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            На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19),  члана 4. Упутства за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. 

године, Одлуке о измени Упутства за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 156/2021 од 26.05.2021.године, 

Изборна комисија општине Жагубица за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је 

 

 

П Р А В И Л А 

О РАДУ БИРАЧКИХ КОМИСИЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим правилником се ближе уређује рад бирачких комисија месних заједница (у 

даљем тексту: Бирачка комисија) на спровођењу непосредних избора за чланове савете 

месних заједница расписаних за 13. јун 2021. године. 

 

Члан 2. 

 Бирачка комисија непосредно спроводи гласање на бирачком месту у месној 

заједници, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на 

бирачком месту и обавља друге послове у складу са Одлуком о месним заједницама, 

Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Изборна комисија) и овим правилима.  

 Бирачка комисија ради и пуноважно одлучује ако присуствује већина њених 

чланова или заменика. 

         Бирачка комисија одлучује већином гласова присутних чланова. 

 Право гласа у Бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству заменик. 

            Рад Бирачке комисије је јаван. 

            Док је бирачко место отворено и док траје гласање сви чланови Бирачке 

комисије или њихови заменици морају да буду на бирачком месту. 

 

II  ПРИЈЕМ  ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
Члан 3. 

Изборна комисија дужна је да најкасније до 11.06.2021. године до 24,00 часа, у 

седишту Општинске управе преда Бирачким комисијама, а Бирачка комисија је дужна 

да прими, следећи изборни материјал:  

1. Решење о одређивању бирачког места са листом ознаке броја и назива бирачког 

места; 

2. Решење о именовању Бирачке комисије; 

3. Извод из бирачког списка за  месну заједницу; 

4. Изборну листу кандидата за избор чланова Савета месне заједнице; 

5. Потребан број гласачких листића, који одговара броју бирача који су уписани у 

Извод из бирачког списка; 

6. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

7. Образац Записника о раду Бирачке комисије; 
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8. Потребан број образаца потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места; 

9. Образац Извештаја о присутности чланова Бирачке комисије на бирачком месту; 

10. Правила о раду Бирачке комисије; 

11. Гласачку кутију; 

12. Параване за гласање;  

13. Врећу за одлагање изборног материјала; 

14. Прибор за писање (оловке и маркер);  

15. Прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог материјала; 

16. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања ставити контролни лист за 

проверу исправности гласачке кутије; 

17. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања ставити неупотребљене 

гласачке листиће; 

18. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања ставити неважеће гласачке 

листиће; 

19. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања ставити важеће гласачке 

листиће; 

20. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања ставити потписане потврде о 

изборном праву за гласање ван бирачког места; 

21. Службене коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају свој 

гласачки листић; 

22. Коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају коверат са својим 

гласачким листићем и потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван 

бирачког места и 

23. Селотејп, лењир и папир за писање. 

         О примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и 

Бирачке комисије сачињава се Записник о примопредаји изборног материјала пре 

гласања за изборе за чланове Савета месне заједнице. 

         Изборни материјал из става 1. овог члана наведен је у Записнику из става 2. 

овог члана и исти потписују председник Бирачке комисије или његов заменик, 

председник Изборне комисије или његов заменик и представник општинске управе.  

 

III  ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА 

 

Уређивање бирачког места 

 
Члан 4. 

        Дана 13. јуна 2021. године Бирачка комисија се састаје у 6,00 часова на 

бирачком месту, да би се извршиле припреме за почетак гласања.  

        Чланови Бирачке комисије уређују бирачка места тако што видно истичу број и 

назив бирачког места, Решење о одређивању бирачког места, Решење о именовању 

Бирачке комисије, Изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице који се 

бира на бирачком месту. 

 
Члан 5. 

 Бирачка комисија проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од 

бирачког места истакнути симболи кандидата за избор чланова Савета месне заједнице 

и други изборни пропагандни материјал. 

 Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут изборни 

пропагандни материјал, Бирачка комисија га сама уклања или о потреби да се он 

уклони обавештава комуналну инспекцију Општинске управе општине Жагубица. 
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Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала 

 

Члан 6. 

 Примљени изборни материјал Бирачка комисија упоређује са стањем из 

Записника о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије 

и Бирачке комисије и тако утврђује да ли је примљени материјал потпун и исправан. 

 Ако нешто од изборног материјала недостаје, Бирачка комисија то констатује у 

Записнику из претходног става и о недостатку одмах обавештава Изборну комисију. 

