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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIV – Број 17 Уб, 1. октобар 2013. године Бесплатан примерак 

 

109. 

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о 

месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' 

број 10/2013),  

Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

1. октобра 2013. године, доноси  

 

У п у т с т в о 

бирачком одбору за спровођење поступка изборе 

чланова савета месне заједнице 

  

 I Уводне одредбе 

  

Бирачки одбор (у даљем тексу: одбор), непосредно 

спроводи гласање на гласачком месту у месној заједници, 

обезбеђује правилност и тајност гласања, одржава ред на 

бирачком месту, утврђује резултате гласања на гласачком 

месту, и обавља друге послове одређене одређене 

Одлуком о месним заједницама  и актима Општинске 

избрне комисије. 

Одбор одлучује већином гласова од укупног броја 

присутних чланова. 

 

 I I Рад одбора пре гласања 

 

Одбор, најкасније 24 часа пре дана одржавања 

избора преузима изборни материјал од Општинске 

изборне комисије (у даљем тексту: Изборна комисија). 

1. Изборни материјал који преузима одбор садржи: 

1) оверен извод из бирачког списка за гласање на 

бирачком месту; 

2) образац Записника о раду Бирачког одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на 

бирачком месту; 

3) један примерак изборне листе кандидата за 

избор чланова савета месне заједнице; 

4) гласачке листиће; 

5) правила о раду бирачког одбора; 

6) извод из Решења о одређивању бирачких места; 

7) решење о именовању бирачког одбора; 

 8) једну кутију за гласање; 

 9) два паравана за гласање; 

 10) прибор за печаћење; 

 11) прибор за писање; 

 12) службене коверте за одлагање изборног 

материјала. 

О примопредаји изборног материјала сачињава се 

записник. 

2. Општинска управа стара се о уређивању 

гласачких места на територији свих месних заједница. 

 

I I I Рад одбора на дан гласања 
 

1. На дан одржавања гласања, одбор, се састаје у 7 

часова на бирачком месту, а отвара бирачко место у 8 

часова.. 

Пре отварања гласачког места, одбор: 

1) утврђује да ли је примљени изборни материјал за 

то гласачко место потпун и исправан, упоређујући га са 

стањем из записника о примопредаји. У случају да 

одређени изборни материјал недостаје, одбор ће то 

констатовати и о томе обавестити Изборну комисију; 

2) уређује гласачко место на начин како је то 

прописано законом, утврђује да ли су обезбеђени услови 

за тајност гласања, као и да ли на гласачком месту и на 50 

метара од гласачког места има истакнутих симбола 

политичких странака и другог пропагандног материјала. 

Ако на гласачком месту и на 50 метара од гласачког места 

има истакнутих симбола политичких странака, 

страначких коалиција, других политичких организација и 

групе грађана и другог пропагандног материјала одбор га 

уклања или о томе обавештава Изборну комисију и 

комуналну инспекцију; 

3) договара се, на предлог председника одбора, о 

начину поделе посла на гласачком месту; 

4) утврђује да ли гласање може да почне и то 

констатује у записнику о раду. 

 2. Док је гласачко место отворено и док траје 

гласање, сви чланови Комисије МЗ морају да буду на 

гласачком месту, с тим што се наизменично смењују. 

 3. Гласа бирач који је уписан у оверен извод из 

бирачког списка за то гласачко место. 

4. На дан избора не могу да се врше никакве 

промене у овереном изводу из бирачког списка. Ако се 

поступи супротно, одбор се распушта, а гласање на том 

гласачком месту се понавља. 

5.  У присуству првог бирача који дође на гласачко 

место, одбор проверава гласачку кутију, а резултат 

контроле (да је кутија исправа и празна) уписује се у 

контролни листић који потписују чланови одбора и бирач 

који је први дошао на бирачко место. 

У гласачку кутију се убацује контролни лист, а 

затим се она у присуству првог бирача печати, што се 

уноси у записник о раду одбора. 

6. При уласку бирача у просторију за гласање, бирач 

саопштава одбору своје лично име а свој идентитет 

доказује важећом личном картом, путном исправом-

пасош или возачком дозволом. Бирач не може да гласа 

без подношења доказа о свом идентитету. 

