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Образац МЗ бр. 1 

 

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ________________________ 

расписане за __.__.____. године. 

 Подносим пријаву за кандидата за члана Савета месне заједнице _______________. 

 

1. Име и презиме кандидата:______________________________, 

2. ЈМБГ: _________________________, 

3. Занимање: _________________________, 

4. Место пребивалишта: _______________________, 

5. Адреса стана: __________________________________. 

 

 

У _____________________, дана __.__.____. године 

 

Прилог: 

1) списак бирача који својим потписом подржавају кандидата за члана савета месне 

заједнице, 

2) потврда о изборном праву,  

3) потврда о пребивалишту.  

 

 

 

 

           К а н д и д а т  

        ___________________________ 

                          (својеручни потпис)   

 



Образац МЗ бр. 2 

 

СПИСАК БИРАЧА 

КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ __________________ 

На изборима расписаним за __.__.____. године 

 

 Ми, доле потписани бирачи у Месној заједници __________________/(или у делу 

месне заједнице - ако је месна заједница састављена од више села или делова месне 

заједнице као посебне изборне јединице), подржавамо кандидата 

________________________ за избор у Савет месне заједнице ______________________. 

  

 

Редни 

број 
Име и презиме ЈМБГ 

Пребивалиште и 

адреса становања 

Потпис 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      



17.      

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

 

 

У __________________, __.__.____. године 

           (место)                 (датум) 

 

 

            РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЈЕМ                                                              КАНДИДАТ               

___________________________________                                  ____________________________                                                               

        (потпис)                                                                               (потпис) 

 



Образац МЗ бр. 3 

 

На основу члана 37. став 2. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града 

Шапца”, број 5/21) и члана 17. став 1. тачка 4. Упутства за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница („Службени лист града Шапца”, број 33/2021), Градска управа 

града Шапца, дана _______________.2021. године, издаје                                                                                                            

                                                                                             

 

П О Т В Р Д У 

 

 

Кандидат за члана савета месне заједнице,  

 

____________________________________________________, ______________________,  

                         (име, име родитеља, презиме)                                        (ЈМБГ)                

по занимању ____________________________________. 

        (назив занимања) 

      

уписан је у Извод из бирачког списка за месну заједницу 

______________________________________. 

               (назив месне заједнице) 

                                       

 

Ова потврда се може користити само у сврху избора за чланове савета месне 

заједнице који ће се одржати дана 26. децембра 2021. године. 

 

 

 

 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

 

   НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

дипл. правник Александар Јовановић 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 4 

 

На основу члана 39. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Шапца”, 

број 5/21), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији града Шапца, на седници одржаној дана_______________ 2021. године, доноси  

       

        

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОГЛАШЕЊУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

 

1. За кандидата за члана Савета месне заједнице __________________________, проглашава 

се ______________________________, рођен _____________, занимање ________________. 

   (име и презиме)                   (дан, месец и година)                       (назив занимања) 

 

2. Ово решење доставити проглашеном кандидату. 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

 

 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Драган Васић 

 

 



Образац МЗ бр. 5 

 

На основу члана 41. став 5. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града 

Шапца”, број 5/21) и члана 20. став 4. Упутства за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница („Службени лист града Шапца”, број 33/2021), Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца, на 

седници одржаној дана_______________ 2021. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

______________________________ 

 

 

1. Утврђује се Изборна листа кандидата за избор члана Савета месне заједнице 

___________________________________ и то: 
 

РБ Име и презиме Година рођења Занимање Пребивалиште 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном листу  града Шапца'', на огласној табли Месне 

заједнице __________________ и на званичној интернет презентацији града Шапца. 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Драган Васић 

 



Образац МЗ бр. 6 

 

 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

 

 ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

_________________________________ 

 

 
1. __________________________________ 

 (име и презиме) 
______________ 

(година рођења) 

______________________ 
(занимање) 

 

- (на исти начин унети све кандидате истим редоследом као на збирној изборној листи) 

 

НАПОМЕНА:  

 

• Бира се _____________ кандидата. 
                                                   (број) 

• Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 7 

 

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ  

 

 

 За гласање на изборима за чланове Савета месне заједнице _________________, 

расписаним за __. __ ____. године, бирачка комисија на бирачком месту број ____ у Месној 

заједници _________________________  примила је кутију за гласање.  

Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место 

______________________________________, уписаног у извод из бирачког списка 

 (име и презиме бирача) 

за гласање на изборима за за чланове Савета месне заједнице _________________, под 

редним бројем ____, утврђено да је гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди 

сигурност и тајност садржине гласачких листића. 

 У _______________, __________________, ____________,  

                        (место)              (дан, месец, година)     (време) 

  

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО БИРАЧКА КОМИСИЈА 

 НА БИРАЧКО МЕСТО 

 

_______________________ 1. __________________________________ 

 (потпис) (име и презиме и потпис председника) 

 

_______________________   2. __________________________________ 

 (име и презиме) (име и презиме и потпис заменика председника) 

 

  3. _________________________________ 

  (име и презиме и потпис члана) 

 

  4. _________________________________ 

  (име и презиме и потпис заменика члана) 

   

  5. _________________________________ 

  (име и презиме и потпис члана) 

 

  6. _________________________________ 

  (име и презиме и потпис заменика члана) 

 

 

 



Образац МЗ бр. 8 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА  

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ  

 

1. Изборна комисија предаје бирачкој комисији на бирачком месту број ______ на подручју 

Месне заједнице ________________________, следећи изборни материјал: 

 

1) Збирну изборну листу,   

2) Извод из Решења о одређивању бирачких места, 

3) Извод из бирачког списка 

4) Решење о образовању бирачке комисије, 

5) Извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту, 

6) Потврда о изборном праву за гласања ван бирачког места 

7) _______ гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка, 

8) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

9) Образац Записника о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор чланова Савета месне заједнице, 

10) Извод из Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на 

територији града Шапца - Правила о раду бирачких комисија, 

 

2. Градска управа предала је бирачкој комисији: 

1) гласачку кутију, 

2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања, 

3) врећу за одлагање изборног материјала, 

4) прибор за писање, 

5) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и 

печатни восак), 

6) коверте за одлагање гласачких листића, 

7 овлашћења посматрача за праћење рада бирачких комисија, 

8) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачке комисије на 

бирачком месту, 

 

3. Бирачка комисија је примила изборни материјал назначен у тачки 1. и тачки 2. овог 

записника, изузев изборног материјала из подтачке  _____________________. 

4. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије, 

а други код бирачке комисије. 

 

 



У ___________________, ___________________ у _________ часова. 

 (место) (датум) 

  

 

 Председник бирачке комисије За Изборну комисију 

1. _______________________ ______________________ 

 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 

 

 

Присутни чланови бирачке комисије: За Градску управу 

 

 2. ________________________ _______________________ 

  (потпис) 

 

 3. ________________________ _______________________ 

  (име и презиме) 

 

 4. _________________________ 

 

 5. _________________________ 

 

 6. _________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 9 

 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

__________________________ 

 

1. Бирачка комисија за бирачко место број ____, _________________________________________ 

 (назив бирачког места) 

 Састала се на дан _________________. године, у __________ часова. 

                                                                    

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачке комисије: 

 - _____________________________________, председник 

 -  _____________________________________, заменик председника 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

2.  Пре отварања бирачког места, бирачка комисија је проверила и утврдила: 

2.1. да на бирачком месту нема истакнутог  изборног пропагандног материјала кандидата, 

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена и да је обезбеђена тајност гласања, 

2.3а да је од Изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан за 

спровођење гласања на бирачком месту. 

2.3б да је од Изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да 

недостаје: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију1. 

3.  Бирачка комисија је отворила бирачко место у __________ часова. 

4. Бирачка комисија је проверила исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први   

       дошао на бирачко место _________________________________________, уписаног у извод из  
 (име и презиме првог бирача) 

бирачког списка за гласање на изборима за члана Савета месне заједнице _________________,   

под редним бројем ____. 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су потписали 

чланови бирачке комисије и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку 

кутију, која је одмах запечаћена у присуству првог бирача, након чега је почело гласање. 

