Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLV БРОЈ 10 		

АКТА ГРАДA ШАПЦА
На основу члана 109. став 4. Статута града Шапца
(“Сл. лист града Шапца” број 5/19) и члана 19. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца
(„Сл.лист града Шапца“, бр. 5/21 ), дана 18.05.2022.
године, доносим
ОДЛУКУ
О РАСППСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ШАПЦА
РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове Савета месних
заједница натериторији града Шапца и то:
Месне заједнице „Баир“
Месне заједнице Богосавац
Мссне заједнице Бојић
Месне заједнице Букор
Месне заједнице Варпа
Месне заједнице Волујац
Месне заједнице Грушић
Месне заједнице Горња Врањска
Месне заједнице Горња Румска
Месне заједнице „Доњи шор“
Месне заједнице Доња Румска
Месне заједнице Двориште
Месне заједнице Добрић
Месне заједнице Дуваниште
Месне заједнице Жика Поповић
Месне заједнице Жабар
Месне заједнице Змињак
Месне заједпице Заблаће
Месне заједнице „Јевремова“
Месне заједнице Јевремовац
Месне заједнице Јеленча
Месне заједнице „Камичак“
Месне заједпице „Камењак“
Месне заједнице „Касарске ливаде“
Месне заједнице Кормап
Месне заједпице Криваја
Месне заједнице „Летњиковац“
Месне заједнице Липолист
Месне заједнице Маови
Месне заједнице Мала Врањска
Месне заједнице Метлић
Месне заједнице Мрђеновац

19. MAJ 2022.
Месне заједнице Милошевац
Месне заједнице Мишар
Месне заједнице Миокус
Месне заједнице Орид
Месне заједнице Орашац
Месне заједнице Поцерски Причиновић
Месне заједнице „Преки шор“
Месне заједнице Прњавор
Месне заједнице П. Метковић
Месне заједнице Петловача
Месне заједнице Предворица
Месне заједнице Рибари
Месне заједнице Радовашница
Месне заједнице Синошевић
Месне заједнице Слатина
Месне заједнице Табановић
Месне заједнице Цуљковић
Месне заједнице Церовац
Месне заједнице Шеварице
Месне заједнице Штитар
Избори за чланове Савета месних заједница одржаће се дана 19.06.2022. године, од 8.00 - 18.00 часова.
Избори ће се спровести тајним гласањем у складу
са Одлуком о месним заједницама натериторији града
Шапца, („Сл.лист града Шапца“,бр. 5/21).
Одрсђујс сс 18.05.2022. годипе као дан од када почињу да теку рокови за вршење свих изборпих радњи.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева „
и на интернет презентацији града Шапца.
Правни основ за доношење ове одлуке је члан
109. став 4. Статута града Шапца (“Сл.
лист града Шапца” број 5/19) и члан 19. Одлуке о
месним заједницама на територији града Шапца („Сл.
лист града Шапца“,бр. 5/21), којим је прописано да
изборе за чланове Савета месне заједнице па територији града Шапца, расписује председник скупштине
града Шапца. Одлуком о расписивању избора. а сходно члану 20. Одлуке о месним заједницама, одређује
се дан одржавања избора, као и дан од када почињу
да теку рокови за вршење изборних радњи.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-62/2022-14
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Немања Пајић
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На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца („Службени лист града
Шапца”, бр. 5/21) и члана 23. Упутства за спровођење
избора за чланове савета месних заједница („Службени лист града Шапца”, бр. 10/22), Изборна комисија за
спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца, на седници одржаној
дана 19.05.2022. године, донела је
ПРАВИЛА
О РАДУ БИРАЧКИХ КОМИСИЈА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима се ближе уређује рад бирачких
комисија месних заједница (у даљем тексту: Бирачка
комисија) на спровођењу непосредних избора за чланове Савета месних заједница расписаних за 19. јун
2022. године.
Члан 2.
Бирачка комисија непосредно спроводи гласање
на бирачком месту у месној заједници, обезбеђује
правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у
складу са Одлуком о месним заједницама, Упутством
за спровођење избора за чланове савета месних
заједница и другим актима Изборне комисије града
Шапца за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) и
овим правилима.
Бирачка комисија ради и пуноважно одлучује ако
присуствује већина њених чланова или заменика.
Бирачка комисија одлучује већином гласова присутних чланова.
Право гласа у Бирачкој комисији има само члан, а
у његовом одсуству заменик.
Рад Бирачке комисије је јаван.
Док је бирачко место отворено и док траје гласање
сви чланови Бирачке комисије или њихови заменици
морају да буду на бирачком месту.
II ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 3.
Изборна комисија дужна је да најкасније до
16.06.2022. године до 24,00 часа, у седишту Градске
управе преда Бирачким комисијама, а Бирачка комисија је дужна да прими, следећи изборни материјал:
1. Решење о одређивању бирачког места са листом
ознаке броја и назива бирачког места;
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2. Решење о именовању Бирачке комисије;
3. Извод из бирачког списка за месну заједницу;
4. Изборну листу кандидата за избор чланова Савета
месне заједнице;
5. Потребан број гласачких листића, који одговара
броју бирача који су уписани у Извод из бирачког
списка;
6. Контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије;
7. Образац Записника о раду Бирачке комисије са
две копије;
8. Потребан број образаца потврда о изборном праву
за гласање ван бирачког места;
9. Образац Извештаја о присутности чланова Бирачке комисије на бирачком месту;
10. Правила о раду Бирачке комисије;
11. Гласачку кутију;
12. Параване за гласање;
13. Врећу за одлагање изборног материјала;
14. Повезнице за затварање врећа;
15. Прибор за писање (оловке и маркер);
16. Прибор за печаћење (печат и печатни восак) гласачке кутије и другог материјала;
17. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања
ставити контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије;
18. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања
ставити неупотребљене гласачке листиће;
19. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања
ставити неважеће гласачке листиће;
20. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања
ставити важеће гласачке листиће;
21. Коверат у који ће Бирачка комисија након гласања
ставити потписане потврде о изборном праву за
гласање ван бирачког места;
22. Службене коверте у које бирачи који гласају ван
бирачког места стављају свој гласачки листић;
23. Коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају коверат са својим гласачким листићем и потписаном потврдом о изборном праву за
гласање ван бирачког места и
24. Селотејп, лењир и папир за писање.
О примопредаји изборног материјала пре гласања
између Изборне комисије и Бирачке комисије сачињава се Записник о примопредаји изборног материјала
пре гласања за изборе за чланове Савета месне заједнице.
Изборни материјал из става 1. овог члана наведен
је у Записнику из става 2. овог члана и исти потписују председник Бирачке комисије или његов заменик
и председник Изборне комисије или његов заменик и
представник Градске управе.
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III ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА
Уређивање бирачког места
Члан 4.
Дана 19. јуна 2022. године Бирачка комисија се
састаје у 7,00 часова на бирачком месту, да би се извршиле припреме за почетак гласања.
Чланови Бирачке комисије уређују бирачка места
тако што видно истичу број и назив бирачког места,
Решење о одређивању бирачког места, Решење о
именовању Бирачке комисије, Изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице који се бира
на бирачком месту.
Утврђивање потпуности и исправности
изборног материјала
Члан 5.
Примљени изборни материјал Бирачка комисија
упоређује са стањем из Записника о примопредаји
изборног материјала пре гласања између Изборне
комисије и Бирачке комисије и тако утврђује да ли је
примљени материјал потпун и исправан.
Ако нешто од изборног материјала недостаје, Бирачка комисија то констатује у Записнику из претходног става и о недостатку одмах обавештава Изборну
комисију.
Ако Бирачкој комисији није уручен довољан број
гласачких листића, она отвара бирачко место са гласачким листићима које поседује, а остатак ће јој бити
достављен у току гласања.