 Ако Бирачкој комисији није уручен довољан број гласачких листића, она отвара 

бирачко место са гласачким листићима које поседује, а остатак ће јој бити достављен у 

току гласања. 

 

Организација гласања на бирачком месту 

 

                                                      Члан 7. 

           Бирачка комисија организује гласање тако да, од улаза у просторију за гласање 

до гласачке кутије, места за обављање изборних радњи буду постављена следећим 

редоследом: 

 

- место на коме се утврђује идентитет бирача; 

- место на коме се налази извод из бирачког списка на коме се заокружује 

редни број испред личног имена бирача чији је идентитет утврђен; 

- место на коме се уручује гласачки листић; 

- место за параване за гласање, који морају бити тако постављени да 

обезбеде тајност гласања и 

- место за гласачку кутију. 

 

IV ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

                                                      Члан 8. 

        У записник о раду Бирачке комисије председник Бирачке комисије, пре 

отварања бирачког места, уноси имена, односно заокружује присутне чланове и 

заменике чланова Бирачке комисије. 

 Ако непосредно пре гласања дође до промене чланова Бирачке комиисије по 

решењу Изборне комисије, председник бирачке комисије ће у Записники о раду 

Бирачке комисије прецртати име члана који се мења и дописати име новог члана 

Бирачке комисије. 

 Пошто обави припреме за спровођење гласања Бирачка комисија утврђује да 

гласање може да почне што ће  констатовати у Записнику о раду бирачке комисије. 

           

                                                    Члан 9. 

      Бирачко место се отвара 13. јуна 2021. године у 7,00 часова. 

 

Провера исправности гласачке кутије 

 

Члан 10. 

 Одмах по отварању бирачког места Бирачка комисија проверава исправност 

гласачке кутије у присуству првог бирача, (који није члан Бирачке комисије) који дође 

на бирачко место, а резултат провере (да је кутија исправна и празна) уписује се у 

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.  
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        Провера исправности гласачке кутије може се вршити само у присуству првог 

бирача који има важећу личну карту, односно важећу путну исправу (пасош) којим 

доказује свој идентитет и који је уписан у Извод из бирачког списка.          

         Поступак провере се обавља следећим редоследом: 

- када на бирачком месту приступи први бирач који није члан Бирачке комисије, 

Бирачка комисија утврдиће његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у Извод 

из бирачког списка; 

- у присуству тог бирача Бирачка комисија проверава да ли је гласачка кутија 

исправна и празна; 

- попуњава се Контролни лист који потписују сви присутни чланови Бирачке 

комисије и бирач који је први дошао на бирачко место; 

- у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се 

након тога затвара и печати јемствеником и печатним воском. 

Све извршене радње на провери исправности гласачке кутије Бирачка комисија 

ће констатовати у Записнику о раду Бирачке комисије. 

 

V  ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

Члан 11. 

         Чланови Бирачке комисије или њихови заменици морају да буду присутни на 

бирачком месту док је бирачко место отворено и док гласање траје. 

            Када бирач дође на бирачко место Бирачка комисија је дужна да предузме 

следеће радње: утврди идентитет бирача, провери да ли је бирач уписан у Извод из 

бирачког списка, уручи гласачки листић и поучи бирача о начину гласања. 

            При уласку бирача у просторију за гласање бирач саопштава Бирачкој комисији 

своје име и презиме и доказује свој идентитет важећом личном картом, односно 

важећом путном исправом (пасош). 

 Изузетно, Бирачка комисија треба да омогући гласање бирачу који свој 

идентитет доказује личном картом са истеком роком важења, под условом да приложи 

потврду Министарства унутрашњих послова о поднетом захтеву за издавање нове 

личне карте и да је уписан у Извод из бирачког списка. 

            У случају да на бирачком месту дође бирач који поседује важећи лични 

документ из става 3. овог члана у којем је наведено друго презиме у односу на презиме 

наведено у Изводу из бирачког списка, Бирачка комисија треба том бирачу да омогући 

да гласа, без обзира на ту околност, под условом да на основу слике бирача и 

јединственог матичног броја у документу којим доказује свој идентитет може да 

утврди да је у питању иста особа и да је уписан у Извод из бирачког списка. 

 Када се утврди идентитет бирача, задужени члан Бирачке комисије заокружује 

редни број испред личног имена бирача у Изводу из бирачког списка, а након тога 

бирач се потписује на одговарајуће место у Изводу из бирачког списка. 

