и  печатом 
Општинске изборне комисије.
Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији, која на 
основу њега израђује графичке плоче.
Процес  штампања  започиње  у  присуству  овлашћених 
представника  Општинске  изборне  комисије  и  представника 
подносилаца  изборних  листа  стављањем  графичких  плоча  у 
машине за штампање.
По  пуштању  у  погон  штампарских  машина,  први  примерци 
гласачких  листића  се  не  лицу  места  уништавају  све  док  се  не 
одштампа гласачки листић који задовољава оптималне графичке 
стандарде.
Први  одштампани  гласачки  листић  који  испуњава  оптималне 
графичке  стандарде,  представник  Општинске  изборне  комисије 
упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто  утврди  да  је  одштампани  примерак  гласачког  листића 
подударан са овереним узорком, представник Општинске изборне 
комисије  одобрава  штампање  гласачких  листића  у  утврђеном 
броју примерака.
Одмах  по  завршетку  штампања,  а  у  присуству  представника 
Општинске изборне комисије, представника подносилаца изборнх 

A  helyi  választásokról  szóló  törvény  (SZK  Hivatalos  Közlönye, 
129/2007 szám) 28. szakaszának 8. bekezdése alapján
Az Ada Községi Választási Bizottság a 2008. 04. 24-én tartott ülésén 
meghozza a
 

HATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TANÁCSNOKAINAK 2008. MÁJUS 11-ÉN 

TARTANDÓ VÁLASZTÁSÁN HASZNÁLATOS 
SZAVAZÓLAPOK TARTALMÁNAK, 

FORMÁJÁNAK ÉS KINÉZETE, VALAMINT A 
SZAVAZÓLAPOK NYOMTATÁSA, KÉZBESÍTÉSE 

ÉS KEZELÉSE MÓDJÁNAK ÉS 
ELLENŐRZÉSÉNEK KÖZELEBBI 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL

1.Az  Ada  Községi  Képviselő-testület  tanácsnokainak  választásán 
használatos  szavazólapok  tartalmának  (IOSO-13  Űrlap) 
meghatározása a helyi választásokról szóló törvény 30. szakaszával 
összhangban történik.
 
2.Az  Ada  Községi  Képviselő-testület  tanácsnokainak  választásán 
használatos szavazólapok nyomtatása A-3-as formátumú, fehér színű, 
a  margó  tartományában  szürke  színű  vonalhálózatú,  Ada  község 
címerével jelölt papírra történik. A szavazólap szövege kétnyelvű, azaz 
szerb  nyelvű  cirill  írásmóddal,  a  szerb  nyelvű  szöveg  alatt  pedig 
magyar  nyelvű  magyar  írásmóddal  kerül  nyomtatásra  -  fekete 
nyomdafestékkel.
A  szavazólapok  hitelességét  a  Községi  Választási  Bizottság 
pecsétjének nyomtatott lenyomata biztosítja.
 
3.A szavazólapok  nyomtatása  Adán  az  ANIMA Pecsétkidolgozó-  és 
Nyomdaműhelyben, az Ada, Žarko Zrenjanin utca 24/a. alatt történik.
A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói 
névjegyzéken szereplő választók számával. A szavazólapok számát a 
Községi Választási Bizottság határozza meg.
A pótszavazólapok száma az összes szavazólap számának 0,3%-át 
teszi ki.
A Községi  Választási  Bizottság összeállítja  a szavazólap példányát, 
melyet  a  Bizottság  elnöke  aláírásával  és  a  Községi  Választási 
Bizottság pecsétjével hitelesít. 
Szavazólap hitelesített példányát a Bizottság eljuttatja a nyomdának, 
mely az alapján kidolgozza a grafikatáblákat.
A nyomtatás folyamata a Községi Választási Bizottság meghatalmazott 
képviselőjének, valamint választási jegyzéket benyújtók képviselőinek 
a  jelenlétében  kezdődik  meg  a  grafikatáblák  nyomdagépbe  való 
helyezésével. 
A nyomdagépek üzembe helyezésekor a szavazólapok első példányai 
mindaddig megsemmisítésre kerülnek, míg a kinyomtatott szavazólap 
nem felel meg az optimális grafikai normáknak.
Az első olyan kinyomtatott szavazólapot, mely eleget tesz az optimális 
grafikai  normáknak,  a  Községi  Választási  Bizottság  képviselője 
összehasonlítja a szavazólap hitelesített példányával.
Miután megállapítást nyer, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya 
megegyezik a hitelesített példánnyal, a Községi Választási Bizottság 
képviselője jóváhagyja a szavazólapok nyomtatását a meghatározott 
példányszámban.
Azonnal nyomtatást követően a Községi Választási Bizottság, valamint 
a  választási  jegyzékek  benyújtója  és  a  nyomda  képviselőjének 
jelenlétében  megsemmisítésre  kerül  grafikatáblák  kidolgozásának 
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листа  и  штампарије,  уништава  се  компјутерска  припрема  за 
израду графичких плоча и графичке плоче.
О  уништавању  компјутерске  припреме  и  графичких  плоча 
саставља  се  записник,  а  уништене  графичке  плоче  се  предају 
Општинској изборној комисији.
 