Организација гласања на бирачком месту
Члан 6.
Бирачка комисија организује гласање тако да, од
улаза у просторију за гласање до гласачке кутије, места за обављање изборних радњи буду постављена
следећим редоследом:
• место на коме се утврђује идентитет бирача;
• место на коме се налази извод из бирачког списка
на коме се заокружује редни број испред личног
имена бирача чији је идентитет утврђен;
• место на коме се уручује гласачки листић;
• место за параване за гласање, који морају бити
тако постављени да обезбеде тајност гласања и
место за гласачку кутију.
IV ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 7.
У записник о раду Бирачке комисије председник
Бирачке комисије, пре отварања бирачког места, уно-

Страна 3

си имена, односно заокружује присутне чланове и заменике чланова Бирачке комисије.
Ако непосредно пре гласања дође до промене
чланова Бирачке комиисије по решењу Изборне комисије, председник бирачке комисије ће у Записнику о
раду Бирачке комисије прецртати име члана који се
мења и дописати име новог члана Бирачке комисије.
Пошто обави припреме за спровођење гласања
Бирачка комисија утврђује да гласање може да почне што ће констатовати у Записнику о раду бирачке
комисије.
Члан 8.
Бирачко место се отвара 19. јуна 2022. године у
8,00 часова.
Провера исправности гласачке кутије
Члан 9.
Одмах по отварању бирачког места Бирачка комисија проверава исправност гласачке кутије у присуству првог бирача, (који није члан Бирачке комисије)
који дође на бирачко место, а резултат провере (да је
кутија исправна и празна) уписује се у Контролни лист
за проверу исправности гласачке кутије.
Провера исправности гласачке кутије може се вршити само у присуству првог бирача који има важећу
личну карту, односно важећу путну исправу (пасош)
којим доказује свој идентитет и који је уписан у Извод
из бирачког списка.
Поступак провере се обавља следећим редоследом:
• када на бирачком месту приступи први бирач који
није члан Бирачке комисије, Бирачка комисија
утврдиће његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у Извод из бирачког списка;
• у присуству тог бирача Бирачка комисија проверава да ли је гласачка кутија исправна и празна;
• попуњава се Контролни лист који потписују сви
присутни чланови Бирачке комисије и бирач који је
први дошао на бирачко место;
• у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се након тога затвара и
печати јемствеником и печатним воском.
Све извршене радње на провери исправности гласачке кутије Бирачка комисија ће констатовати у Записнику о раду Бирачке комисије.
V ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
Члан 10.
Чланови Бирачке комисије или њихови заменици
морају да буду присутни на бирачком месту док је бирачко место отворено и док гласање траје.
Када бирач дође на бирачко место Бирачка комисија је дужна да предузме следеће радње: утврди
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идентитет бирача, провери да ли је бирач уписан у Извод из бирачког списка, уручи гласачки листић и поучи
бирача о начину гласања.
При уласку бирача у просторију за гласање бирач
саопштава Бирачкој комисији своје име и презиме и
доказује свој идентитет важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасош).
Изузетно, Бирачка комисија треба да омогући гласање бирачу који свој идентитет доказује личном картом са истеком роком важења, под условом да приложи потврду Министарства унутрашњих послова о
поднетом захтеву за издавање нове личне карте и да
је уписан у Извод из бирачког списка.
У случају да на бирачком месту дође бирач који
поседује важећи лични документ из става 3. овог члана у којем је наведено друго презиме у односу на презиме наведено у Изводу из бирачког списка, Бирачка
комисија треба том бирачу да омогући да гласа, без
обзира на ту околност, под условом да на основу слике бирача и јединственог матичног броја у документу
којим доказује свој идентитет може да утврди да је у
питању иста особа и да је уписан у Извод из бирачког
списка.
Када се утврди идентитет бирача, задужени члан
Бирачке комисије заокружује редни број испред личног имена бирача у Изводу из бирачког списка, а након тога бирач се потписује на одговарајуће место у
Изводу из бирачког списка.
Пошто је бирач заокружен и потпише се, задужени
члан Бирачке комисије му предаје гласачки листић.
Председник или задужени члан Бирачке комисије
поучава бирача за колико кандидата се гласа и да се
гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија гласачки листић тако да се не види како је гласао
и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим
без задржавања напушта бирачко место.
Бирачка комисија неће дозволити да гласа
лице које није уписано у Извод из бирачког списка,
или не поднесе доказ о своме идендитету.
Бирачка комисија не сме да врши никакава дописивања или друге промене у Изводу из бирачког списка.
Бирачка комисија не сме да допише у Извод из
бирачког списка лице које није уписано у извод без обзира на то што тврди да гласа на том бирачком месту
или што га чланови Бирачке комисије лично познају.
Члан 11.
Бирачка комисија је дужна да се стара о тајности
гласања.
Члан Бирачке комисије ће посебно упозорити бирача да је гласање тајно и да се обавља иза паравана
за гласање.
Гласање мора бити организовано на начин да нико
не може видети како бирач попуњава гласачки листић.
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У просторију у којој се гласа може бити присутно
истовремено само онолико бирача колико не угрожава тајност гласања.
Члан 12.
Бирач може да гласа само једанпут.
Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића, нити је допуштено да једно лице гласа
уместо другог лица осим када је реч о лицу које гласа
уз помоћ другог лица (члан 20. ових правила).
Овлашћени посматрачи
Члан 13.
Право на праћење рада Бирачке комисије у изборном дану на бирачком месту имају овлашћени посматрачи кандидата и домаћи и страни посматрачи којима је издато писано овлашћење од стране Изборне
комисије.
Податке о присуству овлашћених посматрача Бирачка комисија ће констатовати у Записнику о раду
Бирачке комисије.
Овлашћени посматрачи који прате рад органа за
спровођење избора дужни су да поступају у складу са
правилима која прописује Изборна комисија.
Кад лица из става 1. oвог члана прекрше правила
о одржавању реда на бирачком месту или на други начин ометају рад Бирачке комисије, Бирачка комисија
може их удаљити и податке о томе уноси у записник о
раду бирачке комисије.
Уколико је број овлашћених посматрача толики да
омета и ремети рад бирачке комисије и спровођење
гласања, бирачка комисија може одлучити колико
овлашћених посматрача може истовремено присуствовати на бирачком месту.
Одржавање реда на бирачком месту
Члан 14.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих
лица која немају права и дужности у вези са спровођењем избора.
На бирачком месту забрањено је коришћење
фотоапарата, камере, мобилних телефона и других
средстава веза и комуникација.
Члан 15.
Члановима и заменицима чланова Бирачке комисије и овлашћеним посматрачима који прате рад
Бирачке комисије за време гласања, забрањено је
на бирачком месту вођење било какве евиденције о
бирачима који су гласали као и коришћење било које
помоћне евиденције о бирачима и слично, осим на
прописаном изборном материјалу који је примљен од
Изборне комисије.
Изузетно, дозвољено је да чланови Бирачке коми-
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сије који су задужени да рукују изводима из бирачког
списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде евиденцију о излазности бирача и да податке
о излазности саопштавају свим члановима Бирачке
комисије и периодично Изборној комисији.
Члан 16.
Представници средстава јавног информисања
могу да буду присутни на бирачком месту само ради
припреме извештаја о току гласања на бирачком месту и иза тога се морају удаљити.
Члан 17.
Припадници полиције на дужности могу да уђу на
бирачко место само ако су на бирачком месту нарушени ред и мир и то на позив председника Бирачке
комисије (на телефон 192).
Члан 18.
Бирачка комисија је дужна да одржава ред на бирачком месту.
Ако се на бирачком месту наруши ред, Бирачка комисија може да прекине гласање док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида
гласања уносе се у записник о раду Бирачке комисије.
Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа,
гласање се продужава за онолико времена колико је
прекид трајао.
VI ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА
ЗА ОДРЕЂЕНА ЛИЦА
Гласање уз помоћ другог лица
Члан 19.
Бирач који не може сам да попуни гласачки листић
(слепо, инвалидно или неписмено лице) има право
да на бирачко место поведе лице које ће уместо њега
попунити гласачки листић, односно обавити гласање,
онако како му бирач одреди.
У записник о раду бирачке комисија, Бирачка
комисија уписаће укупан број бирача који су гласали
уз помоћ другог лица.
Гласање ван бирачког места
Члан 20.
Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту (непокретно, тешко или слабо покретно лице) оба-
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вештава Бирачку комисију најкасније до 11,00 часова
на дан гласања, да жели да гласа.
Пошто утврди да је непокретно, тешко или слабо
покретно лице уписано у Извод из бирачког списка,
председник Бирачке комисије издаје таквом бирачу
Потврду о бирачком праву за гласање ван бирачког
места и задужује два члана Бирачке комисије да спроведу гласање ван бирачког места.
Задужени чланови Бирачке комисије одлазе код
бирача и утврђују његов идентитет.
Потом задужени чланови Бирачке комисије предају бирачу службени коверат у којем се налазе: потврда
о изборном праву за гласање ван бирачког места, гласачки листић, збирну изборну листу и посебан коверат
у који ће бити стављен попуњени гласачки листић.
Члан 21.
Пошто упознају бирача с начином гласања чланови Бирачке комисије напуштају просторију у којој бирач гласа.
Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или
неписмено лице), он може да гласа уз помоћ другог
лица којег сам одреди, на исти начин на који ту помоћ
користе слепа, инвалидна или неписмена лица која
гласају на бирачком месту.
Бирач потписује потврду о изборном праву за
гласање ван бирачког места и након тога гласа.
Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки
листић у посебан коверат који чланови Бирачке комисије пред њим печате жигом на печатном воску или
налепницом.
Тако запечаћен посебан коверат бирач ставља заједно с потписаном потврдом о свом изборном праву
у службени коверат који после тога чланови Бирачке
комисије пред њим печате жигом на печатном воску
или налепницом.
Пре печаћења службене коверте са посебном
ковертом и потврдом о изборном праву, чланови Бирачке комисије обавезно морају да провере да ли је
бирач потписао потврду о изборном праву.
Члан 22.
Одмах по повратку на бирачко место, чланови
Бирачке комисије предају службени коверат бирачкој комисији, која отвара службени коверат у којем се
налази потписана потврда о изборном праву и затим
заокружује редни број под којим је бирач уписан у Извод из бирачког списка, а у изводу из бирачког списка
уписује констатацију да је бирач гласао ван бирачког
места („гласао ван БМ“).
Затим Бирачка комисија отвара запечаћени коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић и убацује га у гласачку кутију.
Ако недостаје потписана потврда о изборном
праву, сматра се да бирач није гласао, што се уноси у записник о раду Бирачке комисије, с тим да
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се такав бирач не заокружује у Изводу из бирачког
списка, а гласачки листић се не убацује у гласачку
кутију већ се рачуна као неупотребљен гласачки
листић.
У записник о раду Бирачке комисије, Бирачка комисија уписаће укупан број бирача који су гласали ван
бирачког места.
Бирачка комисија по затварању бирачког места, уз остали изборни материјал, у посебној коверти прилаже и потписане потврде о изборном
праву свих бирача који су гласали ван бирачког
места.
Гласање бирача ван бирачког места може се
обавити само на подручју месне заједнице.