            Пошто је бирач заокружен и потпише се, задужени члан Бирачке комисије му 

предаје гласачки листић. 

            Председник или задужени члан Бирачке комисије поучава бирача за колико 

кандидата се гласа и да се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

           Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија гласачки листић тако да се 

не види како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим без 

задржавања напушта бирачко место. 

    Бирачка комисија неће дозволити да гласа лице које није уписано у Извод из 

бирачког списка, или не поднесе доказ о своме идендитету. 

          Бирачка комисија не сме да врши никакава дописивања или друге промене у 

Изводу из бирачког списка.  
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         Бирачка комисија не сме да допише у Извод из бирачког списка лице које није 

уписано у извод без обзира на то што тврди да гласа на том бирачком месту или што га 

чланови Бирачке комисије лично познају. 

 

 

 

Члан 12. 

        Бирачка комисија  је дужна да се стара о тајности гласања. 

             Члан Бирачке комисије ће посебно упозорити бирача да је гласање тајно и да се 

обавља иза паравана за гласање. 

        Гласање мора бити организовано на начин да нико не може видети како бирач 

попуњава гласачки листић. 

             У просторију у којој се гласа може бити присутно истовремено само онолико 

бирача колико не угрожава тајност гласања. 

 

                                                   Члан 13. 

        Бирач може да гласа само једанпут. 

        Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића, нити је 

допуштено да једно лице гласа уместо другог лица осим када је реч о лицу које гласа 

уз помоћ другог лица (члан 20. ових правила). 

   

Овлашћени посматрачи 

 

Члан 14. 

 Право на праћење рада Бирачке комисије у изборном дану на бирачком месту 

имају овлашћени посматрачи кандидата и домаћи и страни посматрачи којима је 

издато писано овлашћење од стране Изборне комисије. 

 Податке о присуству овлашћених посматрача Бирачка комисија ће констатовати 

у Записнику о раду Бирачке комисије. 

Овлашћени посматрачи који прате рад органа за спровођење избора дужни су 

да поступају у складу са правилима која прописује Изборна комисија. 

Кад лица из става 1. oвог члана прекрше правила о одржавању реда на бирачком 

месту или на други начин ометају рад Бирачке комисије, Бирачка комисија може их 

удаљити и податке о томе уноси у записник о раду бирачке комисије. 

Уколико је број овлашћених посматрача толики да омета и ремети рад бирачке 

комисије и спровођење гласања, бирачка комисија може одлучити колико овлашћених 

посматрача може истовремено присуствовати на бирачком месту. 

 

Одржавање реда на бирачком месту 

 
 Члан 15. 

Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и 

дужности у вези са спровођењем избора. 

На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других 

средстава веза и комуникација. 

 
Члан 16. 

Члановима и заменицима чланова Бирачке комисије и овлашћеним 

посматрачима који прате рад Бирачке комисије за време гласања, забрањено је на 

бирачком месту вођење било какве евиденције о бирачима који су гласали као и 

коришћење било које помоћне евиденције о бирачима и слично. 
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Изузетно, дозвољено је да чланови Бирачке комисије који су задужени да рукују 

изводима из бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде 

евиденцију о излазности бирача и да податке о излазности саопштавају свим 

члановима Бирачке комисије и периодично Изборној комисији.  

 

  
Члан 17. 

Представници средстава јавног информисања могу да буду присутни на 

бирачком месту само ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту и иза 

тога се морају удаљити. 

 
Члан 18. 

Припадници полиције на дужности могу да уђу на бирачко место само ако су на 

бирачком месту нарушени ред и мир и то на позив председника Бирачке комисије (на 

телефон 192). 

 
Члан 19. 

Бирачка комисија је дужна да одржава ред на бирачком месту. 

Ако се на бирачком месту наруши ред, Бирачка комисија може да прекине 

гласање док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања 

уносе се у записник о раду Бирачке комисије. 

Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за 

онолико времена колико је прекид трајао. 

VI ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ОДРЕЂЕНА ЛИЦА 

Гласање уз помоћ другог лица 

                                           

Члан 20. 

 Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или 

неписмено лице) има право да на бирачко место поведе лице које ће уместо њега 

попунити гласачки листић, односно обавити гласање, онако како му бирач одреди. 

 У записник о раду бирачке комисија, Бирачка комисија уписаће укупан број 

бирача који су гласали уз помоћ другог лица. 

 

Гласање ван бирачког места 

                                            

Члан 21. 

  Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту (непокретно, тешко или 

слабо покретно лице) обавештава Бирачку комисију најкасније до 11,00 часова на дан 

гласања, да жели да гласа. 

 Пошто утврди да је непокретно, тешко или слабо покретно лице уписано у 

Извод из бирачког списка, председник Бирачке комисије издаје таквом бирачу 

Потврду о бирачком праву за гласање ван бирачког места и задужује два члана 

Бирачке комисије да спроведу гласање ван бирачког места. 

 Задужени чланови Бирачке комисије одлазе код бирача и утврђују његов 

идентитет. 

 Потом задужени чланови Бирачке комисије предају бирачу службени коверат у 

којем се налазе: гласачки листић, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког 

места и посебан коверат у који ће бити стављен попуњени гласачки листић.  

                                         

Члан 22. 
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 Пошто упознају бирача с начином гласања чланови Бирачке комисије 

напуштају просторију у којој бирач гласа. 

 Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки 

листић (слепо, инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ другог лица 

којег сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или 

неписмена лица која гласају на бирачком месту. 

 Бирач потписује потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места и  иза 

тога гласа. 

 Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки листић у посебан коверат који 

чланови Бирачке комисије пред њим печате жигом на печатном воску. 

 Тако запечаћен посебан коверат бирач ставља заједно с потписаном потврдом о 

свом изборном праву у службени коверат који после тога чланови Бирачке комисије 

пред њим затварају. 

 Пре затварања службене коверте са посебном ковертом и потврдом о изборном 

праву, чланови Бирачке комисије  обавезно морају да провере да ли је бирач потписао 

потврду о изборном праву. 

 

                                         Члан 23. 

 Одмах по повратку на бирачко место, чланови Бирачке комисије предају 

службени коверат бирачкој комисији, која отвара службени коверат у којем се налази 

потписана потврда о изборном праву и затим заокружује редни број под којим је бирач 

уписан у Извод из бирачког списка. 

 Затим Бирачка комисија отвара коверат и из њега вади пресавијени гласачки 

листић и убацује га у гласачку кутију. 

 Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, сматра се да бирач није 

гласао, што се уноси у записник о раду Бирачке комисије, с тим да се такав бирач не 

заокружује у Изводу из бирачког списка, а гласачки листић се не убацује у гласачку 

кутију већ се рачуна као неупотребљен гласачки листић. 

 У записник о раду Бирачке комисије, Бирачка комисија уписаће укупан број 

бирача који су гласали ван бирачког места. 

 Бирачка комисија по затварању бирачког места, уз остали изборни материјал, у 

посебној коверти прилаже и потписане потврде о изборном праву свих бирача који су 

гласали ван бирачког места. 

 Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју месне 

заједнице. 

 

VII ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 

 
Члан 24. 

Бирачко место се затвара 13. јуна 2021. године у 20,00 часова. 

 Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког 

места, омогућава се да гласају. 

 Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 20,00 

часова налази на бирачком месту или непосредно испред (у просторији зграде у којој 

се обавља гласање или испред зграде ако не постоји просторија). Бираче који се 

затекну на бирачком месту Бирачка комисија обавештава да могу да гласају. 

 Председник Бирачке комисије дужан је да одреди члана или заменика члана 

Бирачке комисије који ће да утврди број бирача који су се затекли на бирачком месту, 

да утврди редослед по коме они гласају и да стане иза последњег затеченог бирача 

како би означио крај реда и сачекао да гласају сви бирачи који су се затекли на 

бирачком месту. 
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VIII  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

 
Поступак утврђивања резултата гласања на бирачком месту  

 
Члан 25. 

         После затварања бирачког места Бирачка комисија одмах утврђује резултате 

гласања на бирачком месту и изабране чланове Савета месне заједнице.  

Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови Бирачке 

комисије или њихови заменици. 

Раду Бирачке комисије на утврђивању резултата гласања могу да присуствују 

овлашћени посматрачи, с тим да не могу да обављају никакве радње, изузев праћења 

рада.  