7. Одређени члан одбора, пошто утврди идентитет 

бирача, заокружује редни број под којим је бирач уписан 

у оверен извод из бирачког списка, објашњава бирачу 

начин гласања и предаје му гласачки листић. 

Бирач се потписује у оверен извод из бирачког 

списка и преузима гласачки листић. 

8. Председник или члан одбора упозорава бирача да 

може да гласа највише само за онолики број кандидата 

који се бира у савет. Број кандидата који се бира у савет 

наведен је на гласачком листићу. Гласа се 

заокруживањем редног броја испред имена кандидата.. 
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9. Чланови одбора, не смеју ни на који начин да 

утичу на одлуку бирача. Они су дужни да бирачу, на 

његов захтев, поново објасне начин гласања. Чланови 

одбора дужни су, нарочито, да пазе да нико не омета 

бирача и да се приликом гласања у потпуности обезбеди 

тајност његовог гласања. 

Ако се у току гласања учини повреда из ст. 1. ове 

тачке, Изборна комисија распушта одбор, образује нови и 

одређује понављање гласања на том гласачком месту. 

10. По завршеном гласању, бирач сам пресавија 

гласачки листић, тако да се не види како је гласао и 

ставља га у гласачку кутију, а затим напушта гласачко 

место. 

11. Бирач који није у могућности да на бирачком 

месту лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено 

лице) има право да доведе лице које ће, уместо њега, на 

начин који му бирач одреди, испунити листић, односно 

обавити гласање. Овакав начин гласања констатује се у 

записнику. 

. 12. На гласачком месту могу бити присутни 

чланови одбора и овлашћени представници кандидата. 

Одбор је дужна да представнику кандидата који 

присуствују гласању, обезбеди одговарајуће место са кога 

могу да прате ток гласања. 

13. Припадници полиције који су на дужности могу 

да уђу на гласачко место само на позив председника 

одбора само ако је на гласачком месту нарушен јавни ред 

и мир. 

14. Одбор је дужан да одржава ред на гласачком 

месту. Ако се на гласачком месту наруши ред, одбор може 

да прекине гласање, док се ред не успостави. Разлози и 

трајање прекида гласања уносе се у записник о раду 

бирачког одбора. 

15. Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, 

гласање се продужава за онолико времена колико је 

прекид трајао. 

16. На гласачком месту забрањено је коришћење 

мобилних телефона и других средстава веза и 

комуникација. 

17. У просторији у којој се обавља гласање може 

бити присутан само онолики број бирача колико има 

обезбеђених места за тајност гласања. 

Забрањено је задржавање на гласачком месту свих 

лица која немају права и дужности у вези са 

спровођењем избора. 

18. Гласачко место се затвара у 16 часова. 

19. Бирачима који су се затекли на гласачком месту 

приликом затварања, омогућиће се да гласају. 

Затеченим бирачем сматра се бирач који се налази 

на гласачком месту или непосредно испред њега (у 

просторији зграде у којој се обавља гласање или испред 

ако не постоји просторија). Бираче који се на такав начин 

затекну на гласачком месту комисија МЗ обавештава да 

могу да гласају. 

Председник одбора дужан је да одреди члана 

(чланове) који ће констатовати број бирача затечених на 

гласачком месту и на одговарајући начин утврдити 

редослед гласања затечених бирача и стати иза последњег 

затеченог бирача како би означио крај реда и сачекао да 

сви они гласају. 

20. Одбор је дужан да све примедбе бирача, 

примедбе својих чланова и своје одлуке о њима унесе у 

записник. 

21. Представници средстава јавног информисања 

могу да буду присутни само ради припреме извештаја о 

току гласања на гласачком месту. 

22. У времену од отварања па до затварања 

гласачког места одбор обавештава изборну комисију о 

току избора периодично на 2 сата 

 

IV  Утврђивање резултата гласања 

 

1. По завршеном гласању, гласачко место се затвара 

и одбор приступа утврђивању резултата гласања у месној 

заједници. 

Утврђивању резултата гласања морају да 

присуствују сви чланови одбора. 

Раду одбора на утврђивању резултата гласања могу 

да присуствују овлашћени представници кандидата.  