VII ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 23.
Бирачко место се затвара 19. јуна 2022. године у
18,00 часова.
Бирачима који су се затекли на бирачком месту
приликом затварања бирачког места, омогућава се да
гласају.
Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 18,00 часова налази на бирачком месту или непосредно испред (у просторији зграде у којој се обавља гласање или испред зграде ако
не постоји просторија). Бираче који се затекну на бирачком месту Бирачка комисија обавештава да могу
да гласају.
Председник Бирачке комисије дужан је да одреди
члана или заменика члана Бирачке комисије који ће
да утврди број бирача који су се затекли на бирачком
месту, да утврди редослед по коме они гласају и да
стане иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и сачекао да гласају сви бирачи који су
се затекли на бирачком месту.
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праћења рада.
Резултати гласања на бирачком месту утврђују се
на следећи начин:
1. утврђује се број примљених гласачких листића и
тај број се уписује у рубрику број 14.1. Записника о
раду бирачке комисије,
2. утврђује се број неупотребљених гласачких листића и тај број се уписује у рубрику 14.2. Записника о
раду Бирачке комисије,
3. утврђује укупан број уписаних бирача у Изводу
из бирачког списка, који број се уписује у рубрику
14.3. Записника о раду Бирачке комисије,
4. утврђује се укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у
Изводу из бирачког списка и тај број се уписује у
рубрику 14.4. Записника о раду Бирачке комисије,
5. отвара се гласачка кутија и проверава да ли се
у њој налази контролни лист за проверу исправности гласачке кутије и резултат провере уписује у
Записник о раду Бирачке комисије,
6. потом се пребројавају сви гласачки листићи
који се налазе у гласачкој кутији и тај број се уписује у рубрику 14.5. Записника о раду Бирачке комисије,
7. гласачки листићи се потом, разврставају на важеће и неважеће,
8. пребројавају се прво неважећи гласачки листићи и тај број се уписује у рубрику 14.6. Записника о
раду Бирачке комисије,
9. затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број се уписује у рубрику 14.7. Записника о раду Бирачке комисије,
10. након тога се утврђује број гласова који је дат сваком од кандидата.

VIII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

После утврђивања резултата Бирачка комисија:
контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, неупотребљене гласачке листићи, неважеће гласачке листиће, важеће гласачке листиће, потписане
потврде о изборном праву за гласање ван бирачког
места ставља у посебне коверте који се печате, односно затварају.

Поступак утврђивања резултата гласања на
бирачком месту

Разликовање важећег и неважећег гласачког
листића

Члан 24.
После затварања бирачког места Бирачка комисија одмах утврђује резултате гласања на бирачком
месту и изабране чланове Савета месне заједнице.
Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови Бирачке комисије или њихови заменици.
Раду Бирачке комисије на утврђивању резултата
гласања могу да присуствују овлашћени посматрачи,
с тим да не могу да обављају никакве радње, изузев

Члан 25.
Неважећи гласачки листић је гласачки листић који
није попуњен или гласачки листић који је тако попуњен да се не може поуздано утврдити за ког кандидата је бирач гласао, односно гласачки листић на коме је
бирач заокружио више редних бројева испред личног
имена кандидата на гласачком листићу од броја кандидата који се бирају за чланове Савета месне заједнице.
Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружен редни број испред имена кандидата или/и
део личног имена кандидата и то не више од броја
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кандидата који се бирају за чланове Савета месне заједнице.
Ако је гласачки листић попуњен на начин из кога
се може поуздано утврдити за ког кандидата је бирач
гласао, он ће бити важећи и поред тога:
• што су на гласачком листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке;
• што су имена других кандидата прецртана.
IX ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ
БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ

Страна 7

Рачунско слагање података о бирачима
Члан 29.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 14.4.
Записника) је број бирача који је заокружен у Изводу
из бирачког списка.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 14.4.
Записника) може бити једнак или мањи од броја бирача уписаних у Изводу из бирачког списка (рубрика
14.3. Записника).
Рачунско слагање података о бирачима и
гласачким листићима

Члан 26.
Чим утврди резултате гласања, Бирачка комисија
попуњава Записник о раду Бирачке комисије тако што
у Записник читко уписује тражене податке.
Уколико два или више кандидата добију исти број
гласова, а према броју добијених гласова треба да
буду изабрани као последњи члан Савета месне заједнице, оба или више кандидата уписују се у рубрику
16. Записника о раду Бирачког одбора.
У Записник о раду Бирачке комисије уносе се и
примедбе и мишљења чланова Бирачке комисије и
друге чињенице које су значајне за гласање.
Записник о раду Бирачке комисије потписују сви
присутни чланови Бирачке комисије.
Ако записник о раду Бирачке комисије не потпишу
сви чланови Бирачке комисије, то се констатује у записнику о раду Бирачке комисије и уз то евентуално
наводе и разлози због којих записник није потписан.
Члан 27.
Записник о раду Бирачке комисије израђује се на
прописаном обрасцу са две копије.
Први, односно оригинални примерак Записника о
раду Бирачке комисије доставља се Изборној комисији.
Једну копију Записника о раду задржава Бирачка
комисија, а друга се истиче на просторији где су одржани избори, односно на огласној табли месне заједнице.
X ЛОГИЧКО - РАЧУНСКА КОНТРОЛА
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 28.
Логичко-рачунска контрола записника о раду Бирачке комисије обухвата: рачунско слагање података
о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и
гласачким листићима и рачунско слагање података о
гласачким листићима и гласовима.

Члан 30.
Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 14.5. Записника) једнак је или
мањи од броја бирача који су гласали (рубрика 14.4.
записника).
Број примљених гласачких листића (рубрика 14.1.
Записника) једнак је збиру: броја неупотребљених
гласачких листића (рубрика 14.2. Записника) и броја
бирача који су гласали (рубрика 14.4. Записника).
Рачунско слагање података о гласачким
листићима и гласовима
Члан 31.
Број гласачких листића који се налази у гласачкој
кутији (рубрика 14.5. Записника) једнак је збиру: броја
неважећих гласачких листића (рубрика 14.6. Записника) и броја важећих гласачких листића (рубрика 14.7.
Записника).
XI ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 32.
Записник о раду Бирачке комисије са осталим изорним материјалом се доставља Изборној комисији
одмах, а најкасније до краја изборног дана 19. јуна
2022. године до 24,00 часа.
Бирачка комисија после завршеног гласања и
утврђивања резултата доставља Изборној комисији
слeдећи изборни материјал:
1. први примерак, односно оригинални Записник о
раду бирачке комисије месне заједнице на спровођењу и утврђивању резултата гласања за избор
чланова савета месне заједнице;
2. Извод из бирачког списка;
3. запечаћен, односно затворен коверат у којем је
контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије;
4. запечаћен, односно затворен коверат у којем
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су неупотребљени гласачки листићи;
5. запечаћен, односно затворен коверат у којем
су неважећи гласачки листићи;
6. запечаћен, односно затворен коверат у којем
су важећи гласачки листићи;
7. запечаћен, односно затворен коверат у којем
су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
Преостали изборни материјал, (гласачке кутије,
паравани за гласање, прибор за писање, прибор за
печаћење гласачких кутија и лењир) Бирачка комисија
предаје Градској управи града Шапца.
Предају изборног материјала Изборној комисији
врши председник, односно заменик председника Бирачке комисије који приликом предаје посебно треба
да издвоје изборни материјал: први примерак, односно оригинални Записник о раду бирачке комисије месне заједнице на спровођењу и утврђивању резултата
гласања за избор чланова савета месне заједнице,
Извод из бирачког списка и запечаћен, односно затворен коверат у којем је контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије.
О примопредаји изборног материјала после гласања саставља се Записник о примопредаји изборног
материјала после гласања између Бирачке комиисје
и Изборне комисије који потписују председник Изборне комисије или његов заменик и председник Бирачке
комисије или његов заменик и представник Градске
управе за део изборног материјала који је обезбедила
Градска управа.
Приликом предаје изборног материјала председник Бирачке комисије, односно његов заменик је дужан да Градској управи достави и Извештај о присутности Бирачке комисије на бирачком месту.
XII ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 33.
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УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
РАСПИСАНИХ ЗА 19.06.2022. ГОДИНЕ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Упутством за спровођење избора за чланове
савета месних заједница (у даљем тексту: Упутство)
се ближе уређује начин и поступак избора чланова савета месних заједница на подручју града Шапца.
Избори за чланове савета месних заједница расписани Одлуком председника Скупштине града Шапца одржаће се на дан 19. јуна 2022. године.

