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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIV – Број 13 Уб, 18. септембар 2013. године Бесплатан примерак 

 

 

85. 

 

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Уб", број 

10/2013), 

Општинска изборна комисија општине Уб, на седници одржаној 18. септембра 2013. године, доноси 

 

 

O д  л у к а  

о утврђивању образаца за спровођење избора 

за чланове савета месних заједница 
 

 

 1. Утврђују се обрасци за спровођење појединих изборних радњи за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница у складу са одредбама Одлуке о месним заједницама  ("Службени гласник општине Уб", број 10/2013), који су 

одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део, и то: 

 

 1) Образац ИС  МЗ-1 Кандидатура за члана Савета месне заједнице;  

 2) Образац ИС  МЗ-2 Изјава бирача о подржавању кандидатуре за избор члана Савета месне заједнице;  

 3) Образац ИС  МЗ-3 Списак бирача који својим потписом подржавају кандидатуру за избор члана Савета месне 

заједнице;  

 4) Образац ИС  МЗ-3-1 Овлашћење за представника подносиоца кандидатуре; 

 5) Образац ИС  МЗ-4 Решење о проглашењу кандидатуре за избор члана Савета месне заједнице; 

 6) Образац ИС  МЗ-5 Решење о одбацивању кандидатуре за избор члана Савета месне заједнице;  

 7) Образац ИС  МЗ-6 Закључак о отклањању недостатака у поднетој кандидатури за избор члан Савета мессне 

заједнице;  

 8) Образац ИС  МЗ-7 Решење о одбијању проглашења кандидатуре за избор члана Савета месне зајднице;  

 9) Образац ИС  МЗ-8 Решење о утвђивању листе кандидата за избор чланова Савета месне заједнице;  

 10) Образац ИС  МЗ-9 Контролни лист за проверу гласачке кутије за гласање за избор чланова Савета месне 

заједнице; 

 11) Образац ИС  МЗ-10 Гласачки листић за избор чланова Савета месне заједнице;  

 12) Образац ИС  МЗ-11 Записник о примопредаји изборног материјала за избор чланова Савета месне заједнице;  

 13) Образац ИС  МЗ-12 Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за чланова 

Савета месне заједнице;  

 14) Образац ИС  МЗ-13 Записник бирачког одбора о гласању и утврђивању резултата гласања за избор чланова 

Савета месне заједнице;  

15) Образац ИС  МЗ-13-1х Резултати избора за чланове Савета месне заједнице; 

16) Образац ИС  МЗ-13-1в Резултати избора за чланове Савета месне заједнице; 

17) Образац ИС  МЗ-14 Уверење о избору. 

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб. 

 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник  

Број: 013-15-2/2013-01  

 Драган Радојичић, с.р. 
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Образац ИС МЗ-1 

 

 На основу члана 28. Одлуке месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) подносим 

 

 

Кандидатуру  

за члана Савета Месне заједнице _____________________, 

за изборе чланова Савета месне заједнице ________________  

расписане за  ____________ 2013. године 

 

 

Име и презиме 

 

 

 

Датум рођења и ЈМБГ 

 

 

 

Занимање 

 

 

Пребивалиште и адреса  

становања 

 

 

 

Својеручни потпис 

 

 

 

 

У Убу, ________________ 2013 године  

 

 У прилогу кандидатуре достављам потребну документацију (члан 28. став 3. Одлуке о месним заједницама): 
1. оверене изјаве бирача са територије Месне заједнице _________________ који подржавају кандидатуру; 
2. списак бирача који подржавају кандидатуру –списак садржи следеће податке: редни број, презиме и име, датум рођења, занимање, 

пребивалиште, адресу становања и лични број; 
3. копија важеће личне карте подносиоца кандидатуре; 
4. писану изјаву којом подносилац кандидатуре овлашћујем друго лице да у својству представника кандидата прати спровођење 

избора на бирачком месту и да по завршеном гласању може узети у име кандидата записник о резултатима гласања; 
5. копија важеће личне карте представника подносиоца кандидатуре. 
 