2. Одбор, при утврђивању резултата гласања, 

обавља радње по следећем редоследу: 

1) утврђује број неупотребљених гласачких листића 

и ставља их у посебан коверат;  

2) на основу овереног извода из бирачког списка, 

одбор утврђује укупан број уписаних бирача;  

3) одбор, на основу бројања заокружених редних 

бројева испред имена и презимена бирача, у изводу из 

овереног бирачког списка, утврђује укупан број бирача 

који су гласали; 

 4) одбор отвара гласачку кутију и проверава да ли 

се у њој налази контролни лист. Ако се у гласачкој кутији 

не нађе контролни лист, одбор се распушта, а гласање на 

том гласачком месту се понавља; 

 5) одбор прегледа гласачке листиће и одваја 

неважеће од важећих гласачких листића; 

 6) одбор утврђује број неважећих гласачких 

листића, ставља их у посебан коверат; 

 7) одбор, потом, утврђује број важећих листића и 

број гласова за сваког кандидата, на посебном табеларном 

обрасцу – Образац ИС  МЗ-13-1х или Образац ИС  МЗ-13-

1в; по уписивању резултата гласања у напред наведени 

образац, председник одбора на полеђини обрађеног 

гласачког листића уписује број гласачког листића са 

обрасца ИС  МЗ-13-1х или ИС  МЗ-13-1в, и поред уписаног 

броја ставља свој параф; сви важећи гласачки листићи 

стављају се у посебан коверат, сложени по редном броју 

обраде – по броју из обрасца ИС  МЗ-13-1х или Образац 

ИС  МЗ-13-1в. 

. 8) неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки 

листић, листић који је попуњен тако да не може са 

сигурношћу да се утврди за којег кандидата, односно 

које кандидате је бирач гласао, листић на коме је 

заокружено више од броја кандидата који се бира, као и 

гласачки листић на коме је дописано име новог кандидата. 

 9) Ако је на гласачком листићу заокружено име и 

презиме кандидата, односно ако су истовремено 

заокружени редни број и име и презиме кандидата, такав 

гласачки листић сматра се важећим. 

 3. Ако се утврди да је број гласачких листића у 

гласачкој кутији већи од броја бирача који су заокружени 

у изводу из бирачког списка, одбор се распушта, а 

гласање на том гласачком месту се понавља. 

 4. одбор, по утврђивању података о току и 

резултатима гласања, у записник одбора о гласању и 

утврђивању резултата гласања за избор чланова савета 

месне заједнице, у даљем тексту записник. 

Записник потписују сви чланови одбора. 

Ако записник потпишу сви чланови одбора, у 

записник ће се унети констатација и евентуални разлози за 

непотписивање записника. 

Записник о раду одбора израђује се на прописаном 

обрасцу. 
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 5. Први примерак овог записника, са изборним 

материјалом одмах се достаља Изборној комисији. 

Други примерак записника, бирачки одбор је одмах 

истакао на бирачком месту, а по један оверени примерак 

је уручен представницима кандидата, који су освојили 

највећи број гласова на том бирачком месту и то одмах, 

уколико предлагач кандидата има представника у 

бирачком одбору, а уколико га нема - кандидат може 

преузети примерак записника од Изборне комисије у 

року од 12 часова. 

Остали кандидата имају право да, у року од 12 

часова од достављања материјала са бирачког места 

Изборној комисији, од Изборне комисије добију 

фотокопију записника са бирачког места, оверену од 

стране Изборне комисије 

 

V - Завршна одредба 

 

1. Ово упутство  објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту опшине Уб. 

 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-8/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 

 

110. 

На онову члана 21. став 1, члана 23. став 1. и 24. 

став 1. тачка 2. Одлуке о месним заједницама 

(''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о одређивању бирачких места за гласање  

на изборима за чланове савета месних заједница 

 

 1. Одређује се бирачка места за гласање на 

изборима за чланове сасвета месних заједница расписане 

за 20. и 27. октобар и 3. новембар 2013. године, и то: 

 1) за изборе расписане за 20. октобар 2013. године, 

у месним заједницама Мургаш, Руклада, Шарбане и Уб:

 

Бр. 

бм. 

Назив  

бирачког места 

Адреса  

бирачког места 

Подручје које обухвата бирачко место 

1. Мургаш Основна школа у 

Мургашу 

Насељено место Мургаш 

2. Руклада Основна школа у 

Руклади 

Насељено место Руклада 

3. Шарбане Основна школа у 

Шарбанама 

Насељено место Шарбане 

4. Уб 1 Дом културе  

у Убу 

Краља Петра Првог Ослободиоца, Вука Караџића, Добросава Симића, 3. 