II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.
Органи за спровођење избора за чланове савета
месних заједница су:
1. Изборна комисија града Шапца за спровођење
избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија);
2. Бирачка комисија месне заједнице (у даљем тексту: бирачка комисија);
3. Другостепена изборна комисија града Шапца
за спровођење избора за чланове савета месних
заједница (у даљем тексту: Другостепена изборна
комисија).
Органи за спровођење избора раде у сталном саставу.

Ова правила ступају на снагу наредног дана од
дана објављивања на званичној интернет презентацији града Шапца.

Изборна комисија

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

Изборна комисија обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама и овим Упутством.
Изборна комисија именована је решењем Скупштине града Шапца.

БРОЈ: 013-00-6-4/2022-14
ДАТУМ: 19.05.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић

Члан 3.

Бирачке комисије
Члан 4.
Бирачке комисије обављају послове који су одређени Одлуком о месним заједницама, овим Упутством
и Правилима о раду бирачке комисије.
Бирачку комисију чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.
Председници и чланови бирачких комисија и њи-
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хови заменици могу бити само лица која имају изборно право и пребивалиште на територији града Шапца.
Заменици чланова бирачких комисија имају иста
права и одговорности као и чланови које замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а
у његовом одсуству, заменик.
Бирачке комисије именује Изборна комисија најкасније до 08.06.2022. године у 24,00 часа.
Члан 5.
Председници и чланови бирачких комисија и
њихови заменици именују се на предлог одборничких
група у Скупштини града сразмерно њиховој заступљености у Скупштини града Шапца на дан расписивања избора.
Ниједна политичка странка или коалиција не може
имати више од половине чланова и заменика чланова
бирачке комисије.
Предлог за именовање чланова бирачке комисије
одборничка група доставља Изборној комисији најкасније до 03. јуна 2022. године до 24,00 часа.
У предлогу се наводе следећи подаци о члану бирачке комисије месне заједнице: име и презиме, адреса, пребивалиште, јединствени матични број и број
телефона предложеног члана.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија подноси председник (шеф) одборничке групе или
лице које он за то овласти Изборној комисији преко
писарнице Градске управе.
Ако нека одборничка група благовремено не предложи члана бирачке комисије, Изборна комисија
именује лице које сматра компетентним за вршење
ове дужности.
Председницима и члановима бирачких комисија
и њиховим заменицима престаје чланство у бирачкој
комисији кад поднесу пријаву за кандидата за члана
савета месне заједнице.
Члан 6.
Председници и чланови бирачких комисија и њихови заменици могу бити само лица која имају изборно право и пребивалиште на територији града Шапца.
Изборно право проверава Градска управа по службеној дужности, а ако лице које је предложено нема
изборно право, Градска управа о томе одмах обавештава Изборну комисију.
Изборна комисија када утврди да предложени
члан нема пребивалиште на територији града Шапца
или нема изборно право позваће одборничку групу да
у даљем року од 12 часова доставе нов предлог. Ако
се нов предлог не достави или новопредложено лице
нема изборно право и пребивалиште на територији
града Шапца, Изборна комисија поступиће на начин
из члана 5. став 8. овог Упутства.
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Замена лица у бирачким комисијама
Члан 7.
Замену лица именованих у бирачке комисије врши
Изборна комисија на захтев овлашћених предлагача
најкасније на дан 13. јуна 2022. године до 24,00 часа.
Изузетно, Изборна комисија може извршити замену лица која су именована у састав бирачке комисије у
случају спречености, одсутности, смрти и ограничења
прописаних Одлуком о месним заједницама, најкасније на дан одржавања избора до 8 часова.
Ограничења у именовању чланова бирачких
комисија
Члан 8.
Исто лице не може истовремено да буде члан две
бирачке комисије и других органа за спровођење избора у месним заједницама.
Председници и чланови бирачке комисије као и
њихови заменици не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен
сродства, у побочној закључно са трећим степеном
сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица
која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника,
односно стараоца и штићеника
Приликом именовања и замене чланова бирачке
комисије, Изборна комисија ће по службеној дужности
водити рачуна о ограничењима из става 1. и 2. овог
члана.
Ако постоји однос из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова бирачких комисија, лице које не може да буде у саставу бирачке
комисије одређује се применом следећих мерила:
1. ако однос из којег проистиче забрана постоји између председника бирачкe комисије и заменика
председника председника бирачке комисије, као и
члана или заменика члана бирачке комисије, у састав бирачке комисије биће именовано лице које
је предложено за председника бирачке комисије;
2. ако однос из којег проистиче забрана постоји између заменика председника бирачкe комисије и
члана или заменика члана бирачке комисије, у састав бирачке комисије биће именовано лице које
је предложено за заменика председника бирачке
комисије;
3. ако однос из којег проистиче забрана постоји између чланова бирачке комисије, у састав бирачке
комисије биће именован представник оног предлагача чији је предлог за именовање раније поднет;
4. ако однос из којег проистиче забрана постоји између члана и заменика члана бирачке комисије, у састав бирачке комисије биће именовано лице које је
предложено за члана бирачке комисије.
5. ако однос из којег проистиче забрана постоји из-
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међу заменика чланова бирачке комисије, у састав
бирачке комисије биће именован представник оног
предлагача чији је предлог за именовање раније
поднет;
6. ако однос из којег проистиче забрана постоји између чланова бирачке комисије или заменика чланова бирачке комисије предложених од стране истог
предлагача у састав бирачке комисије биће именовано лице које је у предлогу раније предложено.
Као време предлагања чланова бирачке комисије узима се време када је Изборна комисија примила
предлог одборничке групе за бирачку комисију у којој
се појавио однос из којег проистиче забрана. Време
се рачуна на дане, сате и минуте које утврђује писарница Градске управе код пријема предлога.

