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72. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Бањани 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Бањани, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Александар Лазић, рођен 21.09.1958. године, 

аутомеханичар, Бањани 

 

2. Саша Ненадовић, рођен 12.08.1964. године, 

машинбравар, Бањани 

 

3. Зоран Љ. Милошевић, рођен 05.05.1970. године, 

пољопривредник, Бањани  

 

4. Горан Ненадовић, рођен 21.06.1972. године, 

машински техничар, Бањани 

 

5. Томислав Илић, рођен 20.10.1981. године, 

пољопривредник, Бањани 

 

6. Зорица Бојчић, рођена 09.12.1976. године, 

фризер, Бањани  

 

7. Јован Ђорђевић, рођен 17.02.1963. године, пекар, 

Бањани  

 

8. Владимир Мирковић, рођен 27.02.1980. године, 

металостругар, Бањани  

 

9. Милош Илић, рођен 18.02.1970. године, 

пољопривредник, Бањани 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-171/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

73. 
На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Бргуле 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Бргуле, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Милан Јовановић, рођен 09.10.1969. године, 

бравар, Бргуле  

 

2. Живан Миладиновић, рођен 09.06.1973. године, 

возач, Бргуле 

3. Слободан Којић, рођен 09.04.1959. године, 

матичар, Бргуле 

 

4. Милан Вујановић, рођен 20.02.1974. године, 

руковаоц рударских машина, Бргуле  

5. Мирослав Радојичић, рођен 30.12.1977. године, 

електротехничар, Бргуле 

 

6. Раде Шућуровић, рођен 19.11.1975. године, 

манервиста, Бргуле 

 

7. Стефан Ђорђевић, рођен 14.11.1997. године, 

рударски инжењер, Бргуле  

  

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-172/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

74. 
На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Брезовица 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Брезовица, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 
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Редни 

број 
Кандидат 

1. Никола Срећковић, рођен 22.07.1989. године, 

полицијски службеник, Брезовица 

2. Војислав Радовановић, рођен 23.02.1982. године, 

пољопривредник, Брезовица 

 

3. Славиша Илић, рођен 11.01.1976. године, 

пољопривредник, Брезовица 

 

4. Иван Срећковић, рођен 12.09.1991. године, 

аутомеханичар, Брезовица 

 

5. Милош Гајичић, рођен 16.05.1991. године, 

пољопривредни инжењер, Брезовица 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-173/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

75. 
На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Врело 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Врело, расписане за 28. новембар 

2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Зоран Новаковић, рођен 03.09.1954. године, 

пензионер, Врело  

 

2. Милан Васић, рођен 25.07.1961. године, 

пољопривредник, Врело 

 

3. Горан Грујић, рођен 24.02.1971. године, 

машиниста термопостројења, Врело  

4. Александра Јеврић, рођена 26.04.1995. године, 

инкасант, Врело 

 

5. Александар Пантелић, рођен 21.08.1983. године, 

инжењер електротехнике, Врело  

 

6. Владимир Мирковић, рођен 02.02.1990. године, 

ветеринарски техничар, Врело 

 

7. Ненад Панић, рођен 11.03.1983. године, 

машински техничар, Врело 

 

8. Немања Алексић, рођен 22.05.1991. године, 

аутолимар, Врело 

 

9. Драган Будић, рођен 12.09.1999. године, 

пољопривредник, Врело 

 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-174/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

76. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Врховине 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Врховине, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Радивоје Васовић, рођен 20.03.1968. године, 

пољопривредник, Врховине 

 

2. Саша Бојић, рођен 16.02.1985. године, молер, 

Врховине 

 

3. Обрад Марковић, рођен 15.04.1974. године, 

пољопривредник, Врховине 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-175/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

77. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Вукона 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Вукона, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Милета Пантелић, рођен 13.08.1959. године, 

пољопривредник, Вукона 

  

2. Ненад Јовановић, рођен 07.03.1976. године, 

аутомеханичар, Вукона 

 

3. Драгољуб Милисављевић, рођен 11.02.1961. 

