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Како гласати
на локалним изборима 

Избор је Ваш!

Избори за скупштину општине и 
градоначелника ће се одржати 3. 
новембра.

Свако бирачко место ће имати свој 
бирачки списак.  

Зато је битно да проверите да ли сте у 
правом бирачком центру и на правом 
бирачком месту.

Уколико Ваше име није на бирачком 
списку Ви можете гласати условним 
гласачким листићем на последњем 
бирачком месту у центру. Чланови 
бирачког одбора ће уписати Ваше личне 
податке у условни бирачки списак и 
замолити Вас да их потпишете. 

Гласање jе 3. новембра.
Понесите важећи лични документ.
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3. новембра Ви ћете моћи дa гласате за одборнике у Скупштини 
општине.

Листе ће бити отворене и Ви можете гласати за један политички 
субјект, као и за једног кандидата истог политичког субјекта. 
Брошура са именима кандидата ће бити доступна на Вашем 
бирачком месту. 

Ако гласате за више од једног 
кандидата истог политичког 
субјекта Ваш глас ће се бројати 
као глас за тај политички субјект и 
његове кандидате према 
редоследу датом на гласачком 
листићу.  

Ваш глас неће бити важећи 
уколико будете гласали за више 
политичких субјеката.

Гласање jе 3. новембра.
Понесите важећи лични 
документ.

Како гласати за Скупштину општине

За градоначелника ће се гласати 
директно.

Имена кандидата ће бити на 
гласачком листићу и Ви можете 
гласати за једног кандидата.  

Обратите пажњу: Други круг 
гласања за градоначелника ће 
бити одржан 1. децембра 2013. 
године уколико ни један од 
кандидата не освоји више од 50 
одсто гласова у првом кругу 
гласања 3. новембра. 

Ваш глас неће бити важећи 
уколико будете гласали за више 
кандидатa.

Гласање jе 3. новембра. 
Понесите важећи лични 
документ.

Како гласати за градоначелника
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