
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLII    БРОЈ  12 

 

31.  мај  2021. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

162.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Лукавац 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Лукавац, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 72 – дом на Башчари (за подручје 

Месне заједнице Лукавац). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Лукавац. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-1/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

163.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Кланица 

 
Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Кланица, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 70 – дом  (за подручје Месне 

заједнице Кланица). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Кланица. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-2/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

164.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Јабланица 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Јабланица, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 40 – дом  Балиновић (за подручје 

Месне заједнице Јабланица). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 
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Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Јабланица. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-3/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

165.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Бачевци 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Бачевци, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 60 – дом  (за подручје Месне 

заједнице Бачевци). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Бачевци. 

 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-4/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

166.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Миличиница 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Миличиница, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 105 – основна школа код цркве (за 

подручје Месне заједнице Миличиница). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Миличиница. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-5/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

167.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Рађево село 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Рађево село, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 80 – кућа Ненада Драгојловића  

(за подручје Месне заједнице Рађево село). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Рађево село. 

 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-6/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 
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168.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Дивчибаре 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Дивчибаре, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 62 – амбуланта Дома здравља  (за 

подручје Месне заједнице Дивчибаре). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Дивчибаре. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-7/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

169.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Лелић 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Лелић, заказане за 20.06.2021.године 

и то: 

Бирачко место бр. 46 – месна заједница (за подручје 

Месне заједнице Лелић). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Лелић. 

 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-8/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

170.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Доња Буковица 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Доња Буковица, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 96– основна школа (за подручје 

Месне заједнице Доња Буковица). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Доња Буковица. 

 
 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-9/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

171.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Дивци 



Страна 4                                                           Службени гласник града  Ваљева              31. мај  2021. године    Број 12 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Дивци, заказане за 20.06.2021.године 

и то: 

Бирачко место бр. 69 – здравствена амбуланта  (за 

подручје Месне заједнице Дивци). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Дивци. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-10/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 
 

172.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Пријездић 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Пријездић, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 56 – дом  (за подручје Месне 

заједнице Пријездић). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Пријездић. 

 
Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-11/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

173.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Мрчић 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Мрчић, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 63 – основна школа  (за подручје 

Месне заједнице Мрчић). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Мрчић. 

 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-12/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

 

174.На основу чл. 40. и 41. Одлуке о месним 

заједницама на територији Града Ваљева 

(„Сл.гласник“ Града Ваљева бр. 8/21) Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији Града Ваљева, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању бирачког места за избор чланова Савета 

Месне заједнице Горња Буковица 

 

Одређује се бирачко место за избор чланова Савета 

Месне заједнице Горња Буковица, заказане за 

20.06.2021.године и то: 

Бирачко место бр. 94 – ОШ “Милован Глишић“  (за 

подручје Месне заједнице Горња Буковица). 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 
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Решење објавити на огласној табли Месне заједнице 

Горња Буковица. 

 

Изборна комисија  

за спровођење избора 

 за чланове савета месних заједница 

Број:013-7-13/2021 

Датум: 31.05.2021.године 

Председник изборне комисије 

Милутин Марковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

162. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Лукавац 
1 

163. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Кланица 

1 

164. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Јабланица 
1 

165. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Бачевци 
2 

166. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Миличиница 
2 

167. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Рађево село 
2 

168. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Дивчибаре 

3 

169. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Лелић 

3 

170. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Доња Буковица 

3 

171. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Дивци 

3 

172. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Пријездић 

4 

173. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Мрчић 

4 

174. Решење о одређивању бирачког места за избор чланова Савета Месне 

заједнице Горња Буковица 

4 
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