 
 

Редни број ________                                                                                                      Образац ИС МЗ-2 

 

ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ  

КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _________________________  

 

 Подржавам кандидатуру за члана Савета Месне заједнице _________________________________________________ коју подноси 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________. 

                                         (име и презиме, јединствен матични број, место и адреса – подносиоца кандидатуре)     

У  ____________________,  _______________________. 

                 
 (место)                                                               (датум)

 

_________________________________________________________________________________. 
(име и презиме, јединствен матични број, место и адреса  - бирача)  

_____________________________________________ 
(потпис - бирача)

 

Напомена: Бирач својеручно потписује овај образац. 

 

Потврђује се да је _____________________________________________ ову изјаву својеручно потписао. Идентитет бирача утврђен је на 

основу личне исправе број __________________. Накнада од ________ динара за оверу наплаћена је и поништена. 

 

Ов. бр. _________________ , у __________________________, ___________________ у _______ часова.      
                                                                                                      

(место)                                                               (датум) 

 

Основни суд Ваљево – СЈ Уб  РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ, 

Општинска управа Уб   

  _________________________ 

 М.П. 
(потпис)

 

   

 

 

 

 

 

 



Број 13 – страна 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 18. септембар 2013. године 

                                                                        

 3 

 

Образац ИС МЗ-3 

 

СПИСАК  

БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ  

КАНДИАТУРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ____________________ 

 

 Кандидатуру за члана Савета Месне заједнице ________________ коју је поднео 
 

________________________________________________________________________________________________________, 
овереним потписима подржавају бирачи:

 

(име и презиме, јединствен матични број, место и адреса – подносиоца кандидатуре)    

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име Датум рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана Лични број 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

У Убу, ______ 2013. године 

Подносилац кандидатуре 

 

__________________________ 
име и презиме 

 

___________________________ 
својеручни потпис 

 

НАПОМЕНА:  
- Навести све бираче који подржавају предлог кандидатуре. Списак се обавезно доставља у писаном облику . 

- Уз списак се достављају, сређене по редном броју из штампаног списка, све оверене изјаве бирача који подржавају предлог кандидатуре, 

дате на прописаном обрасцу.  

- Списак потписује подносилац кандидатуре. 

 

Образац ИС МЗ-3-1 

 

 Кандидат за члана Савета Месне заједнице ____________________________  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(име и презиме, јединствен матични број, место и адреса – подносиоца кандидатуре) 

 

 на основу члана 28. став 2. тачка 4. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб '' број 10/2013), даје 

 

О в л а ш ћ е њ е 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________,  

       (име и презиме, јединствен матични број, место и адреса – представника подносиоца кандидатуре) 

да у својству мог представника, подносиоца кандитуре за избор члана Савета месне заједнице ________________, прати спровођење избора 

на бирачком месту и да по завршетку гласања може узети у моје име записник о резултатима гласања. 

У Убу, ______ 2013. године 

Подносилац кандидатуре 

 

__________________________ 
име и презиме 

 

___________________________ 
својеручни потпис 

 

 

Образац ИС  МЗ-4 

 

На основу члана 24. став 1 тачка 7. и члана 31. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној _____ 2013. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

 Проглашава се кандидатура  

____________________________________________________________________________ 

име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

 

за избор члана Савета месне заједнице _________________________  

 

поднета од стране кандидата  ______________________________________  

                                                   дан, месец, година, сат и минут предаје кандидатуре 
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Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-___-____/2013-01  

 ________________________ 

 

 

Образац ИС  МЗ-5 

 

На основу члана 32. stav 1. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној _____ 2013. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

 

 Одбацује се кандидатура  

____________________________________________________________________________ 
име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

 

за избор члана Савета месне заједнице _________________________  

 

поднета од стране кандидата  ___________________________ као неблаговремена 

                                                      
дан, месец, година, сат и минут предаје кандидатуре 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

(Образложити прекорачење рока за предају кандидатуре) 

 

 Поука о правном леку: против овог решења, подносилац кандидатуре може поднети приговор Општинској изборној комисији у року 

од 24 часа од дана када је решење донето. 