Резултати гласања на бирачком месту утврђују се на следећи начин:  

1) утврђује се број примљених гласачких листића и тај број се уписује у рубрику 

Записника о раду бирачке комисије, 

2) утврђује се број неупотребљених гласачких листића и тај број се уписује 

у рубрику Записника о раду Бирачке комисије, 
3) утврђује укупан број уписаних бирача у Изводу из бирачког списка, који број се 

уписује у рубрику Записника о раду Бирачке комисије,  

4) утврђује се укупан број бирача који су гласали, пребројавањем 
заокружених редних бројева у Изводу из бирачког списка и тај број се 

уписује у рубрику Записника о раду Бирачке комисије, 
5) отвара се гласачка кутија и проверава да ли се у њој налази контролни 

лист за проверу исправности гласачке кутије и резултат провере уписује 
у Записник о раду Бирачке комисије, 

6) потом се пребројавају сви гласачки листићи који се налазе у гласачкој 

кутији и тај број се уписује у рубрику Записника о раду Бирачке 
комисије, 

7) гласачки листићи се потом, разврставају на важеће и неважеће,  
8) пребројавају се прво неважећи гласачки листићи и тај број се уписује у 

рубрику  Записника о раду Бирачке комисије,  

9) затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број се уписује 
у рубрику Записника о раду Бирачке комисије,  

10) након тога се утврђује број гласова који је дат сваком од кандидата. 
После утврђивања резултата Бирачка комисија: контролни лист за 

проверу исправности гласачке кутије, неупотребљене гласачке листићи, 
неважеће гласачке листиће, важеће гласачке листиће, потписане потврде о 

изборном праву за гласање ван бирачког места  ставља у посебне коверте који се 

печате, односно затварају.    
 

Разликовање важећег и неважећег гласачког листића 

 

Члан 26. 

 Неважећи гласачки листић је гласачки листић који није попуњен или гласачки 

листић који је тако попуњен да се не може поуздано утврдити за ког кандидата је 

бирач гласао, односно гласачки листић на коме је бирач заокружио више редних 

бројева испред личног имена кандидата на гласачком листићу од броја кандидата који 

се бирају за чланове Савета месне заједнице. 

 Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружен редни број испред 

имена кандидата или/и део личног имена кандидата и то не више од броја кандидата 

који се бирају за чланове Савета месне заједнице. 
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Ако је гласачки листић попуњен на начин из кога се може поуздано утврдити за 

ког кандидата је бирач гласао, он ће бити важећи и поред тога: 

- што су на гласачком листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге 

поруке; 

- што су имена других кандидата прецртана. 

 

IX  ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 27. 

 Чим утврди резултате гласања, Бирачка комисија попуњава Записник 

о раду Бирачке комисије тако што у Записник читко уписује тражене 
податке. 

 Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према 
броју добијених гласова треба да буду изабрани као последњи члан Савета 
месне заједнице, оба или више кандидата уписују се у рубрику Записника о 

раду Бирачке комисије. 
 У Записник о раду Бирачке комисије уносе се и примедбе и мишљења чланова 

Бирачке комисије и друге чињенице које су значајне за гласање. 

Записник о раду Бирачке комисије потписују сви присутни чланови Бирачке 

комисије. 

Ако записник о раду Бирачке комисије не потпишу сви чланови Бирачке 

комисије, то се констатује у записнику о раду Бирачке комисије и уз то евентуално 

наводе и разлози због којих записник није потписан. 

 
Члан 28. 

Записник о раду Бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу са две 

копије. 

Први, односно оригинални примерак Записника о раду Бирачке комисије 

доставља се Изборној комисији. 

Једну  копију Записника о раду задржава Бирачка комисија, а друга се истиче на 

просторији где су одржани избори, односно на огласној табли месне заједнице. 

 

X ЛОГИЧКО - РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКЕ 

КОМИСИЈЕ 

Члан 29. 

  Логичко-рачунска контрола записника о раду Бирачке комисије обухвата: 

рачунско слагање података о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и 

гласачким листићима и рачунско слагање података о гласачким листићима и 

гласовима. 

 

Рачунско слагање података о бирачима 

 

Члан 30. 

 Укупан број бирача који су гласали (рубрика Записника) је број бирача који је 

заокружен у Изводу из бирачког списка.  

 Укупан број бирача који су гласали (рубрика Записника) може бити једнак или 

мањи од броја бирача уписаних у Изводу из бирачког списка (рубрика Записника). 

  

Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима 

 

Члан 31. 
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Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 

Записника) једнак је или мањи од броја бирача који су гласали (рубрика записника). 

Број примљених гласачких листића (рубрика Записника) једнак је збиру: броја 

неупотребљених гласачких листића (рубрика Записника) и броја бирача који су 

гласали (рубрика Записника). 

 

Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима 

 

Члан 32. 