5.  Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког. 
    (број) 

 списка под редним бројевима ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

6.  Гласање се све време одвијало у потпуно реду. 

 

7.  За време гласања десило се:  

(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног 

прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни 

део овог записника 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8.  На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи. 

9.  На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

10.  Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

 
1 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду бирачке 

комисије, бирачка комисија треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 



11.  После затварања бирачког места, бирачка комисија је приступила утврђивању резултата  

        гласања на следећи начин: 

11.1. утврдила је број неупотребљених гласачких листића, 

11.2. утврдила је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних  

 бројева у изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком; 

11.3.  отворила је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШЛА – НИЈЕ ПРОНАШЛА контролни лист; 

11.4. приступила је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдила број неважећих 

 гласачких листића; 

11.5. утврдила је број важећих гласачких листића и број гласова који је добио сваки кандидат за  

         члана Савета месне заједнице. 

 

12. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 

гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене. 

13.  Бирачка комисија је утврдила да су на бирачком месту  _______, МЗ ____________________ 
                                                                                                          (број)                 (назив месне заједнице) 

 резултати гласања следећи: 

13.1. да је према изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком 

списку  

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА ......................…………………………………   ___________; 
 (број) 

13.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ……………………………………..……    ___________; 
 (број) 

13.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ……………………………..…..    ___________; 
 (број) 

13.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу  

  из бирачког списка .........................................................................……………....…. ___________; 
 (број) 

13.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ      ___________; 
 (број) 

13.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………......    ___________; 
 (број) 

13.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………….....   ___________; 
 (број) 

13.8. да је број ГЛАСОВА који је добио СВАКИ КАНДИДАТ: 



 

 

Редни 

број 
Име и презиме кандидата 

Број гласова 

који је добио 

кандидат 

1.   

2. 
(Навести све кандидате, према њиховом редоследу на гласачком 

листићу) 
 

14. Чланови бирачке комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на   

бирачком месту. 

15. Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови 

бирачке комисије: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

16.  Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

Изборној комисији за шта су одређени председник и следећи чланови бирачке комисије : 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

17.  Бирачка комисија је други примерак овог записника одмах истакла на бирачком месту. 

18.     Бирачка комисија је са радом завршила __.__.____. године у __________ часова. 

 

БИРАЧКА КОМИСИЈА: 

1)  ___________________________________                                      ________________________ 
               Име и презиме председника,                  Потпис 

2)  ___________________________________                                      ________________________ 
       Име и презиме заменика председника,                              Потпис 

3)  ___________________________________                                      ________________________ 
                  Име и презиме члана,                           Потпис 



4)  ___________________________________                                      ________________________ 
        Име и презиме заменика члана,                  Потпис 

5)  ___________________________________                                      ________________________ 
            Име и презиме члана,                                      Потпис 

6)  ___________________________________                                      ________________________ 
                 Име и презиме заменика члана,                      Потпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 10 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

1. Бирачка комисија за бирачко место број _____ у Месној заједници 

____________________________, предаје Изборној комисији следећи изборни материјал: 

 

1) први примерак Записника о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и  

утврђивању резултата гласања за избор чланова Савета месне заједнице, 

2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту, 

3) запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке  

кутије, 

      4) запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, 

       5) запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи, 

       6) запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи, 

 

2. Изборна комисија је примила изборни материјал назначен у тачки 1. подтачка 1) до 6) 

записника, изузев изборног материјала из подтачке __________________________. 

 

3. Бирачка комисија предала је Градској управи: 

1) гласачку кутију, 

2) попуњен образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачке 

комисије на бирачком месту. 

 

4. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне 

комисије, а други код бирачке комисије. 

 

У ___________________, ___________________ у _________ часова. 