октобра, Првог маја од броја 2А до броја 12, Школска, Трг Ослобођења, 

Душана Даниловића и Милене Ситарице 

5. Уб 2 Просторије матичне 

службе  

у Убу  

 

Карађорђева, Реље Алексића, Дринске дивизије, Колубарска, Милоша 

Селаковића, Милоша Марковића, 7. јула, Косовских јунака, Доситеја 

Обрадовића, Браће Марчетића, Раше Плаовића, Његошева, Стевана 

Бороте, Милоша Обилића, Кнеза Милоша, Кнеза Симе Марковића, 

Војводе Мишића од броја 24 до броја 48, Мајерова, 29. новембра, Бране 

Петронијевића, Шарбанска, Боже Кнежевића, Хајдук Вељкова и 

Светозара Марковића 

6. Уб 3 Музичка школа  

у Убу 

Радничка, Милана Муњаса, Норвешких Интернираца, Браће Јовановића, 

Милована Глишића, Братства и јединства, 28. фебруара, Косте 

Абрашевића, 25. маја, Славка Биондића, Ратка Ранковића, Устаничка, 

Неимарска, Немачких Интернираца, 30. јуна, Ђуре Јакшића, Змај Јовина и 

Трњаци   

7. Уб 4 Музичка школа  

у Убу 

Браће Ненадовића, Драгослава Томића, Моше Пијаде, ЈНА, Осма 

црногорска, Животе Илића, Поточари, Николе Мишљеновића, 8. марта, 

Прва пролетерска, Гробљанска, Проте Матеје, Милића Бучића, 

Стрељаних родољуба, Мајског уранка, Јована Дучића, Милана Ракића, 

Јована Скерлића, Боре Станковића, Николе Тесле, Змаја од Ноћаја, 

Војводе Синђелића, Станоја Главаша, Десанке Максимовић, Илије 

Бирчанина, Алексе Ненадовића, Ђуковићева, Шумадијска, Симе 

Милутиновића Сарајлије, Светомира Николајевића, Војводе Петра 

Бојовића и Јурија Гагарина    

8. Уб 5 Основна школа  

у Убу 

Драгице Милићевић, Свете Поповића од броја 2 до броја 60, Сестара 

Ребавки - Ламеле, Слободана Пенезића Крцуна, Радомира Софронића, 

Славољуба Миливојевића, Милана Михаиловића, Рајка Михаиловића, 

Алексе Мартића, Гојка Дороњског, Пује Пандуровића, Чеде Тодоровића, 

Љубише Јоцића, 13. јула, Алексића имање, Светог Саве, Немањина, 

Војводе Степе Степановића, Михајла Пупила, Радоја Домановића, 

Трубачка, Чеде Миндеровића, Извиђачка и Бранка Ћопића   
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9. Уб 6 Основна школа  

у Убу 

Свете Поповића од броја 23 до броја 137, Митра Ковача, Бањанска, Осма 

пролетерска, Саве Бојанића, Тамнавска, Милоша Јарића, Пионирска, 

Девет Југовића и Мајке Јевросиме  

Насеље Богдановица 

10. Уб 7 Зграда  

градског базена 

Војводе Мишића, и то бројеви 4, 8, 10 и 20, Јанка Веселиновића, Првог 

маја од броја 16 до броја 201, Иве Лоле Рибара, Иве Андрића, 

Омладинских бригада, Виће Перића, Вељка Влаховића, Тамнавских 

партизана, Димитрија Туцовића и Нушићева 

11. Уб 8 Кућа Јеличић 

Слободана у 

Гуњевцу 

Насељено место Гуњевац 

 

 2) за изборе расписане за 27. октобар 2013. године, у месним заједницама Бргуле, Врховине, Гвозденовић, Звиздар, 

Каленић, Кршна Глава и Тврдојевац: 

 

Бр. 

бм. 