Број гласачких листића који се налази у гласачкој кутији (рубрика Записника) 

једнак је збиру: броја неважећих гласачких листића (рубрика Записника) и броја 

важећих гласачких листића (рубрика Записника). 

 

XI  ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 

Члан 33. 

Записник о раду Бирачке комисије са осталим изорним материјалом се доставља 

Изборној комисији одмах, а најкасније до краја изборног дана 13. јуна 2021. године до 

24,00 часа. 

 

 Бирачка комисија после завршеног гласања и утврђивања резултата доставља 

Изборној комисији слeдећи изборни материјал:  

1) први примерак, односно оригинални Записник о раду бирачке комисије 

месне  заједнице на спровођењу и утврђивању резултата гласања за избор 

чланова савета месне заједнице; 

2) Извод из бирачког списка; 

3) запечаћен, односно затворен коверат у којем је контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије; 

4) запечаћен, односно затворен коверат у којем су неупотребљени гласачки 

листићи; 

5) запечаћен, односно затворен коверат у којем су неважећи гласачки листићи; 

6) запечаћен, односно затворен коверат у којем су важећи гласачки листићи; 

7) запечаћен, односно затворен коверат у којем су потписане потврде о 

изборном праву за гласање ван бирачког места. 

Преостали изборни материјал, (гласачке кутије, паравани за гласање, прибор за 

писање, прибор за печаћење гласачких кутија и лењир) Бирачка комисија предаје  

Општинској управи општине Жагубица.  

Предају изборног материјала Изборној комисији врши председник, односно 

заменик председника Бирачке комисије који приликом предаје посебно треба да 

издвоје изборни материјал: први примерак, односно оригинални Записник о раду 

бирачке комисије месне заједнице на спровођењу и утврђивању резултата гласања за 

избор чланова савета месне заједнице, Извод из бирачког списка и запечаћен, односно 

затворен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.  

О примопредаји изборног материјала после гласања саставља се Записник о 

примопредаји изборног материјала после гласања између Бирачке комиисје и Изборне 

комисије који потписују председник Изборне комисије или његов заменик и 

председник Бирачке комисије или његов заменик и представник општинске управе за 

део изборног материјала који је обезбедила општинска управа. 

Приликом предаје изборног материјала председник Бирачке комисије, односно 

његов заменик је дужан да Изборној Комисији достави и Извештај о присутности 

Бирачке комисије на бирачком месту. 
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XII  ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 

 

 

Члан 34. 

Правило о раду бирачке комисије ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у 

„Службеном гласнику општине Жагубица“ и званичној интернет презентацији општине 

Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

      ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 182/2021 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

     Ненад Богосављевић 

 

 

   

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 1., просторија Основног 

суда у Жагубици, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Радивоје  Рашић 

  

 

Жагубица 

 

Заменик председника 

Снежанa  Траиловић   

      

 

Жагубица 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Марица  Стојићевић 

 

 

Жагубица 

 

Заменик члана 

Живота  Јовић 

 

 

Жагубица 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      31.  мај  2021                                        Жагубица                    Број  13  страна 14 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Драгиша  Симоновић 

 

 

Жагубица 

 

Заменик члана 

Бане Тимић 

 

 

Жагубица 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-1/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

  На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 2., просторија ОШ „Моша 

Пијаде“ у Жагубици, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Слободанка Јанаћковић 

 

 

Жагубица 

 

Заменик председника 

Драган  Илић 

 

 

Жагубица 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 Лазар  Грујић  
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Члан  Жагубица 

 

Заменик члана 

Тања  Илић 

 

 

Жагубица 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Миле  Милутиновић 

 

 

Жагубица 

 

Заменик члана 

Јасмина  Миљковић 

 

 

Жагубица 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-2/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 3., просторија ОШ „Јован 

Шербановић“ у Лазници, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Бојана  Туфонић 

 

 

Лазница 

 

Заменик председника 

Снегулица  Перуниић 

 

 

Лазница 
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         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Жика  Шербановић 

 

 

Лазница 

 

Заменик члана 

Снежана  Минић 

 

 

Лазница 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Марина  Мушић 

 

 

Лазница 

 

Заменик члана 

Илија  Николић 

 

 

Лазница 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-3/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

   

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 4., просторија Дома 

културе у  Селишту, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Сузана  Риђић 

 

 

Селиште 
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Заменик председника 

Богољуб  Пећић 

 

Селиште 

 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Блажа  Моравац 

 

 

Селиште 

 