Другостепена изборна комисија
Члан 9.
Другостепена изборна комисија обавља послове
који су одређени Одлуком о месним заједницама и
овим Упутством.
Другостепена изборна комисија именована је Решењем Скупштине града Шапца.
III БИРАЧКА МЕСТА
Члан 10.
Изборна комисија најкасније на дан 29. маја 2022.
године до 24,00 часа решењем одређује бирачка места на којима ће се гласати на изборима и оглашава их у „Службеном листу града Шапца”, на огласној
табли месне заједнице, односно на другом погодном
месту у месној заједници.
Бирачко место одређује се за гласање најмање
100, а највише 2.500 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, ако би,
због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима гласање на другом бирачком
месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати подручје дела
насељеног места, једног или више насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког
места, назив бирачког места, адреса бирачког места и
назив месне заједнице.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини града, а само изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана савета месне заједнице или
члана његове породице.
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Приликом одређивања бирачког места, водиће се
рачуна да бирачко место буде приступачно особама
са инвалидитетом.
Члан 11.
Градска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко место буде
уређен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора бити довољно пространа да омогући услове за несметан рад бирачке
комисије, несметано спровођење гласања и тајност
гласања постављањем одговарајућих паравана и гласачке кутије.
На бирачком месту видно се истичу број бирачког
места и назив месне заједнице, Изборна листа кандидата са именима свих кандидата за члана савета месне заједнице, Решење о одређивању бирачког места и
Решење о именовању бирачке комисије.
Бирачке комисије обезбедиће посматрачима који
располажу овлашћењем Изборне комисије да прате
рад бирачке комисије у изборном дану и утврђивање
резултата гласања.
IV САСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ БИРАЧКОГ
СПИСКА
Члан 12.
Градска управа, као надлежни орган за ажурирање
бирачког списка дужна је да одштампа и овери извод
из бирачког списка за сваку месну заједницу најкасније на дан 13. јуна 2022. године до 24,00 часа.
Извод из бирачког списка оверава се тако што се
на последњој страни сваке свеске извода из бирачког
списка наводе подаци и то: број страна извода из бирачког списка, број уписаних бирача, датум закључења, потпис овлашћеног лица и печат Градске управе.
Градска управа дужна је да достави изводе из бирачког списка Изборној комисији у року од 24 часа од
часа његовог закључења.
Закључење извода из бирачког списка врши се
решењем које садржи коначан број уписаних бирача.
V ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 13.
Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем, називом и адресом бирачког места на коме бирач гласа, врши Градска управа
истицањем обавештења на огласној табли месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније на дан 13. јуна 2022. године.
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VI НЕПОСРЕДНО И ТАЈНО ГЛАСАЊЕ
Члан 14.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по
правилима непосредног и тајног гласања, на основу
општег и једнаког изборног права, на начин и по поступку утврђеном Одлуком о месним заједницама.
Сваки пословно способан грађанин држављанин
Републике Србије, са пребивалиштем на подручју
месне заједнице чији се савет бира, односно који је
уписан у извод из бирачког списка за месну заједницу
чији се савет бира, који је навршио 18 година живота,
има право да бира и да буде биран у савет месне заједнице.
VII пријаве кандидата
Подносилац пријаве
Члан 15.
Сваки пословно способан грађанин држављанин
Републике Србије, са пребивалиштем на подручју
месне заједнице чији се савет бира, односно који је
уписан у извод из бирачког списка за месну заједницу
чији се савет бира, који је навршио 18 година живота,
има право да поднесе пријаву кандидата за члана савета месне заједнице.
Рок за подношење пријаве
Члан 16.
Кандидат за члана савета месне заједнице подноси пријаву Изборној комисији најкасније на дан 03.
јуна 2022. године, до 24,00 часа преко писарнице
Градске управе, односно преко месне канцеларије.
Обрасци пријаве кандидата
Члан 17.
Кандидат за члана савета месне заједнице подноси на посебним обрасцима:
1. пријаву која садржи име и презиме кандидата,
ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адресу становања и потпис кандидата;
2. изјаве бирача да подржавају кандидата за члана
савета месне заједнице које се дају пред Градском
управом;
3. потврду о свом изборном праву и
4. потврду о пребивалишту.
Посебне обрасце из става 1. тачке 1. и 2. овог члана прописује Изборна комисија.
Пријава кандидата подноси се у два примерка Изборној комисији, при чему овлашћени радник Градске
управе на самој пријави обавезно ставља датум, час
и минут пријема пријаве кандидата.
Изјаве бирача да подржавају кандидата дају се на
начин који је прописан за подношење пријаве кандидата.
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Грађани који подржавају својом изјавом кандидата
за члана савета месне заједнице морају имати изборно право и пребивалиште на подрују месне заједнице.
Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.
Сваки грађанин може подржати само једног кандидата за члана савета месне заједнице чији се савет
бира.
Недостаци у пријави кандидата
Члан 18.
Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата садржи недостатке који онемогућују његово
проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема
пријаве кандидата, закључак којим се подносиоцу
пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од
часа достављања закључка, отклони те недостатке. У
закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата садржи недостатке, односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку о
одбијању проглашења кандидата.
Проглашење кандидата
Члан 19.
Изборна комисија проглашава кандидата по пријему пријаве, а најкасније у року од 24 часова од пријема пријаве.
Одлуку о проглашењу кандидата из става 1. овог
члана Изборна комисија доставља кандидату без
одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније до дана
утврђивања изборне листе за члана савета месне заједнице, односно најкасније на дан 08. јуна 2022. године до 24,00 часа.
Кандидат за члана савета месне заједнице не
може присуствовати раду органа за спровођење избора и утврђивању резултата избора.
Изборне листе кандидата
Члан 20.
Изборна листа кандидата за избор чланова савета
месне заједнице, садржи све проглашене кандидате,
са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи кандидата
утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.
Изборна комисија неће утврдити изборну листу
кандидата за чланове савета месне заједнице у слу-
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чају ако је број кандидата мањи од броја чланова савета месне заједнице који се бира.
Изборна комисија утврђује изборне листе кандидата за чланове савета месне заједнице и објављује
их у „Службеном листу града Шапца”, најкасније на
дан 08. јуна 2022. године до 24,00 часа.
Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објави на
огласној табли месне заједнице, односно на другом
погодном месту у месној заједници и на званичној интернет презентацији града.
Обустављање поступка избора
Члан 21.
У случају да се за изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата, односно буде
проглашено мање кандидата од броја чланова савета
месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за
савет месне заједнице и о томе обавештава Градску
управу и председника Скупштине града.
VIII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
БИРАЧКОЈ КОМИСИЈИ
ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 22.
Изборни материјал за спровођење избора за чланове савета месне заједнице обезбеђује Изборна комисија и Градска управа.
Предаја изборног материјала
Члан 23.
Изборна комисија предаје бирачкој комисији следећи изборни материјал:
1. Решење о одређивању бирачког места,
2. Решење о именовању бирачке комисије,
3. Извод из бирачког списка за месну заједницу,
4. потребан број гласачких листића, који одговара
броју бирача који су уписани на бирачком месту,
5. Контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије,
6. Потврда о изборном праву за гласања ван бирачког места,
7. образац Записника о раду бирачке комисије у
три примерка,
8. образац Извештаја о присутности чланова на
бирачком месту,
9. Правила о раду бирачке комисије,
10. остали материјал потребан за гласање (гласачке
кутије, паравани за гласање, прибор за писање,
прибор за печаћење гласачких кутија, коверте за
одлагање гласачких листића, вреће за изборни
материјал, повезнице за затварање врећа са материјалом и др.).
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Члан 24.
Изборна комисија изборни материјал из члана 23.
овог Упутства предаје председнику бирачке комисије
или његовом заменику, у седишту Градске управе,
најкасније на дан 16. јуна 2022. године до 24,00 часа.
О примопредаји изборног материјала пре гласања
између Изборне комисије и бирачке комисије сачињава се Записник о примопредаји изборног материјала
пре гласања за изборе за чланове савета месне заједнице.
IX СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Гласачки листић
Члан 25.
Избор чланова за савета месне заједнице врши се
тајним гласањем на гласачком листићу.
Гласачки листић садржи:
1. назив месне заједнице чији се чланови савета бирају и датум избора;
2. редни број кандидата који је утврђен према редоследу на изборној листи кандидата;
3. име, презиме, година рођења и занимање кандидата;
4. напомену колико чланова савета се бира и да
се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата;
5. печат Скупштине града Шапца.
Члан 26.
Изборна листа кандидата са именима свих кандидата за члана савета месне заједнице мора за време
гласања бити видно истакнута на бирачком месту.
Члан 27.
Гласање на бирачком месту
Бирач најпре саопштава бирачкој комисији своје
лично име, а важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасошем) доказује свој идентитет.
Бирач не може гласати без подношења доказа о
свом идентитету.
Бирачка комисија утврђује прецизан идентитет
бирача преко јединственог матичног броја грађанина
преко личне исправе и извода из бирачког списка.
Бирач који није уписан у извод из бирачког списка
не може гласати.
Председник или члан бирачке комисије, пошто
утврди идентитет бирача и чињеницу да је уписан у
извод из бирачког списка објашњава му начин гласања.
Бирач потписује бирачки списак и преузима гласачки листић.
Бирач гласа за онолико кандидата колико се бира
чланова савета месне заједнице.
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Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Гласање уз помоћ другог лица и гласање ван бирачког места
Члан 28.
Бирач који није у могућности да на бирачком месту
лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено лице)
има право да поведе лице које ће уместо њега, на
начин које му оно одреди, испунити листић, односно
обавити гласање.
Бирач који није у могућности да дође на бирачко
место (непокретно, тешко или слабо покретно лице)
може, најкасније до 11 часова на дан гласања, обавестити бирачку комисију о томе да жели да гласа ван
бирачког места.
Изабрани чланови бирачке комисије које одреди
бирачка комисија одлазе код таквог бирача и омогућавају му да гласа.
За спровођење гласања ван бирачког места могу
се ангажовати и заменици чланова бирачке комисије.
X УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА
БИРАЧКОМ МЕСТУ И ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ комисији након
ГЛАСАЊА
Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту
Члан 29.
По завршеном гласању бирачка комисија приступа
утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
О утврђеним резултатима гласања бирачка комисија сачињава записник о раду бирачке комисије месне заједнице на спровођењу и утврђивању резултата
гласања за избор чланова савета месне заједнице.
Члан 30.
Резултати гласања утврђују се одмах по затварању бирачких места, а записник о раду бирачке комисије се доставља Изборној комисији одмах, а најкасније до краја изборног дана.
Бирачка комисија после завршеног гласања и
утврђивања резултата доставља Изборној комисији
слeдећи изборни материјал:
1. записник о раду бирачке комисије са утврђеним
резултатима гласања на бирачком месту и кандидатима који су изабрани за чланове савета месне
заједнице (записник из члана 30. овог Упутства);
2. извод из бирачког списка;
3. запечаћен коверат у којем је контролни лист за
проверу исправности гласачке кутије;
4. запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;
5. запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
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6. запечаћен коверат у којем су важећи гласачки
листићи;
7. запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
Преостали изборни материјал бирачка комисија
доставља Градској управи.
Записник о примопредаји изборног материјала
после гласања
Члан 31.
О примопредаји изборног материјала после гласања саставља се записник који потписује представник
Изборне комисије и председник, односно представник
бирачке комисије који је предао изборни материјал,
као и представник Градске управе за део изборног материјала који је обезбедила Градска управа.
Право увида у записник о раду бирачке комисије
Члан 32.
Кандидат за члана савета месне заједнице има
право да од Изборне комисије затражи увид у записник о раду бирачке комисије и то у року од 12 часова
од достављања записника Изборној комисији од стране бирачке комисије.
XI ОВЛАШЋЕНИ ПОСМАТРАЧИ
Јавност рада органа за спровођење избора
Члан 33.
Лица која прате рад органа за спровођење избора
дужна су да поступају у складу са правилима која прописује Изборна комисија.
Кад лица из става 1. oвог члана прекрше правила
о одржавању реда на бирачком месту или на други начин ометају рад органа за спровођење избора, бирачка комисија може их удаљити и податке о томе уноси
у записник о раду бирачке комисије.
Посматрачи потврђених кандидата
Члан 34.
Сваки потврђени кандидат за члана савета месне
заједнице може Изборној комисији пријавити лице као
посматрача за праћење рада бирачке комисије у изборном дану на обрасцу који прописује Изборна комисија.
Пријава се подноси најкасније пет дана пре дана
одржавања избора.
Изборна комисија издаје посматрачу одговарајуће
овлашћење за праћење рада бирачке комисије у изборном дану.
Трошкове праћења рада, односно трошкове посматрача сноси подносилац пријаве.
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Уколико је број овлашћених посматрача толики да
омета и ремети рад бирачке комисије и спровођење
гласања, бирачка комисија може одлучити колико
овлашћених посматрача може истовремено присуствовати на бирачком месту.
Одредбе овог члана које се односе на праћење
рада бирачке комисије односе се и на праћење рада
Изборне комисије.
Домаћи и страни посматрачи
Члан 35.
Заинтересована регистрована удружења чији се
циљеви остварују у области заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и
стране организације и удружења којa желе да прате
рад органа за спровођење избора, подносе пријаву
Изборној комисији најкасније 5 дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије посматрачи
могу да пријаве највише два посматрача.
За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи могу да пријаве највише једног посматрача.