Назив  

бирачког места 

Адреса  

бирачког места 

Подручје које обухвата бирачко место 

1. Бргуле 1 Месна канцеларија  

у Бргулама 

Насеља Рупљани, Шимнатица, Брдо,  Дегулски крај 

2. Бргуле 2 Основна школа  

у Бргулама  

Насеље Колубара 

3. Звиздар Основна школа  

у Звиздару  

Насељено место Звиздар 

4. Каленић Нова Основна 

школа у Каленићу 

Насељено место Каленић 

5. Врховине Основна школа 

у Врховинама 

Насељено место Врховине 

6. Кршна Глава Стара продавница  

у Кршној Глави 

Насељено место Кршна Глава 

7. Тврдојевац 1 Месна канцеларија  

у Тврдојевцу 

Део насељеног места Тврдојевац - Горњи Тврдојевац 

8. Тврдојевац 2 Основна школа  

у Тврдојевцу 

Део насељеног места Тврдојевац - Доњи Тврдојевац 

9. Гвозденовић Основна школа  

у Гвозденовићу 

Насељено место Гвозденовић 

 

3) за изборе расписане за 3. новембар 2013. године, у месним заједницама Вукона, Докмир, Калиновац, Кожуар, 

Памбуковица, Радуша, Таково и Трлић, и то: 

 

Бр. 

бм. 

Назив  

бирачког места 

Адреса  

бирачког места 

Подручје које обухвата бирачко место 

1. Вукона Основна школа  

у Вукони 

Насељено место Вукона 

2. Докмир Сала зграде АД 

''Тамнавац''  

у Докмиру 

Насељено место Докмир 

3. Калиновац Основна школа 

у Калиновцу 

Насељено место Калиновац 

4. Кожуар 1 Основна школа  

у Кожуару 

Део насељеног места Кожуар - Центар и Пољаковића крај 

5. Кожуар 2 Кућа Урошевић 

Драгивоја из 

Кожуара 

Део насељеног места Кожуар - Гајића крај 

6. Памбуковица Основна школа  

у Памбуковици 

Насељено место Памбуковица 

7. Радуша Основна школа  

у Радуши 

Насељено место Радуша 

8. Таково Основна школа  

у Такову 

Насељено место Таково 

9. Трлић Основна школа  

у Трлићу 

Насељено место Трлић 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'' и на сајту општине Уб. 
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Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-15-9/2013-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

111. 

На онову члана 23. став 1. и 24. став 1. тачка 9. 

Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник 

општине Уб'' број 10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о одређивању броја гласачких листића  

за бирачка места  

за избор чланова савета месних заједница 

 

1. Утврђује се да број гласачких листића за 

бирачка места за избор чланова савета месних заједница,  

на основу броја уписаних бирача у бирачки списак 

на дан доношења Одлуке о расписивању избора за 

чланове савета месних заједница (службени гласник 

општине Уб'' број 12/2013 од 16. септембра 2013. 

године),  

износи 51% од броја бирача уписаних у бирачки 

списак на дан доношења цитиране одлуке, и то: 

 

Редни 

број 

Назив Месне 

заједнице 

Број бирача на дан 

расписивања избора 

Број гласачких 

листића 

Број гласачких 

листића у 

резерви (3%) 

Укупно гласачких 

листића 

1. Мургаш 385 196 6 202 

2. Руклада 219 112 3 115 

3. Шарбане 397 202 6 208 

4. Уб 7.387 3.768 113 3.881 

      

5. Бргуле 720 367 11 378 

6. Врховине 394 201 6 207 

7. Гвозденовић 322 164 5 169 

8. Звиздар 427 218 7 225 

9. Каленић 454 232 7 239 

10. Кршна Глава 139 71 2 73 

11. Тврдојевац 270 138 4 142 

      

12. Вукона 184 94 3 97 

13. Докмир 432 220 7 227 

14. Калиновац 321 164 5 169 

15. Кожуар 580 295 9 304 

16. Памбуковица 862 440 13 453 

17. Радуша 214 109 3 112 

18. Таково 750 383 11 394 

19. Трлић 723 369 11 380 

 

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-15-10/2013-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

112.

На онову члана 23. став 1. и 24. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 

10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

Р е ш е њ е  

о утврђивању накнада за рад  

чланова бирачких одбора 

 

 1. Утврђује се накнада за рад чланова бирачких 

одбора на спровођењу избора  за чланове савета месних 

заједница расписаних за 20. и 27. октобар и 3. новембар 

2013. године, и то: 

 1) за председника и заменика председника 

бирачког одбора – 2.500 динара  

2) за члана и заменика члана бирачког одбора – 

2.000 динара. 