4.Контролни  лист  (Образац  ИОСО-12)  штампа  се  на  штампачу 
Општинске  управи  Ада  на  папиру  црвене  боје,  формата  А-4, 
двојезично, тј, на српском језику и писму и на мађарском језику и 
писму, - црном штампарском бојом.
 
5.Штампање гласачких листића надзире и контролише Општинска 
изборна комисија преко својих чланова.
Представници  подносилаца  изборних  листи  имају  право  да 
присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и 
достављању гласачких листића Општинској  изборној  комисији и 
бирачким одборима.
Општинска  изборна  комисија  ће  благовремено  обавестити 
подносиоце изборних листа о томе да њихови представници имају 
право  да  присуствују  штампању,  бројању,  паковању  и 
достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад 
почињу те радње.
Подносилац изборне листе доставља Изборној комисији име лица 
које  има  право  да  присуствује  штампању,  бројању,  паковању 
гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним 
за спровођење избора.
 
 6.Ова одлука се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА 
Број: 013-5-60/2008-01 ПРЕДСЕДНИК, 
Aда, 24. априла 2008. године Ходик Нандор, с.р.  

számítógépes előkészítése és a grafikatáblák.
A grafikatáblák kidolgozásának számítógépes előkészítésének,  és a 
grafikatáblák  megsemmisítéséről  jegyzőkönyv  készül,  majd  a 
megsemmisített  grafikatáblákat  átadják  a  Községi  Választási 
Bizottságnak.
 
4.Az  ellenőrzőlap  (IOSO-12  Űrlap)  nyomtatása  az  adai  Községi 
Közigazgatási  Hivatal  nyomtatóján  történik  piros  színű,  A-4-es 
formátumú papírra,  két  nyelven,  azaz szerb nyelven és írásmóddal, 
valamint  magyar  nyelven  magyar  írásmóddal  -  fekete 
nyomdafestékkel.
 5.A  szavazólapok  nyomtatását  a  Községi  Választási  Bizottság 
felügyeli és ellenőrzi.
A választási jegyzéket benyújtók képviselőinek jogukban áll jelen lenni 
a  szavazólapok  nyomtatásakor,  számlálásakor,  csomagolásakor  és 
kézbesítésekor a Községi Választási Bizottságnak és a szavazóhelyi 
bizottságoknak.
A Községi Választási Bizottság időben értesíti a választási jegyzéket 
benyújtókat  arról,  hogy  képviselőiknek  jogukban  áll  jelen  lenni  a 
szavazólapok  nyomtatásakor,  számlálásakor,  csomagolásakor  és 
kézbesítésekor, valamint annak helyszínéről és időpontjáról.
A  választási  jegyzéket  benyújtók  értesítik  a  Községi  Választási 
Bizottságot, kik azok a személyek, akiknek jogukban áll jelen lenni a 
szavazólapok  nyomtatásakor,  számlálásakor,  csomagolásakor  és  a 
választást lebonyolító illetékes szerveknek való kézbesítésekor.
 

6.A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község 
ADA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
Szám: 013-5-60/2008-01 Hodik Nándor s.k.
Ada, 2008. április 24. Az Ada Községi Választási Bizottság elnöke

На  основу  члана  58.  Закона  о  локалним  изборима  (''Службени 
гласник Републике Србије'',  број 129/2007) а сходном применом 
члана  21.  Закона  о  избору  народних  посланика  (''Службени 
гласник Републике Србије'', број  35/2000, 57/2003 –Одлука УСРС, 
72/2003 –др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – 
др. закон и 85/2005 – др. закон,
Општинска  изборна  комисија  Ада,  на  седници одржаној  28.  04. 
2008. године доноси
 

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У

ОПШТИНИ АДА

1.Укупан број бирача у Општини Ада је 16.515
 
2.Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА 
Број: 013-5-63/2008-01 ПРЕДСЕДНИК, 
Ада, 28. априла 2008. године Ходик Нандор, с.р. 

A helyi választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007  szám)  58.  szakasza  alapján,  a  népképviselők 
választásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/2000, 
57/2003  –  SZKAB  Határozat,  72/2003  –  másik  törvény, 
75/2003 – a másik törvény helyesbítése, 18/2004, 101/2005 – 
másik  törvény  és  85/2005  –  másik  törvény)  21.  szakaszának 
alkalmazásával összhangban 

Az Ada Községi Választási Bizottság a 2008. 04. 28-án 
tartott ülésén meghozza a

HATÁROZATOT 
AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES 

SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRŐL

1.Ada községben a választók teljes száma 16.515. 

2.A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község 
ADA KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
Szám: 013-5-63/2008-01 Hodik Nándor s.k.
Ada, 2008. április 28. Az Ada Községi Választási Bizottság elnöke
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