XII УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА
Утврђивање и објављивање
Члан 36.
По пријему изборног материјала са бирачког места
Изборна комисија у року од 48 часова од затварања
бирачког места за сваку месну заједницу утврђује:
укупан број бирача уписаних у бирачки списак;
• број бирача који су гласали на бирачким местима;
• број бирача који су гласали ван бирачких места;
• укупан број примљених гласачких листића;
• укупан број неважећих гласачких листића;
• укупан број важећих гласачких листића;
• број гласова датих сваком кандидату;
• кандидате који су изабрани за члана савета месне
заједнице;
• укупан број неупотребљених гласачких листића.
На основу утврђеног из става 1. овог члана и по
евентуалном приговарачком поступку Изборна комисија доноси одлуку о коначним резултатима избора
за сваку месну заједницу и саставља јединствен записник о резултатима избора и изабраним члановима
савета за све месне заједнице.
Одлуке о коначним резултатима избора за сваку
месну заједницу објављују се у „Службеном листу града Шапца”, на званичној интернет презентацији града
и на огласној табли месне заједнице, односно на другом погодном месту у месној заједници.
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Издавање уверења члановима савета
Члан 37.
Изабраном члану савета месне заједнице Изборна
комисија издаје уверење о избору.
XIII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА
Случајеви и рокови понављања гласања за члана
савета месне заједнице
Члан 38.
Уколико два или више кандидата добију исти број
гласова, а према броју добијених гласова треба да
буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само за те кандидате.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали или
у гласачкој кутији није нађен контролни лист, бирачка
комисија се распушта и именује нова, а гласање на
том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање
се понавља у року од седам дана од дана одржавања
избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
Члан 39.
У случају понављања гласања, коначни резултати
избора за чланове савета месних заједница у којој се
гласање понавља утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
XIV ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 40.
Сваки бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице има право на заштиту изборног права, по
поступку утврђеном Одлуком о месним заједницама и
овим Упутством.
Приговор Изборној комисији
Члан 41.
Бирач и кандидат за члана савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној комисији
због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата
избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана
када је донета одлука, односно извршена радња или
учињен пропуст.
Приговор се предаје преко писарнице Градске
управе.
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Рок за одлучивање по приговору
Члан 42.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити је подносиоцу
приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу, отклонити или наложити
отклањање пропуста.
Изборна комисија своју одлуку објављује на огласној табли месне заједнице, просторији где су одржани избори, а један примерак доставља подносиоцу
приговора.
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У случају понављања избора коначни резултати
избора за месну заједницу у којој су избори поништени утврђују се по завршетку поновљеног гласања.
XV СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Употреба језика и писама
Члан 45.
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на српском
језику, ћириличким писмом.
Гласачки листићи
Члан 46.

Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 43.
Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у року од
24 часа од достављања одлуке.
Приговор се предаје преко писарнице у Градској
управи.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од
12 часова све потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 48 часова
од дана пријема приговора са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 44.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана
савета месне заједнице или ће поништити избор члана савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити,
ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено
чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене
изборне комисије у свему замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана савета месне заједнице,
Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну
радњу, односно изборе понови у року од седам дана
од утврђивања неправилности у изборном поступку,
на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за
спровођење избора.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по изборној листи
кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.

Број гласачких листића који се штампају мора да
буде једнак броју бирача који су уписани у извод из
бирачког списка за месну заједницу.
Садржина гласачког листића утврђује се у складу
са Одлуком о месним заједницама и овим Упутством.
Припрема за штампање гласачких листића
Члан 47.
Изборна комисија припрема, у складу са Одлуком
о месним заједницама, један гласачки листић који
оверава печатом за сваку месну заједицу. На основу
тако припремљеног гласачког листића штампарија
израђује на компјутеру (слаже) текст гласачког листића, чију оригиналност утврђује и констатује Изборна
комисија и оверава печатом Скупштине града Шапца
(оригинални гласачки листић), после чега се текст у
компјутеру поништава.
На основу овереног узорка гласачког листића,
штампарија израђује гласачке листиће, који морају поседовати одређену форму заштите, било у виду холограмског жига или друге подесне заштите.
Процес штампања започиње у присуству Изборне
комисије.
Први одштампани гласачки листић који испуњава
оптималне графичке стандарде Изборна комисија
упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком Изборна
комисија одобрава штампање гласачких листића у
утврђеном броју примерака.
Одмах по завршетку штампања Изборна комисија
и штампарија уништавају припрему за израду гласачког листића.
Надзор над штампањем и примопредајом
гласачких листића
Члан 48.
Штампање гласачких листића надзире Изборна
комисија.
Штампању и примопредаји гласачких листића могу
присуствовати овлашћени посматрачи у складу са
Одлуком о месним заједницама.
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Контролни лист
Члан 49.