године, пољопривредник, Вукона 
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II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-176/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

78. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Гвозденовић 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Гвозденовић, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Владан Савић, рођен 25.06.1956. године, 

пољопривредник, Гвозденовић 

 

2. Радован Давидовић, рођен 02.11.1982. године, 

угоститељ, Гвозденовић 

 

3. Божидар Савић, рођен 17.07.1994. године, 

пољопривредник, Гвозденовић 

 

4. Срба Давидовић, рођен 12.12.1976. године, 

пољопривредник, Гвозденовић 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-177/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

79. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Докмир 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Докмир, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Небојша Јанковић, рођен 21.08.1972. године, 

пољопривредник, Докмир  

2. Радосав Пејић, рођен 11.02.1956. године, 

пољопривредник, Докмир 

 

3. Марко Ђокић, рођен 21.08.1985. године, месар, 

Докмир 

 

4. Милинко Митровић, рођен 03.01.1952. године, 

пољопривредник, Докмир 

 

5. Верољуб Новаковић, рођен 12.07.1972. године, 

радник, Докмир 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-178/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

80. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Звиздар 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Звиздар, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Бранимир Живковић, рођен 14.07.1965. године, 

пољопривредник, Звиздар 

 

2. Марко Костадиновић, рођен 12.02.1987. године, 

пољопривредник, Звиздар 

 

3. Александар Костадиновић, рођен 25.09.1975. 

године, пољопривредник, Звиздар 

 

4. Миломир Васић, рођен 26.02.1978. године, 

пољопривредник, Звиздар 

 

5 Славиша Радосављевић, рођен 30.03.1961. 

године, пољопривредник, Звиздар 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-179/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

81. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Јошева 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Јошева, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 
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Редни 

број 
Кандидат 

1. Владан Марковић, рођен 29.04.1981. године, 

пекар, Јошева 

 

2. Дарко Митровић, рођен 05.08.1997. године, 

економски техничар, Јошева 

 

3. Драган Митровић, рођен 24.01.1968. године, 

бравар, Јошева 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-180/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

82. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Калиновац 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Калиновац, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Александар Јовановић, рођен 23.07.1995. године, 

геодетски техничар, Калиновац 

 

2. Ненад Брековић, рођен 01.01.1968. године, 

пољопривредник, Калиновац 

 

3. Жељко Чобић, рођен 16.10.1984. године, возач, 

Калиновац 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-181/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

83. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Кожуар 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Кожуар, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Владан Лукић, рођен 15.11.1982. године, 

пољопривредник, Кожуар 

 

2. Зоран Ђурђевић, рођен 15.02.1988. године, 

водоинсталатер, Кожуар 

 

3. Саша Гајић, рођен 25.02.1975. године, 

пољопривредник, Кожуар 

 

4. Живко Тодоровић, рођен 17.10.1953. године, 

пензионер, Кожуар 

 

5. Милан Ненадовић, рођен 27.08.1971. године, 

пољопривредник, Кожуар 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-182/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

84. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Кршна Глава 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Кршна Глава, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Милан Матић, рођен 22.08.1957. године, 

дипломирани инжењер агроекономије, Кршна 

Глава 

 

2. Милан Андрић, рођен 28.01.1980. године, 

пољопривредник, Кршна Глава 

 

3. Милорад Ранковић, рођен 10.12.1955. године, 

пензионер, Кршна Глава 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-183/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

85. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 
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Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Лончаник 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Лончаник, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Томислав Васковић, рођен 10.09.1967. године, 

капетан унутрашње пловидбе, Лончаник 

 

2. Небојша Маринковић, рођен 16.03.1973. године, 

пољопривредник, Лончаник  

 

3. Стаменко Павловић, рођен 12.02.1959. године, 

пензионер, Лончаник 

 

4. Саша Симић, рођен 02.10.1986. године, 

аутомеханичар, Лончаник 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-184/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

86. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Мургаш 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Мургаш, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Владимир Јаковљевић, рођен 13.10.1983. године, 

металостругар, Мургаш 

 

2. Дејан Радојевић, рођен 25.09.1980. године, 

трговац, Мургаш 

 

3. Иван Филиповић, рођен 10.02.1985. године, 

аутомеханичар, Мургаш 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-185/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

87. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Новаци 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Новаци, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Мико Урошевић, рођен 29.03.1977. године, 

столар, Новаци 

 

2. Ранко Ранковић, рођен 20.02.1957. године, 

пољопривредник, Новаци 

 

3. Милан Миливојевић, рођен 17.10.1978. године, 

возач, Новаци 

 

4. Ђорђе Станимировић, рођен 30.12.1981. године, 

пољопривредник, Новаци 

 

5. Слободан Гавриловић, рођен 23.08.1997. године, 

бравар, Новаци 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-186/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

88. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Паљуви 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Паљуви, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Горан Петровић, рођен 12.06.1972. године, 

машински техничар, Паљуви 

 

2. Миладин Мијатовић, рођен 01.06.1956. године, 

пензионер, Паљуви 

  

3. Ратко Илић, рођен 13.03.1976. године, 

аутомеханичар, Паљуви 

 

4. Тиосав Лекић, рођен 09.08.1962. године, 

пољопривредник, Паљуви 

 

5. Зоран Лекић, рођен 17.06.1967. године, 

пољопривредник, Паљуви 
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II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-187/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

89. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Памбуковица 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Памбуковица, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Жељко Вукосављевић, рођен 30.03.1969. године, 

пољопривредник, Памбуковица 

 

2. Слободан Богдановић, рођен 07.01.1977. године, 

виша машинска, Памбуковица 

 

3. Иван Глишић, рођен 18.08.1987. године, 

аутомеханичар, Памбуковица 

4. Александар Глишић, рођен 29.11.1983. године, 

бравар, Памбуковица 

 

5. Војислав Поповић, рођен 23.10.1963. године, 

пољопривредник, Памбуковица 

6. Јована Вукосављевић, рођена 17.09.1995. године, 

машински техничар, Памбуковица 

 

7. Бранко Ђорђевић, рођен 19.02.1984. године, 

аутомеханичар, Памбуковица 

 

8. Горан Петровић, рођен 27.09.1976. године, 

пољопривредник, Памбуковица 

 

9. Драган Васиљевић, рођен 08.09.1958. године, 

возач, Памбуковица 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-188/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

90. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Радљево 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Радљево, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Аца Марић, рођен 04.05.1965. године, 

електричар, Радљево  

 

2. Младен Васиљевић, рођен 06.05.1987. године, 

машински техничар, Радљево  

 

3. Драган Лазарић, рођен 25.11.1963. године, 

трговац, Радљево  

 

4. Милош Симанић, рођен 06.11.1979. године, 

трговац, Радљево 

 

5. Андрија Симанић, рођен 26.06.1984. године, 

радник, Радљево 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-189/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

91. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Руклада 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Руклада, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Милан Јевтић, рођен 27.07.1989. године, 

машинбравар, Руклада 

 

2. Горан Ивановић, рођен 31.05.1975. године, 

машински техничар, Руклада  

 

3. Слободан Недељковић, рођен 12.01.1987. године, 

бравар, Руклада  

 

4. Милан Ђурђевић, рођен 12.11.1991. године, 

бравар, Руклада 

 

5. Ђорђе Јеремић, рођен 07.09.1983. године, радник, 

Руклада 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-190/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 
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92. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Слатина 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Слатина, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Александар Ковачевић, рођен 17.06.1957. године, 

руковаоц грађевинских машина, Слатина  

 

2. Живорад Ераковић, рођен 09.02.1993. године, 

металофарбар, Слатина  

 

3. Милојко Сарић, рођен 01.11.1965. године, 

руковаоц грађевинских машина, Слатина  

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-191/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

93. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Совљак 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Совљак, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Горан Перишић, рођен 13.09.1977. године, 

аутомехничар, Совљак  

 

2. Марко Милосављевић, рођен 23.08.1988. године, 

дипломирани инжењер геодезије, Совљак 

 

3. Милисав Марковић, рођен 10.12.1963. године, 

радник, Совљак  

 

4. Сретен Божић, рођен 08.04.1973. године, 

пољопривредник, Совљак 

 

5. Драган Милосављевић, рођен 12.11.1959. године, 

економиста, Совљак 

 

6. Дејан Филиповић, рођен 29.09.1985. године, 

дипломиран инжењер пословне информатике, 

Совљак 

 

7. Данијела Аврамовић, рођена 12.08.1981. године, 

кувар, Совљак 

 

8. Мишко Ашковић, рођен 18.05.1981. године, 

машинбравар, Совљак 

 

9. Нада Ђокић, рођена 03.12.1994. године, мастер 

менаџер безбедности, Совљак 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-192/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

94. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Стубленица 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Стубленица, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Мирослав Антонијевић, рођен 11.03.1974. године, 

аутопревозник, Стубленица  

 

2. Радосав Ивановић, рођен 26.08.1956. године, 

пензионер, Стубленица  

 

3. Живан Стојчић, рођен 10.07.1972. године, возач, 

Стубленица  

 

4. Миша Живановић, рођен 20.01.1963. године, 

радник обезбеђења, Стубленица 

 

5. Горан Негић, рођен 11.01.1975. године, 

машинбравар, Стубленица 

 

6. Александар Новаковић, рођен 26.08.1987. године, 

електромеханичар, Стубленица 

 

7. Драган Илић, рођен 19.02.1980. године, 

металостругар, Стубленица 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-193/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

95. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  
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 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Таково 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Таково, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Александар Радовановић, рођен 26.09.1961. 