Заменик члана 

Миле  Шутуловић 

 

 

Селиште 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Бобан Флорић 

 

 

Селиште 

 

Заменик члана 

Стојадин Гочић 

 

 

Селиште 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-4/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица („Службени 

гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 156/2021 од 

26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе Српске 

напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од стране 

одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 5., просторија Дома 

културе у  Милатовцу, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 Милош  Ђурић  



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      31.  мај  2021                                        Жагубица                    Број  13  страна 18 

Председник  Милатовац 

 

Заменик председника 

Владица  Ђурђевић 

 

 

Милатовац 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Љубиша  Миленковић 

 

 

Милатовац 

 

Заменик члана 

Драгиша  Милојковић 

 

 

Милатовац 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Младен  Милић 

 

 

Милатовац 

 

Заменик члана 

Микица Миленковић 

 

 

Милатовац 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-5/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 

  На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 6., просторија Дома 

културе у  Вуковцу, именује се: 
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1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Зоран Журжевић 

 

 

Вуковац 

 

Заменик председника 

Звонко  Тодоровић 

 

 

Вуковац 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Станиша  Стојковић 

 

 

Вуковац 

 

Заменик члана 

Небојша Павловић 

 

 

Вуковац 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Малиша  Адамовић 

 

 

Вуковац 

 

Заменик члана 

Славиша  Николић 

 

 

Вуковац 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-6/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  
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Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на брирачком месту број 7., просторија ОШ „Моша 

Пијадe“           у  Јошаници, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Жељко Станојловић 

 

 

Јошаница 

 

Заменик председника 

Жарко  Јанковић 

 

 

Јошаница 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Недељко  Танчић 

 

 

Јошаница 

 

Заменик члана 

Аца  Недељковић 

 

 

Јошаница 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Предраг  Милић 

 

 

Јошаница 

 

Заменик члана 

Првослав  Јовић 

 

 

Јошаница 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-7/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

  На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број  8., просторија Дома 

културе            у  Осаници, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Жика  Калинић 

 

 

Осаница 

 

Заменик председника 

Симинка  Пејић 

 

 

Осаница 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Ивица  Димитријевић 

 

 

Осаница 

 

Заменик члана 

Радомир  Лападатовић 

 

 

Осаница 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Иван  Сурдуловић 

 

 

Осаница 

 

Заменик члана 

Зоран   Аћимовић 

 

 

Осаница 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-8/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 
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комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број  9., просторија ОШ „Моша 

Пијаде“             у  Сувом  Долу, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Зоран  Ракић 

 

 

Суви До 

 

Заменик председника 

Жика  Радовановић 

 

 

Суви До 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Лима  Ђурић 

 

 

Суви  До 

 

Заменик члана 

Ненад  Огњановић 

 

 

Суви До 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Нела  Бунић 

 

 

Суви До 

 

Заменик члана 

Сања  Радовановић 

 

 

Суви До 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-9/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора 

за чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 

18.05.2021.године и број 156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије 

од стране одборничке групе Српске напредне странке број 169 од 28.05.2021.године и 
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Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе Социјалистичке партије 

Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна комисијa за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница на подручју општине Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 10., просторија МЗ 

„Пионир“           у  Изварици, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Радослав  Јовичић 

 

 

Изварица 

 

Заменик председника 

Светислав  Јовановић 

 

 

Изварица 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Владан  Милошевић 

 

 

Изварица 

 

Заменик члана 

Бојан  Милисављевић 

 

 

Изварица 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Емилија  Живковић 

 

 

Изварица 

 

Заменик члана 

Маријана  Маринковић 

 

 

Изварица 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-10/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
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 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 11., просторија Дома 

културе           у  Рибару, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Душко  Илић 

 

 

Рибаре 

 

Заменик председника 

Перица  Илић 

 

 

Рибаре 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Топлица  Радосављевић 

 

 

Рибаре 

 

Заменик члана 

Бојан  Лекић 

 

 

Рибаре 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Слађан  Арсић 

 

 

Рибаре 

 

Заменик члана 

Саша  Ђорђевић 

 

 

Рибаре 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-11/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора 

за чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 

18.05.2021.године и број 156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије 

од стране одборничке групе Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и 

Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе Социјалистичке партије 

Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна комисијa за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница на подручју општине Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 12., просторија ОШ „Јован 

Шербановић“ у  Крепољину , именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Зоран  Томић 

 

 

Крепољин 

 

Заменик председника 

Бобан  Томић 

 