који су саставни део овог Упутства и налазе се у прилогу.
XIX ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Контролни лист се израђује и штампа у боји која
видљиво одступа од боје гласачког лиситића.
Обрасци и записници
Члан 50.
Штампање образаца, записника и друге документације прописане Одлуком о месним заједницама и
овим Упутством организује Изборна комисија у сарадњи са Градском управом.
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Члан 55.
Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Шапца”.
БРОЈ: 013-00-6-3/2022-14
ДАТУМ: 19.05.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић

Гласачка кутија
Члан 51.
Гласачка кутија се израђује, односно користи
према стандардима прописаним за избор одборника
Скупштине града.
XVI СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 52.
Статистичку обраду података при спровођењу
избора за чланове савета месних заједница обавља
Градска управа, на основу записника бирачких комисија и записника Изборне комисије.
XVII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 53.
Средства за спровођење избора обезбеђују се у
буџету града Шапца.
Средства за спровођење избора могу да се користе за:
1. рад органа за спровођење избора;
2. штампање изборног материјала;
3. накнаде председницима, члановима, секретару као и њиховим заменицима органа за спровођење избора;
4. накнаде за рад запослених у Градској управи
који су ангажовани у вези са обављањем послова
Изборне комисије,
5. набавку канцеларијског и осталог потрошног
материјала,
6. прикупљање, статистичку обраду и презентацију података.
Налогодавци за располагање средствима су председник Изборне комисије и секретар Изборне комисије.
XVIII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ
ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 54.
Поједине радње при спровођењу избора за чланове савета месних заједница вршиће се на обрасцима

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца („Службени лист града Шапца”, бр. 5/21), Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 19.05.2022. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
РАСПИСАНИХ ЗА 19. ЈУН 2022. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора за чланове савета месних заједница, расписаних за 19. јун 2022. године утврђени су:
- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница („Службени лист града Шапца”,
број 10/22),
- Одлуком о месним заједницама на територији
града Шапца („Службени лист града Шапца”, бр. 5/21)
2. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
Ред.
број

Радња

Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

Утврђивање јединствених стандарда,
прописивање образаца и правила за
најкасније 5
спровођење изборних радњи и стављање на
дана од дана
располагање учесницима у изборима
расписивања
(члан 26. став 1., члан 29. став 3. и члан 37.
став 3. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

2. Органи и тела за спровођење избора
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Ред.
број

2.1.
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Радња

Рок

Достављање Изборној комисији предлога
састава бирачких комисија од стране
најкасније
одборничких група у Скупштини града
03.06.2022.
(члан 27. став 3. и члан 28. став 1. и 2.
у 24 часа
Одлуке о месним заједницама на територији
града Шапца)

2.2.

Образовање бирачких комисија од стране
Изборне комисије
(члан 27. став 3. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

најкасније
08.06.2022.
у 24 часа

2.3.

Замена члана бирачке комисије
(члан 31. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

најкасније
13.06.2022.
у 24 часа

Ред.
број

3.1.

најкасније
03.06.2022.
у 24 часа

3.2.

Проглашење предлога кандидата
(члан 39. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од
24 часа од
часа пријема
предлога, ако
испуњава
услове

3.3.

Утврђивање и објављивање збирне изборне
листе у „Службеном листу града Шапца”
(члан 41. став 5. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

најкасније
08.06.2022.
у 24 часа

4. Бирачка места

4.1.

Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у „Службеном листу града
Шапца” и на огласној табли месне заједнице
(члан 42. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

Предаја изборног материјала бирачким
комисијама од стране Изборне комисије
(члан 48. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

најкасније
16.06.2022
у 24 часа

7.3.

Отварање бирачких места и гласање
(члан 47. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

19.06.2022.
од 8 до 18
часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

Утврђивање резултата избора на бирачком
месту и достављање изборног материјала
Изборној комисији
(члан 50. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

19.06.2022.
у 24 часа

8.2.

Утврђивање резултата избора у Изборној
комисији
(члан 50. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

21.06.2022.
у 18 часова

8.3.

Објављивање резултата избора у
„Службеном листу града Шапца”, интернет
презентацији Града и огласној табли месне
заједнице
(члан 50. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

21.06.2022.
у 18 часова

9. Заштита изборног права

9.1.

Подношење приговора Изборној комисији
(члан 56. став 2. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од 24
часа од часа
кад је донета
одлука,
извршена
радња или
учињен
пропуст

9.2.

Доношење и достављање решења по
приговору
(члан 57. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од 48
часова од
часа пријема
приговора

9.3.

Приговор Другостепеној изборној комисији
против решења Републичке изборне
комисије по приговору
(члан 58. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од
24 часова
од пријема
решења

9.4.

Достављање приговора са списима
Другостепеној изборној комисији
(члан 58. став 2. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од
12 часа од
пријема
жалбе

Доношење одлуке по приговору
(члан 58. став 3. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

у року од
48 часова
од пријема
жалбе

најкасније
29.05.2022.
у 24 часа

5. Јединствени бирачки списак
Излагање делова бирачког списка за
подручја јединица локалне самоуправе
(члан 45. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

од дана
расписивања
избора

Подношење захтева градској управи за
упис у бирачки списак односно промену у
бирачком списку
(члан 45. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

до
закључења
бирачког
списка
односно
најкасније
13.06.2022.

5.3.

Доношење решења о закључењу бирачког
списка и утврђивању укупног броја бирача
(члан 46. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

најкасније
13.06.2022

9.5.

5.4.

одмах по
добијању
решења о
закључењу
бирачког
списка

10. Извештавање Скупштине града

Утврђивање и објављивање у „Службеном
листу града Шапца” укупног броја бирача
(члан 46. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

5.1.

5.2.

6. Посматрачи
6.1.

Подношење пријаве за праћење рада
органа и бирачких комисија
(члан 51. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

најкасније
13.06.2022

7. Спровођење избора
7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану
и времену одржавања избора
(члан 47. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

најкасније
13.06.2022

Рок

7.2.

3. Пријаве кандидата
Подношење пријаве кандидата
(члан 35. Одлуке о месним заједницама на
територији града Шапца)

Радња
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10.1.

Подношење извештаја Скупштини града
Шапца о спроведеним изборима
(члан 26. став 1. тачка 11. Одлуке о месним
заједницама на територији града Шапца)

одмах по
додели
мандата

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу града Шапца”.
Број: 013-00-6-6/2022-14
У Шапцу, 19.05.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић
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ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

ПРИЈАВА КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
________________________
расписане за 19.06.2022. године.

Образац МЗ бр. 1 - Пријава кандидата
Образац МЗ бр. 2 - Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне
заједнице
сак

Образац МЗ бр. 3 - Потврда о упису у бирачки спи-

Образац МЗ бр. 4 - Решење о проглашењу кандидата
Образац МЗ бр. 5 – Решење о утврђивању изборне
листа кандидата за члана савета месне заједнице
Образац МЗ бр. 6 - Гласачки листић
Образац МЗ бр. 7 - Контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије

Подносим пријаву за кандидата за члана Савета
месне заједнице _______________.
1. Име и презиме кандидата:___________________,
2. ЈМБГ: _________________________,
3. Занимање: _________________________,
4. Место пребивалишта: _______________________,
5. Адреса стана: _____________________________.
6. У __________________, дана __.__.2022. године
Прилог:
1. списак бирача који својим потписом подржавају
кандидата за члана савета месне заједнице,
2. потврда о изборном праву,
3. потврда о пребивалишту.
Кандидат
___________________________

Образац МЗ бр. 8 - Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања

(својеручни потпис)
Образац МЗ бр. 2

Образац МЗ бр. 9 - Записник о раду бирачке комисије
СПИСАК БИРАЧА

Образац МЗ бр. 10 - Записник о примопредаји изборног материјала након гласања
Образац МЗ бр. 11 - Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата гласања
Образац МЗ бр. 12 - Одлука о коначним резултатима
Образац МЗ бр. 13 - Потврда о изборном праву за
гласања ван бирачког места
Образац МЗ бр. 14 - Пријава посматрача
Образац МЗ бр. 15 - Овлашћење за праћење рада
органа за спровођење избора
Образац МЗ бр. 16 - Уверење о избору
Образац МЗ бр. 17 - Извештај о присутности чланова бирачке комисије на бирачком месту

КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ __________________
На изборима расписаним за 19.06.2022. 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 ______________________.

Рб
1
2
3
4

Образац МЗ бр. 1

Број 10

5
6
7
8
9

Име и
презиме

ЈМБГ

Број
личне
карте

Пребивалиште
и адреса
становања

Потпис

Број 10

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 19

жати дана 26. децембра 2021. године.

10
11

БРОЈ: ______________/2022-14

12
13

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. правник Александар Јовановић

14
15
16

Образац МЗ бр. 4

17
18

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_______________ 2022. године,
доноси

19
20
21
22
23
24
25

РЕШЕЊЕ

26

О ПРОГЛАШЕЊУ КАНДИДАТА

27
28

ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

29

1. За кандидата за члана Савета месне заједнице
__________________________,
проглашава се_________, рођен____, занимање ___.
(име и презиме) (дан, месец и година)(назив занимања)

30
31
32
33
34
35

2. Ово решење доставити проглашеном кандидату.

У __________________, __.__.2022. године
(место)
(датум)
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЈЕМ
__________________ ____
(потпис)

КАНДИДАТ
_______________
(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 10/2022), Градска управа
града Шапца, дана _______________.2022. године,
издаје
ПОТВРДУ
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 одр-

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: ______________/2022-14
ДАТУМ: _____________.2022. 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 10/2022), Изборна комисија за
спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца, на седници одржаној
дана_______________ 2022. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
______________________________
Утврђује се Изборна листа кандидата за избор
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члана Савета месне заједнице __________________
_________________ и то:
РБ

Име и
презиме

Број 10

Образац МЗ бр. 7
КОНТРОЛНИ ЛИСТ

Година
рођења

Занимање

Пребивалиште

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

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: ______________/2022-14
ДАТУМ: _____________.2022. године

				

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић
Образац МЗ бр. 6

За гласање на изборима за чланове Савета месне заједнице _________________, расписаним за 19. 06.2022. 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)
_________________
(име и презиме)

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА

		
		
		

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

		

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

_________________________________

		
1.