године, бравар, Таково  

 

2. Слободан Велимировић, рођен 29.06.1982. 

године, пољопривредник, Таково 

 

3. Божидар Максимовић, рођен 17.05.1996. године, 

инжењер заштите биља, Таково  

 

4. Драган Бранковић, рођен 23. 12.1957. године, 

пољопривредник, Таково 

 

5. Живота Марковић, рођен 03.09.1985. године, 

пољопривредник, Таково 

 

6. Александар Ивановић, рођен 14.11.1983. године, 

инжењер електротехнике, Таково 

 

7. Дејан Весић, рођен 21.09.1989. године, 

дипломирани економиста, Таково 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-194/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

96. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Тврдојевац 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Тврдојевац, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Дејан Мијаиловић, рођен 17.05.1984. године, 

аутолимар, Тврдојевац 

 

2. Миломир Јелић, рођен 03.08.1961. године, 

пољопривредник, Тврдојевац 

 

3. Љиљана Ранковић, рођена 29.01.1980. године, 

трговац, Тврдојевац 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-195/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

97. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Трлић 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Трлић, расписане за 28. новембар 

2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Слободан Миливојевић, рођен 28.01.1981. 

године, пољопривредник, Трлић 

 

2. Марко Манојловић, рођен 16. 10.1983. године, 

пољопривредник, Трлић 

 

3. Милош Раковић, рођен 28.02.1989. године, 

конобар, Трлић 

 

4. Вељко Станић, рођен 27.04.1990. године, 

машински техничар за компјутерско 

конструисање, Трлић 

 

5. Милан Дамњановић, рођен 21.11.1975. године, 

пољопривредник, Трлић 

 

6. Марко Петрић, рођен 17.02.1986. године, 

пољопривредник, Трлић 

 

7. Дејан Сајић, рођен 29.10.1993. године, 

аутомеханичар, Трлић 

 

8. Зоран Станић, рођен 22.08.1979. године, 

металостругар, Трлић 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-196/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

98. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Тулари 
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 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Тулари, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Драган Миросављевић, рођен 09.12.1965. године, 

бравар, Тулари  

 

2. Славиша Тимотић, рођен 24.09.1975. године, 

пољопривредник, Тулари  

 

3. Милан Зујаловић, рођен 21.07.1986. године, 

пољопривредник, Тулари 

 

4. Марко Јеремић, рођен 03.09.1995. године, 

аутомеханичар, Тулари 

 

5. Раде Сарић, рођен 13.12.1961. године, 

пољопривредник, Тулари 

 

6. Драган Марјановић, рођен 17.01.1967. године, 

возач, Тулари 

 

7. Драган Спасојевић, рођен 02.06.1998. године, 

машински техничар, Тулари 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-197/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

99. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Црвена Јабука 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Црвена Јабука, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Милан Ненадовић, рођен 24.07.1983. године, 

возач, Црвена Јабука 

 

2. Бојан Јеремић, рођен 02.07.1998. године, 

аутомеханичар, Црвена Јабука 

 

3. Млађан Ненадовић, рођен 25.05.1974. године, 

машинбравар, Црвена Јабука  

 

4. Драган Томић, рођен 02.10.1980. године, 

аутомеханичар, Црвена Јабука 

 

5. Милош Андрић, рођен 15.04.1989. године, 

електромеханичар, Црвена Јабука 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-198/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

100. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Чучуге 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Чучуге, расписане за 28. 

новембар 2021. године: 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Даница Павловић, рођена 12.05.1982. године, 

административни радник, Чучуге 

  

2. Михаило Јовић, рођен 23.01.1991. године, доктор 

ветеринарске медицине, Чучуге  

 

3. Иван Чолић, рођен 18.08.1993. године, струковни 

информатичар, Чучуге 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-199/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

101. 