 

Крепољин 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Албина  Милетић 

 

 

Крепољин 

 

Заменик члана 

Саша  Лекић 

 

 

Крепољин 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Омер  Ивковић 

 

 

Крепољин 

 

Заменик члана 

Небојша  Мишковић 

 

 

Крепољин 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
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ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-12/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 13., просторија ОШ „Јован 

Шербановић“ у  Брезници, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Марко Михајловић 

 

 

Крепољин 

 

Заменик председника 

Звонко  Пауновић 

 

 

Брезница 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Љубомир  Трујић 

 

 

Брезница 

 

Заменик члана 

Слађан  Јакшић 

 

 

Крепољин 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Стојан  Ђорђевић 

 

 

Крепољин 

 

Заменик члана 

Љубиша  Стевуљевић 

 

 

Крепољин 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-13/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

   

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 18., просторија Ловачког 

дома            у  Медвеђици, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Станиша  Балабановић 

 

 

Медвеђица 

 

Заменик председника 

Данијел  Давидовић 

 

 

Близнак 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Славица  Босијоковић 

 

 

Медвеђица 

 

Заменик члана 

Биљана  Бељан 

 

 

Медвеђица 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Милош  Перић 

 

 

Медвеђица 

 

Заменик члана 

Данило  Јовановић 

 

 

Близнак 
 

Члан 2. 
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-18/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 14., просторија Дома 

културе           у  Сиге, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Љубодраг  Ружић 

 

 

Сиге 

 

Заменик председника 

Нежан  Илић 

 

 

Сиге 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Игор  Рашић 

 

 

Сиге 

 

Заменик члана 

Зоран Балабановић 

 

 

Сиге 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Миљко  Јовановић 

 

Сиге 

 Бојан  Здравковић  
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Заменик члана  Сиге 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-14/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 15., просторија ОШ „Јован 

Шербановић“ у  Милановцу, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Драган  Алексић 

 

 

Милановац 

 

Заменик председника 

Игор  Петрујкић 

 

 

Милановац 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Дејан  Савић 

 

 

Милановац 

 

Заменик члана 

Андријана  Најдановић 

 

 

Милановац 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 
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Члан 

Драган  Стевић 

 

 

Милановац 

 

Заменик члана 

Данијел  Лупшић 

 

 

Милановац 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број:  181-15/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број 16., просторија Дома 

културе           у  Крупаји, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Топлица  Стојановић 

 

 

Крупаја 

 

Заменик председника 

Родољуб  Милановић 

 

 

Крупаја 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Милан  Милетић 

 

 

Крупаја 

 

Заменик члана 

Горан  Милетић 

 

 

Крупаја 
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         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Душана  Љубисављевић 

 

 

Крупаја 

 

Заменик члана 

Славољуб  Васић 

 

 

Крупаја 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-16/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
 

 

 

 На основу члана 27. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр. 9/19), члана 4. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница број 2/2021 од 07.05.2021. године, Одлуке о измени Упутства за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница број 22/2021 од 18.05.2021.године и број 

156/2021 од 26.05.2021.године, Предлога чланова бирачке комисије од стране одборничке групе 

Српске напредне странке број 169. од 28.05.2021.године и Предлога чланова бирачке комисије од 

стране одборничке групе Социјалистичке партије Србије  број 170. од 28.05.2021.године, Изборна 

комисијa за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, на седници одржаној 28. маја 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Бирачке комисије за избор чланова Савета месне заједнице 

 који су расписани за 13. јун 2021. године  

 

Члан 1. 

У стални састав Бирачке комисије на бирачком месту број  17., просторија Дома 

културе           у  Близнаку, именује се: 

 

1. 

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Председник 

Драги  Павловић 

 

 

Близнак 

 

Заменик председника 

Драган  Давидовић 

 

 

Близнак 

 

         2.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 Бобан  Алексић  
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Члан  Близнак 

 

Заменик члана 

Милена  Јанковић 

 

 

Близнак 

 

         3.  

 име и презиме и ЈМБГ пребивалиште 

 

Члан 

Стаменко  Здравковић 

 

 

Близнак 

 

Заменик члана 

Босиљка  Радуловић 

 

 

Близнак 
 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се објавити у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“, на огласној табли месних заједница и званичној интернет презентацији 

општине Жагубица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Жагубици, 28.05.2021. године                                

Број: 181-17/2021 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

       Ненад Богосављевић, дипл. правник 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 

 

 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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