_________________ ______________
_________________ (година рођења)
(име и презиме)

_______________
(занимање)

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

2. ______________________
(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
ЗАПИСНИК

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ
ГЛАСАЊА

НАПОМЕНА:
Бира се _____________ кандидата.
(број)
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
МП

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКЕ
КОМИСИЈЕ
1. Изборна комисија предаје бирачкој комисији на
бирачком месту број ______ на подручју Месне заједнице ________________________, следећи изборни
материјал:
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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
1. _______________
(потпис)
_______________
(име и презиме)
Присутни чланови
бирачке комисије:
2. _________________
		
3. _________________
		

За Изборну комисију
______________________
(потпис)
______________________
(име и презиме)
За Градску управу
________________
(потпис)
________________
(име и презиме)
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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
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.
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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.
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)

Број 10

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.
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БИРАЧКА КОМИСИЈА:
________________________
Име и презиме председника,
________________________
Име и презиме
заменика председника,
________________________
Име и презиме члана,
________________________
Име и презиме заменика члана,
________________________
Име и презиме члана,
________________________
Име и презиме заменика члана,

_______________
Потпис
_______________
Потпис
_______________
Потпис
_______________
Потпис
_______________
Потпис
_______________
Потпис

Образац МЗ бр. 10
ЗАПИСНИК
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)
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Председник бирачке комисије Изборна комисија
1. ____________________ __________________
(потпис) 		
(потпис)
____________________ __________________
(име и презиме)
(име и презиме)
Присутни чланови бирачке комисије:
управу

За Градску

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
ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
__________________________________
ОДРЖАНИХ 19.06.2022. ГОДИНЕ
Седница Изборне комисије почела је __.__.____.
године, у _________ часова. Седници Изборне комисије присуствују:
_______________________________, председник
_______________________, заменик председника
____________________________________, члан
_____________________________, заменик члана
____________________________________, члан,
____________________________, заменик члана
____________________________________, члан;
____________________________, заменик члана;
____________________________________, члан;
____________________________, заменик члана;
____________________________________, члан
_____________________________, заменик члана
____________________________________, члан
__________________________, заменик члана
_______________________________, секретар
_________________________, заменик секретара
Изброна комисија је утврдила да је од укупно _____ бирачких комисија у Месној заједници
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_________________ примила изборни материјал од
______ бирачких комисија.

бе.

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.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

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

На основу изборног материјала примљеног од бирачких комисија утврђено је:
да је ПРЕДАТО укупно гласачких
............................. ______________

листића

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

да је према изводу из бирачких спискова, укуп-

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

Чланови Изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примед-

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 :
Секретар 			
Изборне комисије		
_________________		

ЧЛАНОВИ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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
ћа............................................ _____________

листи-

Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова за _______
чланова Савета месне заједнице добили су:
Ред.
број
1.
2.

Име и презиме
кандидата

Број гласова

Председник
Изборне комисије
________________

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 10/2022), Изборна комисија за
спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Шапца, дана ________.2022.
године донела је
ОДЛУКУ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ___________________________
ОДРЖАНИХ
(назив месне заједнице)
19. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

На изборима одржаним 19. јуна 2022. године у Савет месне заједнице ____________________________,
као чланови изабрани су:
(назив месне заједнице)
____________, рођен/а __________, ___________
(име и презиме)
(датум рођења) (занимање)
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__________________________________________
(наведене одреднице навести за све изабране
чланове Савета редоследом по броју добијених гласова)

бирачке комисије враћају бирачкој комисији. Ако
ова потврда није потписана од стране бирача,
сматраће се да бирач није гласао.
Образац МЗ бр. 14

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.

ПРИЈАВА
ДОМАЋИХ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА
ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

БРОЈ: ______________/2022-14
ДАТУМ: _____________.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић
Образац МЗ бр. 13
ПОТВРДА
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 19. јун
2022. године и да има изборно право.
У ______________________, 19. јун 2022. године
(место)
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ
				
_____________________
			
		
(потпис)
БИРАЧ
_________________
(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
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РАСПИСАНИХ ЗА 19. ЈУН 2022. 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:
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.
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 10/2022), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији
града Шапца, дана _____________ издаје:
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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 19. јун 2022. године.
БРОЈ: ______________/2022-14
ДАТУМ: _____________.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић
Образац МЗ бр. 16
УВЕРЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
______________________________
Потврђује се да је ____________________________,
(име и презиме)
рођен
___________, ______________, ______________,
(датум рођења) (занимање)
(пребивалиште и
адреса стана)
изабран за члана Савета месне заједнице
_____________________, на изборима одржаним
19.06.2022. године.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: ______________/2022-14
ДАТУМ: _____________.2022. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Васић
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Образац МЗ бр. 17
ИЗВЕШТАЈ
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 19. јуна 2022. 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 19.06. 2022.
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)
ПРЕДСЕДНИК
__________________________
Драган Васић
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АKTA ГРАДСКОГ ВЕЋА
На основу чл. 30. ст. 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010,
101/2017, 113/2017, 10/2019 и 121/2021), чл. 61. и чл.
131. Статута града Шапца (,,Сл. лист града Шапца”,
бр. 5/19), Градско веће града Шапца, на седници од
16.05.2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ 20% ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ
У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА ЦЕЛОДНЕВНОГ
БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„НАШЕ ДЕТЕ“ У ШАПЦУ
У РАДНОЈ 2022/23. ГОДИНИ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ 20% већи број деце у васпитним
групама целодневног боравка у Предшколској установи „Наше дете“ у Шапцу, од броја који се уписује у
васпитну групу, у складу са критеријумима које прописује министар, у радној 2022/23. години.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 110-00-38/2022-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић
Образложење
Предшколска установа „Наше дете“ у Шапцу, обратила се захтевом за утврђивање 20% већег броја деце
у групама целодневног боравка.
Правни основ за доношење наведеног Решења,
налази се у одредби чл. 30. ст. 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.
18/2010, 101/2017, 113/2017, 10/2019 и 121/2021) која
прописује да ако не постоји могућност за формирање васпитних група у складу са ставом 3. овог члана (који утврђује број деце која се уписују у васпитну
групу, према узрасту), оснивач може утврдити мањи
односно највише 20% већи број деце од броја који се
уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима
које прописује министар.
Оправданост за доношење Решења о повећању
броја деце у васпитној групи, за 20%, налази се у великој заинтересованости и потреби породица и броју
пријављене деце на конкурс за упис у целодневни и
полудневни боравак. Услови у којима деца бораве,
величина радних соба и других простора у вртићима, омогућавају уписивање већег броја деце. Поред
тога, присуство уписане деце у просеку је око 60%, те
се увећањем од 20% броја уписане деце у односу на
број деце који је прописан чл. 30. ст. 3. Закона, неће
умањити квалитет услова за боравак, васпитање и
бразовање, негу, исхрану и превентивно-здравствену
заштиту деце у предшколској установи.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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На основу чл. 190. ст. 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 129/2021), чл.
61. и чл. 131. Статута града Шапца (,,Сл. лист града
Шапца”, бр. 5/19), Градско веће града Шапца, на седници одржаној дана 16.05.2022. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о финансирању набавке уџбеника за ученике
првог разреда јавних основних школа на
територији града Шапца за школску
2022/23. годину
1. ОДОБРАВА СЕ финансирање набавке уџбеника и других наставних средстава које користе ученици
првог разреда јавних основних школа на територији
града Шапца, за школску 2022/23. годину, средствима
из буџета града Шапца.
2. Градска управа града Шапца извршиће набавку
уџбеника и других наставних средстава из тч. 1. овог
закључка, према спецификацијама достављеним од
стране директора основних јавних школа на територији града Шапца, у отвореном поступку јавне набавке.
3. О спровођењу овог закључка, стараће се Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије Градске управе града Шапца.
4. Овај закључак објавити у „Сл. листу града Шапца“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 401-00-62/2022-15
		
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић
Образложење
Правни основ за доношење наведеног Закључка,
налази се у одредби 190. ст. 1. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 129/2021)
која прописује да установа може учешћем јединице
локалне самоуправе или од проширене делатности
да обезбеди средства за виши квалитет у области
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Наведена средства користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање
програма који нису основна делатност установе, за
исхрану и помоћ деци и ученицима.
Оправданост за доношење Закључка је пружање
подршке породицама првака.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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