На основу члана 23. став 1 тачка 8. Одлуке  о 

месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019 и 45/202)  

 Општинска изборна комисија, на седници одржаној 

дана 17. новембра 2021. године, доноси 

 

Решење  

о утврђивању листе кандидата за избор чланова  

Савета Месне заједнице Уб 

 

 I Утврђује се листа кандидата за избор чланова 

Савета Месне заједнице Уб, расписане за 28. новембар 

2021. године: 

 

 

Редни 

број 
Кандидат 

1. Иван Јездимировић, рођен 09.07.1978. године, 

дипломирани машински инжењер, Уб, Милана 

Муњаса 69 

2. Марија Милутиновић Кандић, рођена 30.07.1985. 

године, специјалистички струковни инжењер 

геодезије, Уб, Браће Ненадовића 35 

3. Марко Ђурић, рођен 10.10.1986. године, инжењер 

електронике и телекомуникација, Уб, Радомира 

Софронића 10 
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4. Владимир Петковић, рођен 12.02.1978. године, 

дипломирани инжењер рударства, Уб, Шарбанска 

1 

5. Саша Милићевић, рођен 19.09.1979. године, 

дипломирани економиста, Уб, Вука Караџића 28/6 

6. Немања Јовановић, рођен 10.07.1981. године, 

дипломирани економиста, Уб, 1. маја 71 

7. Аница Милошевић - Поповић, рођена 19.08.1957. 

године, педијатар, Уб, Колубарска 6 

8. Милица Димитријевић, рођена 18.01.1989. године, 

стоматолог, Уб, Војводе Мишића 28 

9. Душан Илић, рођен 14.08.1946. године, пензионер, 

Уб, Милоша Селаковића 19 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб'' и бирачким местима. 

 
Општина Уб Председник Комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-5-200/2021-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

 

 102. 

На основу члана 23. став 1. тачка 4. Одлуке о месним заједницама на територији општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 4/2019 и 45/2020),  

Општинска изборна комисија, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, доноси  

 

У п у т с т в о 

бирачком одбору за спровођење поступка за изборе чланова савета месне заједнице 

  

 I Уводне одредбе 

  

1. Бирачки одбор (у даљем тексту: 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 

Одлуком о месним заједницама  и актима Општинске 

изборне комисије. 

2. Одбор одлучује већином гласова од укупног броја 

присутних чланова. 

 

 I I Рад одбора пре гласања 

 

1. Одбор, најкасније 24 часа пре дана одржавања 

избора преузима изборни материјал од Општинске 

изборне комисије (у даљем тексту: Изборна комисија). 

2. 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. 

3. О примопредаји изборног материјала сачињава се 

записник. 

4. 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. 
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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.. 

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 бирачки одбор 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. 
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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. 

 5. Први примерак овог записника, са изборним 

материјалом одмах се доставља 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 

 

Ово упутство  објавити у ''Службеном гласнику општине 

Уб'' и на сајту општине Уб. 

 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-5-248/2021-01  

 Драган Радојичић, с..р. 
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С а д р ж а ј 

 

72. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Бањани; 

 

1 

 

73. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Бргуле; 

 

1 

 

74. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Брезовица; 

 

1 

 

75. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Врело; 

 

2 

 

76. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Врховине; 

 

2 

 

77. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Вукона; 

 

2 

 

78. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Гвозденовић; 

 

3 

 

79. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Докмир; 

 

3 

 

80. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Звиздар; 

 

3 

 

81. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Јошева; 

 

3 

 

82. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Калиновац; 

 

4 

 

83. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Кожуар; 

 

4 

 

84. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Кршна Глава; 

 

4 

 

85. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Лончаник; 

 

4 

 

86. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Мургаш; 

 

5 

 

87. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Новаци; 

 

5 

 

88. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Паљуви; 

 

5 

 

89. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Памбуковица; 

 

6 

 

90. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Радљево; 

 

6 

 

91. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Руклада; 

 

6 

 

92. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Слатина; 

 

7 

 

93. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Совљак; 

 

7 

 

94. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Стубленица; 

 

7 

 

95. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Таково; 

 

7 

 

96. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Тврдојевац; 

 

8 

 

97. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Трлић; 

 

8 

 

98. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Тулари; 

 

8 

 

99. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Црвена Јабука; 

 

9 

 

100. 

 
Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Чучуге; 

 

9 

 

101. 

 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Уб 

 

9 

 

102. 

 

Упутство бирачком одбору за спровођење поступка за изборе чланова савета месне заједнице 

 

10 

 

 

 

 
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 