 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-___-____/2013-01  

 ________________________ 

 

 

 

Образац ИС  МЗ-6 

 

На основу члана 32. став 1. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној _____ 2013. године, доноси 

 

З а к љ у ч а к 

 

 1. Утврђује се да кандидатура  

________________________________________________________________________________________________ 
име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

 

за избор члана Савета месне заједнице _________________________  

поднета од стране кандидата  ___________________________ садржи недостатке ________________________ 
         дан, месец, година, сат и минут предаје кандидатуре

 

(навести недостатке) због којих не може да буде проглашена.  

 

 2. Налаже се подносиоцу кандидатуре да у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони наведене недостатке.                                                   
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

(Навести недостакте и образложити  

зашто са таквим недостатком кандидатура не може бити проглашена) 

 

 Поука о правном леку: против овог решења, подносилац кандидатуре може поднети приговор Општинској изборној комисији у року 

од 24 часа од дана када је решење донето. 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-___-____/2013-01  

 ________________________ 
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Образац ИС  МЗ-7 

 

На основу члана 32. став 3. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној _____ 2013. године, доноси 

 

 

Р е ш е њ е 

 

 Одбија се проглашење кандидатуре  

____________________________________________________________________________ 
име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

 

за избор члана Савета месне заједнице _________________________  

 

поднете од стране кандидата  ___________________________ због неиспуњења услова   
         дан, месец, година, сат и минут предаје кандидатуре

 

утврђених Одлуком о месним заједницама.  

                                                       

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

(У зависности од сваког случаја, навести услове утврђене Одлуком о месним заједницама које подносилац ккандидатуре није испунио у року 

одређеном му за отклањање утврђених недостатака) 

 

 

 Поука о правном леку: против овог решења, подносилац кандидатуре може поднети приговор Општинској изборној комисији у року 

од 24 часа од дана када је решење донето. 

 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-___-____/2013-01  

 ________________________ 

 

 

Образац ИС  МЗ-8 

 

На основу члана 33. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

Општинска изборна комисија, на седници одржаној _____ 2013. године, доноси 

 

 

Р е ш е њ е 

о утврђивањи листе кандидата за избор чланова  

Савета месне заједнице ____________  

 

1. Утврђује се  

листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице ___________________ : 

  

1) ____________________________________________________________________ 
име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

2) ____________________________________________________________________ 
име и презме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'', на огласној табли месне заједнице и на другим пригодним местима на 

подручју месне заједнице. 

 

Општинска изборна комисија 

 

 Председник комисије 

Број: 013-___-____/2013-01  

 ________________________ 

 

 

Образац ИС МЗ-9 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________ 
 

 
  Бирачки одбор за Бирачко место број _______, за избор чланова Савета месне заједнице _________________, који ће се одржати 

_____________________. године, примио је од Општинске изборне комисије кутију за гласање. 
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  Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност гласачких листића. 

 

  У _________________, _______________. године, у _________ часова. 

                       
(место)   (датум) 

 

Бирач који је први 

дошао на бирачко место, 

 

________________________________ 
(име и презиме - потпис) 

 

БИРАЧКИ ОДБОР 
 

1._______________________________________ 
(име, презиме и потпис председника) 

 
 

2. ________________________________________ 
(име, презиме и потпис члана) 

 
3. ________________________________________ 

(име, презиме и потпис члана) 

 

 

Образац ИС  МЗ-10 

ГЛАСАЧКИ  ЛИСТИЋ  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________ 

 

_______________________  

(датум) 

 

 

КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________________: 

 

1. Име и презиме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања;. 

 

2. Навести даље и остале кандистае. 

 

 

Напомена: 

  

Гласа се заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата. 

Највише се може заокружити ______ редних бројева испред имена кандидата,  

колико се и чланова бира у Савет месне заједнице ____________. 