 (место) (датум) 

  

Председник бирачке комисије Изборна комисија 

1. ___________________________ __________________________ 

                   (потпис)    (потпис) 

___________________________ __________________________ 

              (име и презиме) (име и презиме) 

  

Присутни чланови бирачке комисије: За Градску управу 

  



2. _______________________ ______________________ 

               (име и презиме)                                                                                         (потпис) 

 

3. _______________________ ______________________ 

                (име и презиме) 

                                                                                                            (име и презиме) 

4. ________________________ 

                  (име и презиме) 

 

5. ________________________ 

               (име и презиме) 

 

6. ________________________ 

                   (име и презиме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 11  

 

З А П И С Н И К 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 

 ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

__________________________________ 

 ОДРЖАНИХ __.__.____. ГОДИНЕ 

 

 

1. Седница Изборне комисије почела је __.__.____.године, у _________ часова. 

Седници Изборне комисије присуствују: 

 

1) ____________________________________, председник 

2) ____________________________________, заменик председника 

3) ____________________________________, члан 

4) ____________________________________, заменик члана 

5) ____________________________________, члан, 

6) ____________________________________, заменик члана 

7) ____________________________________, члан;  

8) ____________________________________, заменик члана;  

9) ____________________________________, члан;  

10) ____________________________________, заменик члана;  

11) ____________________________________, члан 

12) ____________________________________, заменик члана 

13) ____________________________________, члан 

14) ____________________________________, заменик члана  

15) ____________________________________, секретар 

16) ____________________________________, заменик секретара 

 

2. Изброна комисија је утврдила да је од укупно _____ бирачких комисија у Месној 

заједници _________________ примила изборни материјал од ______ бирачких 

комисија. 

 

3. Изборна комисија је утврдила да ИМА - НЕМА  битних повреда одредаба Одлуке 

о месним заједницама на територији града Шапца и није поништила гласање ни 

на једном бирачком месту. 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 



4.   На основу изборног материјала примљеног од бирачких комисија утврђено је: 

- да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ............................. ______________ 

- да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ..........  ______________ 

- да је према изводу из бирачких спискова, укупно 

      УПИСАНИХ БИРАЧА ................................................................ _____________ 

- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ 

 (заокружени у бирачком списку) ............................................. ______________ 

- да је број гласачких листића који се налазе 

     у гласачкој кутији ..........................................................................  _____________ 

- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .....................................  _____________ 

- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића............................................ _____________      

 

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем 

гласова за _______ чланова Савета месне заједнице добили су: 

 

 

Ред. 

број 

Име и презиме кандидата   Број 

гласова  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

 

6. Чланови Изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе. 

 

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у 

''Службеном листу града Шапца'', на огласној табли Месне заједнице 

___________________ и на званичној интернет презентацији града Шапца. 

 

  Изборна комисија је завршила рад __.__.____. године, у __________часова. 

 

 



 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА : 

 

 

Секретар Изборне комисије    Председник Изборне комисије 

__________________________    ____________________________ 

 

 

ЧЛАНОВИ: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 12 

На основу члана 50. став 1 Одлуке о месним заједницама („Службени лист града 

Шапца”, број 5/21) и члана 20. став 4. Упутства за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница („Службени лист града Шапца”, број 33/2021), Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца,  дана 

________.2021. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ___________________________ ОДРЖАНИХ 
                                                                              (назив месне заједнице) 

 

26. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. На изборима одржаним 26. децембра 2021. године у Савет месне заједнице 

______________________________,  као чланови изабрани су: 
                (назив месне заједнице) 

 

             

1) _______________________, рођен/а ______________________, _______________ 
       (име и презиме)                                                (датум рођења)                             (занимање) 

 

2) ___________________________________________________________________________________ 

(наведене одреднице навести за све изабране чланове Савета редоследом по броју добијених гласова) 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца”, на званичној интернет 

презентацији града и на огласној табли месне заједнице, односно на другом погодном 

месту у месној заједници. 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Драган Васић 

 

 



Образац МЗ бр. 13 
 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

 

Потврђује се да је 

____________________________________ 

(име и презиме бирача) 

 

____________________________________ 

(ЈМБГ) 

 

са пребивалиштем у 

_____________________________________ 

(место) 

____________________________________________________ 

(адреса становања) 

уписан у Извод из бирачког списка месне заједнице _________________________________, 

                                                                                                         (назив месне заједнице) 

 под редним  бројем ______ за гласање на изборима за чланове савета месне заједнице на 

дан 26. децембра 2021. године и да има изборно право.  