 

 2. Лица из тачке 1. решења која су користила своје 

путничко возило, за долазак на и одлазак са бирачког 

места чланова бирачког одбора, имају право на 

одговарајућу накнаду тако што се износ накнаде из тачке 

1. увећава за одговарајући износ, о коме ће комисија 

одлучити по спроведеним изборима. 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-11/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 
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113. 

На онову члана 23. став 1. и 24. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 

10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

З а к љ у ч а к 

о начину и месту исплате накнаде за рад  

у изборним органима и за изборне органе  

на спровођењу избора  

за чланова савета месних заједница 

 

1. Накнада за рад у изборним органима и за 

изборне органе на спровођењу избора  за чланове савета 

месних заједница расписаних за 20. и 27. октобар и 3. 

новембар 2013. године, има се исплатити: 

1) на текући рачун – лицима која су у радном 

односу;  

2) у готовом новцу на благајни Општинске управе 

– осталим лицима која нису у радном односу. 

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-12/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 

 

114. 

На онову члана 23. став 1. и 24. став 1. тачка 9. 

Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник 

општине Уб'' број 10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

З а к љ у ч а к 

о одређивању боје гласачких листића  

и боје контролног листа за проверу исправности 

гласачких кутија за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 

 

 

 1. Одређује се боја гласачког листића и контролног 

листића за проверу исправности гласачке кутије за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница 

расписане за 20. и 27. октобар и 3. новембар 2013. 

године, и то: 

 1) Да се гласачки листић штампа на папиру беле 

боје. 

 2) Да се контролни листић штампа на папиру цијан 

плаво боје. 

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-13/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 

 

115. 

На онову члана 23. став 1. и 24. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 

10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

З а к љ у ч а к 

о одређивању штампарије  

за штампу образаца за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 

 

 1. Одређује се штампарија ''Талија'' из Уба, која је 

2012. године штапала гласачке листиће и обрасце за 

изборе одборника у Скупштину општине Уб, да за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница 

расписане за 20. и 27. октобар и 3. новембар 2013. 

године, штампа обрасце ИС  МЗ-11 и ИС  МЗ-12 на 

копирајућем папиру 1+2 и образац ИС  МЗ-13 на 

копирајућем папиру 1+5. 

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-13/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 

 

116. 

На онову члана 23. став 1. и 24. став 1. тачка 9. 

Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник 

општине Уб'' број 10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 1. октобра 2013. године, доноси 

 

З а к љ у ч а к 

о одређивању лица  

за штампу гласачких листића за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 

 

 1. Одређује се Општинска управа општине Уб, да 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

расписане за 20. и 27. октобар и 3. новембар 2013. 

године, штампа гласачке листиће у формату А4 на 80 

грамском папиру, ласерском штампом.  

 

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 Председник Комисије 

Број: 013-15-14/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 

 

117. 

По сравњењу са изворним  текстом утврђено је да 

се у ''Службеном гласнику општине Уб'' број 16/2013 под 

регистарским бројем 106 поткрала грешка, па Општинска 

управа општине Уб, Одељење за општу управу и послове 

органа општине, објављује 

 

И с п р а в к а 

 

 У Решењу о постављењу помоћника председника 

општине Уб у тачки 3. уместо ''1. октобра 2012. године'' 

треба да стоји ''1. октобрта 2013. године''. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

109. 
 
Упутств о бирачком одбору за спровођење поступка изборе чланова савета месне заједнице 

 
1 

 
110. 

  
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних 
заједница  

 
3 

 
111. 

 
Решење о одређивању броја гласачких листића за бирачка места за избор чланова савета месних 
заједница 

 
5 

 
112. 

 
Решење о утврђивању накнада за рад чланова бирачких одбора 

 
5 

 
113. 

 

Закључак о начину и месту исплате накнаде за рад у изборним органима и за изборне органе  
на спровођењу избора за чланова савета месних заједница 

 
 

6 

 
114. 

 
Закључако одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности 
гласачких кутија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 

 

6 
 

115. 
 
Закључак о одређивању штампарије за штампу образаца за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница 

 
6 

 
116. 

 
Закључако одређивању лица за штампу гласачких листића за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница 
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117. 
 
Исправка 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
 