 

 

(М.П.) 

 

Образац ИС  МЗ-11 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР  

ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________  

 

1.  Општинска изборна комисија предала је Бирачком одбору за бирачко место број _______ изборни материјал за избор чланова Савета месне 

заједнице_____________, који ће се одржати дана ________________ године, и то: 

 

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) ___________ гласачких листића, 
              (број) 

5) Правила о раду бирачког одбора, 

6) Извод из Решења о одређивању бирачких места, 

7) Решење о именовању бирачког одбора. 

 

2. Општински орган управе предао је Бирачком одбору: 

1) једну кутију за гласање, 

2) два паравана за гласање, 

3) прибор за печаћење, 

4) прибор за писање, 

5) ___________службених коверата за одлагање изборног материјала. 
                  (број)  

 

3. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у тачки 1. и 2.  

 



Број 13 – страна 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 18. септембар 2013. године 

                                                                        

 7 

4. Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца кандидатура: 

 

1) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

 

2) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

 

3) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

5. Бирачки одбор и представници подносилаца кандидатура ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на предају и пријем изборног материјала. 

Примедбе су: ______________________________________________________________________ . 

 

6. Записник је сачињен у 3 примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, један код Бирачког одбора и један код Општинског органа 

управе. 

 

У Убу, _______________ године, у _________ сати 

 

За Бирачки одбор За Општинску изборну комисију 

 

______________________________ 
(име и презиме – потпис) 

 

__________________________________ 
(име и презиме – потпис)

 

 

За Општински орган управе 

 

__________________________________ 
(име и презиме – потпис)

 

 

Образац ИС  МЗ-12 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР  

ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________  

 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број _______ у општини Уб предао је Општинској изборној комисији изборни материјал после спроведеног гласања за 

избор чланова Савета месне заједнице __________________ на бирачком месту број __________ , који су одржани __________________ године, и то: 

 

1) Записник о раду Бирачког одбора о спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања, 

2) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи, 

 

3) ___________ неупотребљених гласачких листића, 
              (број) 

4) ___________ неважећих гласачких листића, 
              (број) 

5) ___________важећих гласачких листића. 
              (број) 

2. Бирачки одбор предао је Општинском органу управе: 

1) једну кутију за гласање, 

2) два паравана за гласање, 

3) прибор за печаћење, 

4) прибор за писање, 

 

3. Општинска изборна комисија примила је изборни материјал назначен у тачки 1., а Општински орган управе у тачки 2. овог записника. 

  

4. Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца кандидатура: 

 

4) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

 

5) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

 

6) __________________________________________________________________________  
                                           (име, презиме, занимање, пребивалиште и адреса становања) 

 

5. Бирачки одбор и представници подносилаца кандидатура ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на предају и пријем изборног материјала. 

Примедбе су: ______________________________________________________________________ . 

 

6. Записник је сачињен у 3 примерка, од којих је један код Општинске изборне комисије, један код Бирачког одбора и један код Општинског органа 

управе. 

 

У Убу, _______________. године, у _________ сати 

 

За Бирачки одбор За Општинску изборну комисију 

 

______________________________ 
(име и презиме – потпис) 

 

__________________________________ 
(име и презиме – потпис)

 

 

За Општински орган управе 

 

__________________________________ 
(име и презиме – потпис)
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Образац ИС  МЗ-13 

 

З А П И С Н И К 
БИРАЧКОГ ОДБОРА О ГЛАСАЊУ И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ_______________________ 

 
1. Бирачки одбор за бирачко место број ___________, _____________________________________  

                   
(назив бирачког места) 

састао се на дан гласања ________________ у _____________ часова. 
                                                                                    (датум) 

2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио: 

- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких странака и другог пропагандног 

материјала; 

- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно важећим прописима; 

- да је од Општинске изборне комисије примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту, сагласно Закону и записнику о пријему изборног 

материјала. 

3. Бирачки одбор је у _____ часова отворио бирачко место. 