 

У ___________________________, 26. децембар 2021. године 

                         (место)                           

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

                                                                                             

____________________________________ 

                         БИРАЧ                                                                              (потпис) 

_______________________________                         

                     (име и презиме)                                                                       

 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава и потписује председник бирачке комисије пре 

одласка чланова бирачке комисије које је одредила бирачка комисија код бирача који 

гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју чланови бирачке 

комисије  враћају бирачкој комисији. Ако ова потврда није потписана од стране 

бирача, сматраће се да бирач није гласао.  

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 14 
 

П Р И Ј А В А 

ДОМАЋИХ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

РАСПИСАНИХ ЗА 26. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 

 

 

Организација/удружење ______________________________________________________ 
                            (назив ) 

___________________________________________________________________________ 
(седиште и адреса ) 

___________________________________________________________________________ 

(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 

 

подноси пријаву за праћење рада:  

 

 

1. Изборне комисије  

2. Бирачких комисија  

 

У ___________________, _____________ 
     (место) (датум) 

  

 

 

 Заступник Организације/Удружења 

 _______________________________ 
  (потпис)   

 

 ________________________________ 

 (име и презиме) 

 

 

НАПОМЕНА: 

1) Домаћи посматрачи уз пријаву се прилажу извод из Регистра удружења код 

Агенције за привредне регистре, као и списак лица пријављених за домаће 

посматраче рада органа за спровођење избора за чланове Савета месних заједница. 

2) Међународне и стране организације или удружења уз пријаву достављају и списак 

лица пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница, као и списак евентуалних преводилаца.  

 



Образац МЗ бр. 15 

 

На основу члана 52. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Шапца”, 

број 5/21) и члана 20. став 4. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница („Службени лист града Шапца”, број 33/2021), Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца,  дана _____________ 

издаје: 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _________________________________ 
                                                                             (назив месне заједнице) 

 

 

 

 

 

 Овлашћује се  _____________________________________________________ 
 (име и презиме) 

да као посматрач у име кандидата __________________________________________ 
                                                                            (име и презиме кандидата) 

 

прати рад Бирачке комисије месне заједнице на дан 26. децембра 2021. године. 

 

 

 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Драган Васић 

 

 

 

 

 

 



Образац МЗ бр. 16 

 

У В Е Р Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

______________________________  

 

 

 

 

Потврђује се да је ______________________________________________, рођен                                                                     

      (име и презиме) 

________________,  ___________________, _______________________________, 

     ( датум рођења)  (занимање)           (пребивалиште и адреса стана)                                             

 

                                            

изабран за члана Савета месне заједнице _____________________, на изборима одржаним 

26.12.2021. године. 

  

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

 

 

 

БРОЈ: ______________/2021-14 

ДАТУМ: _____________.2021. године 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      Драган Васић 

 

 



Образац МЗ бр. 17 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ  

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

 

 На бирачком месту бр. __ у Месној заједници ____________________________________,  

                                                                                        (назив месне заједнице) 

приликом спровођења гласања за избор чланова савета  месне заједнице дана   26. децембра 2021. 

године, били су присутни следећи чланови и заменици чланова Бирачке комисије месне 

заједнице: 

 

 

1. ______________________________  2. ________________________________ 

 (име и презиме председника) (име и презиме заменика председника) 

3. ______________________________  4.   _______________________________ 

 (име и презиме члана) (име и презиме заменика члана) 

5. ______________________________  6.   ________________________________ 

 (име и презиме члана) (име и презиме заменика члана) 

 

 

 

У ________________________, дана 26.12. 2021. године 

   

  

 

НАПОМЕНА: Овај Извештај председник / заменик председника Бирачке комисије предаје 

приликом предаје изборног материјала Изборној комисији за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница на територији града Шапца. 

 

 

 

    

   ПРЕДСЕДНИК 

  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

  ______________________ 

  (потпис) 

 

  ______________________ 

  (име и презиме) 

 


