
  

          На основу члана 26. став 1. тачка 9) Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Жабари („Службени гласник  општине Жабари“, број 4/19 и 5/21) и члана 32. Упутства за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на територији општине Жабари расписаних за 18.07.2021. 

године („Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/21), 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници 

одржаној 13.07.2021. године,  донела је 

О Д Л У К У 

О  ДАТУМУ ШТАМПАЊА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И 

КОЛИЧИНИ  ИСТОГ  

 

 

1. ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

1.1. Гласачки листићи за гласање на изборима за чланове Савета Месних заједница Влашки До, 

Точка, Симићево, Породин, Свињарево и Миријево, општина Жабари, који ће се одржати  18. 

07. 2021. године и остали изборни материјал штампаће се у Кушиљеву, у штампарији 

DRUŠTVА ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU GRAFOMADA DOO KUŠILJEVO, ул. 

Моравска 10 - Кушиљево, са којом је закључен Уговор бр. 013-11/2021-01 од  24.06.2021. године 

и донета Одлука Изборне комисије општине Жабари, број 013-49/2021-01 од 03.07.2021. године 

(„ Службени гласник општине Жабари“, бр. 11/21). 
 

1.2. Штампање гласачких листића и осталог изборног материјала  обавиће се дана 14.07.2021. 

године. 
 

1.3.Након закључења бирачког списка 12.07.2021. године у 24,00 часа, према достављеним 

Изводима из Бирачког списка које је Општинска управа општине Жабари доставила 

13.07.2021.године, утврђено је да је у делу Јединственог бирачког списка за подручје Месних 

заједница Влашки До, Точка, Симићево, Породин, Свињарево и Миријево, општина Жабари, 

уписано укупно  5290 бирача, и то: 

 

      -   За подручје Месне заједнице Влашки До  1254  бирача; 

      -   За подручје Месне заједнице Точка  430  бирача;  

      -   За подручје Месне заједнице Симићево 1125 бирача; 

      -   За подручје Месне заједнице Породин 1756  бирача; 

      -   За подручје Месне заједнице Свињарево 206 бирача; 

      -   За подручје Месне заједнице Миријево 519  бирача. 

 
1.4. У односу на овај број  бирача утврђује се број  гласачких листића за штампање, који је једнак 

броју бирача уписаних у Јединствени бирачки списак за подручје Месне заједнице. 

    Комисија утврђује број резервних гласачких листића, који не може бити већи од 0,3% од 

укупног броја  гласачких листића по Месној заједници, посебним Решењем и тај број износи 16 

гласачких листића, односно: 
 
    4 гласачка листића за Месну заједницу Влашки До, 
    1 гласачки листић за Месну заједницу Точка, 
    3  гласачка листића за Месну заједницу Симићево, 
    5 гласачких листића за Месну заједницу Породин, 
    1 гласачки листић за Месну заједницу Свињарево, 



    2  гласачка листића за Месну заједницу Миријево, 
тако да ће се штампати укупно  5306  гласачких  листића-Образац ЧСМЗ-5/2021 („ Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 8/21), и то: 
 

      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Влашки До  1258   гласачких листића; 
      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Точка  431 гласачки листић; 
      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Симићево 1128  гласачких листића; 
      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Породин 1761 гласачки листић; 
      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Свињарево 207 гласачких листића; 
      -  За избор чланова Савета Месне заједнице Миријево 521 гласачки листић. 

      
1.5. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампати у 15 примерака- Образац 

ЧСМЗ-6/2021 („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/21). 
1.6. Штампање гласачких листића надзире Комисија и овлашћени представници потврђених 

изборних листа. 
1.7.Комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о томе да њихови 

представници имају право да присуствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких 

листића, као и о томе где се одвијају  и кад почињу те радње. 
1.8.Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета Месних заједница 

Влашки До, Точка, Симићево, Породин, Свињарево и Миријево, општина Жабари, који ће се 

одржати  18. 07. 2021. године, штампати у 2 примерка , за свако бирачко место у Месној заједници 

(укупно 30)- Образац ЧСМЗ-4/2021 („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/21). 
1.9.Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, штампати у 300 примерака - Образац 

ЧСМЗ-13/2021 („ Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/21). 
1.10.Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и 

бирачке комисије, штампати у 15 примерака - Образац ЧСМЗ-7/2021 („ Службени гласник општине 

Жабари“, бр. 8/21). 
1.11. Записник о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за 

избор чланова Савета месне заједнице, штампати у 15 примерака -Образац ЧСМЗ-8/2021                     

(„ Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/21). 
1.12. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачке комисије и 

Изборне комисије,  штампати у 15 примерака,-Образац ЧСМЗ-9/2021 („ Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 8/21). 

  2. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

         2.1. Ова  Одлука ступа на снагу  даном  објављивања  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

         2.2. Одлуку објавити и  на званичној интернет презентације  општине Жабари. 

 

Република Србија 

Општина Жабари 

Изборна комисија за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 

Број: 013-79/2021-01 

Датум: 13.07.2021. године                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Жабари                                                            Мари Пауновић, дипл. правник, с.р. 

 

                                                                                                                  

  

 

 



 