4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача ________________________________________  

_______________________________________, чији је редни број из бирачког списка ___________ 
            (име и презиме првог бирача) 

који је први дошао на бирачко место. Пошто је утврђено да је гласачка кутија празна, контролни лист који су потписали чланови бирачког одбора и први 

бирач, убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање. 

5. На бирачком месту гласало је _______ бирача уз помоћ другог лица (слепа, инвалидна и неписмена
                                                                              

(број)  

лица). 

 

6. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. За време гласања десило се:(Навести догађаје  који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања 

или продужетак гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника). 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

7 Бирачко место је затворено и гласање закључено у ________ часова. 

8 После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин: 

- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 

- према изводу из бирачког списка утврдио је укупан број бирача који су гласали (заокружених у бирачком списку); 

- отворио гласачку кутију, у којој је пронашао - није пронашао контролни лист; 

 - приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића; 

- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваког кандидата.  

После пребројавања неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени су у посебне омоте и запечаћени. 

9.Брачки одбор је утврдио да су на бирачком месту број ______ резултати гласања следећи: 

 

  б р о ј 

10. Да је од Општинске изборне комисије, примљено гласачких листића  

11. Да је неупотребљених гласачких листића  

12. Да је укупно бирача уписаних у бирачки списак    

13. Да је укупно бирача који су гласали (заокружених у бирачком списку)  

14. Да је употребљених гласачких листића (у кутији)  

14.1. Да је неважећих гласачких листића  

14.2. Да је важећих гласачких листића  

15. Да су од укупно важећих гласачких листића, кандидати за члана Савета месне 

заједнице добили следећи број гласова: 

 

 

 
Р.б Кандидат број гласова 
1. 
 

Име и презиме, датум рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања 
 

2. 
 

(Навести остале кандидате) 
 

 

17.Чланови бирачког одбора имали су - нису имали приговора на овај Записник (непотребно прецртати). 

Ако има приговора, Прилог са приговором чини саставни део овог Записника. 

18. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом одмах достави Општинској изборној комисији, а зато су одређени 

председник и чланови бирачког одбора, и то:  

______________________________________________________________ .  

19. 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 Општинске изборне комисије у року од 12 часова. 

Остали кандидата имају право да, у року од 12 часова од достављања материјала са бирачког места Општинској изборној комисији, од Општинске 

изборне комисије добију фотокопију записника са бирачког места, оверену од стране Општинске изборне комисије.    

20. Бирачки одбор је завршио рад ________________ године, у ___________ часова 

 

БИРАЧКИ ОДБОР 
 
1._______________________________________                     2. __________________________________  

  (име, презиме и потпис председника)             (име, презиме и потпис члана) 
 

(Навести остале чланове бирачког одбора) 
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               Образац ИС  МЗ-13-1х 

                      

 Резултати избора за чланове Савета Месне заједнице ______________ на дан избора ____________ године 

                      

 Гласачки листић број               

К
ан

д
и

д
ат

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Укупно 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

...                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

                      

            __________________________  

            Председник бирачког одбора  

 
           Образац ИС  МЗ -13-1в 

 Резултати избора за чланове         

 Савета Месне заједнице ______________ на дан избора ____________ године 

                

 Кандидат             

Лис

тић 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                
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24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

Укупно              

 

 

Образац ИС  МЗ-14 

У В Е Р Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗА ________________  

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________ 

 Утврђује се да је _____________________________, рођен _____________________ ,  

                                                                                      (име и презиме)                                                                                         (година) 

________________________________, из ______________________________ изабран за  

                             (занимање)                                                                                                     (место) 

 _________________________________ Савета месне заједнице ________________,  

 

на изборима одржаним _________________ године. 

 

Број: 013-___-___-____/2013-01  

У Убу, _________. године 

Општинска изборна комисија 

 Председник Комисије 

  

 ___________________ 

 
 
 

С а д р ж а ј 
 

85. Oдлука о утврђивању образаца за спровођење избора за чланове савета месних заједница 1 

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


