
Сремска Митровица
15.07.2021

Година XIII
број 14

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2021.
годину: 2.000,00 динара

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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 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 
Сремска Митровица. Избори за чланове 
савета месних заједница расписани 
Одлуком председника Скупштине града 
Сремска Митровица одржаће се на дан 
15.август 2021. године.

II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.

Органи за спровођење избора за  
чланове савета месних заједница су:

1) Изборна комисија за спровођење 
избора за чланове савета месних 
заједница (у даљем тексту: 
Изборна комисија);

2) Бирачки одбори 
3) Другостепена изборна комисија 

за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница (у 
даљем тексту: Другостепена 

      На основу члана 26. став 1. тачка 4. 
Одлуке о месним заједницама  на територији 
града Сремска Митровица („Сл. лист града 
Сремска Митровица”, бр. 11/2021), а у 
вези са Одлуком председника Скупштине 
града о расписивању избора за чланове 
савета месних заједница на територији 
града Сремска Митровица („Сл. лист града 
Сремска Митровица”, бр. 13/2021), Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на територији 
града Сремска Митровица, на седници 
одржаној 15.07.2021. године, донела је

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

159.
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24,00 часа.

Члан 5.

 Председници бирачких одбора, 
заменици председника, чланови и заменици 
чланова бирачких одбора именују се на 
предлог одборничких група у Скупштини 
града, сразмерно њиховој заступљености у 
Скупштини града.
 Ниједна политичка странка или 
коалиција не може имати више од половине 
чланова бирачког одбора.

Предлози за именовање чланова 
бирачких одбора сачињавају се у складу са 
нумеричким приказом мерила за именовање 
чланова бирачких одбора по месним 
заједницама који утврђује Изборна комисија 
и благовремено доставља одборничким 
групама у Скупштини града Сремска 
Митровица са позивом за достављање 
предлога за именовање чланова.

Нумеричким приказом из става 3. 
овог члана утврђује се број председника, 
чланова и њихових заменика који припада 
свакој одборничкој групи за сваки бирачки 
одбор сразмерно броју чланова одборничке 
групе с тим да ниједна политичка странка 
или коалиција не може имати више од 
половине чланова бирачког одбора.

Предлог за именовање чланова 
бирачког одбора одборничка група 
доставља Изборној комисији најкасније до 
1. августа. 2021. године до 24,00 часа.
            У предлогу се наводе следећи подаци 
о члану бирачког одбора месне заједнице: 
име и презиме, адреса, пребивалиште, 
јединствени матични број и број телефона 
предложеног члана. 
            Предлог за именовање чланова 
бирачких одбора подноси председник 

изборна комисија).
Органи за спровођење избора раде у 

сталном саставу.

Изборна комисија

Члан 3.

Изборна комисија обавља послове 
који су одређени Одлуком о месним 
заједницама и овим Упутством. 

Изборна комисија именована је 
решењем Скупштине града Сремска 
Митровица.

Бирачки одбори

Члан 4.

Бирачки одбори обављају послове 
који су одређени Одлуком о месним 
заједницама, овим Упутством и Правилима 
о раду бирачких одбора.

Бирачки одбор чине председник и 
два члана.

Председник и чланови бирачког 
одбора имају заменике.

Председници и чланови бирачких 
одбора и њихови заменици могу бити 
само лица која имају изборно право  и 
пребивалиште на територији града Сремска 
Митровица.

Заменици чланова бирачких одбора 
имају иста права и одговорности као и 
чланови које замењују.

Право гласа у бирачком одбору има 
само члан, а у његовом одсуству, заменик.

Бирачке одборе именује Изборна 
комисија најкасније до 05.08.2021.године у 

2



Замена лица у бирачким одборима

  Члан 7.

           Замену лица именованих у бирачке 
одборе врши Изборна комисија на захтев 
овлашћених предлагача најкасније на дан 
11.08.2021. године до 24,00 часа.
           Изузетно, Изборна комисија може 
извршити замену лица која су именована 
у састав бирачког одбора у случају 
спречености, одсутности, смрти  и 
ограничења прописаних Одлуком о месним 
заједницама, најкасније на дан одржавања 
избора до 7 часова.

Ограничења у именовању чланова 
бирачких одбора

Члан 8.

 Исто лице не може истовремено 
да буде члан два бирачка одбора и других 
органа за спровођење избора у месним 
заједницама.

Председници и чланови бирачког 
одбора као и њихови заменици не могу бити 
лица која су са потврђеним кандидатима 
и међусобно сродници у правој линији 
без обзира на степен сродства, брачни 
другови и лица која су у међусобном односу 
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 
штићеника. 
 Приликом именовања и замене 
чланова бирачког одбора, 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 одбора, лице које не може 

(шеф) одборничке групе или лице које он за 
то овласти Изборној комисији.

Ако нека одборничка група 
благовремено не предложи члана бирачког 
одбора, Изборна комисија именује лице 
које сматра компетентним за вршење ове 
дужности.

Председницима и члановима 
бирачких одбора и њиховим заменицима 
престаје чланство у бирачком одбору кад 
поднесу пријаву за кандидата за члана 
савета месне заједнице.

Члан 6.

Председници и чланови бирачких 
одбора и њихови заменици могу бити 
само лица која имају изборно право  и 
пребивалиште на територији града Сремска 
Митровица.

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 Сремска Митровица 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 
Сремска Митровица, Изборна комисија 
поступиће на начин из члана 5. став 8. овог 
Упутства.
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бирачког одбора биће именовано 
лице које је у предлогу раније 
предложено.

 Као време предлагања чланова 
бирачког одбора узима се време када 
је Изборна комисија примила предлог 
одборничке групе за бирачког одбора у 
којој се појавио однос из којег проистиче 
забрана. Време се рачуна на дане, сате и 
минуте.

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 
Сремска Митровица.

III  

БИРАЧКА МЕСТА

Члан 10.

Изборна комисија најкасније на 
дан 26.07.2021. године до 24,00 часа 
решењем одређује бирачка места на којима 
ће се гласати на изборима и оглашава 
их у „Службеном листу града Сремска 
Митровица”, 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.

да буде у саставу бирачког одбора одређује 
се применом следећих мерила:

1) ако однос из којег проистиче забрана 
постоји између председника бирачког 
одбора и заменика председника 
бирачког одбора, као и члана или 
заменика члана бирачког одбора, 
у састав бирачког одбора биће 
именовано лице које је предложено 
за председника бирачког одбора;

2) ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између заменика 
председника бирачког одбора и члана 
или заменика члана бирачког одбора, 
у састав бирачког одбора биће 
именовано лице које је предложено 
за заменика председника бирачког 
одбора;

3) ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између чланова 
бирачког одбора, у састав бирачког 
одбора 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 бирачког одбора, у састав 
бирачког одбора биће именовано 
лице које је предложено за члана 
бирачког одбора;

5) ако однос из којег проистиче забрана 
постоји између заменика чланова 
бирачког одбора, у састав бирачког 
одбора биће именован представник 
оног предлагача чији је предлог за 
именовање раније поднет;

6) ако однос из којег проистиче забрана 
постоји између чланова бирачког 
одбора или заменика чланова 
бирачког одбора предложених од 
стране истог предлагача у састав 
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Бирачки одбори обезбедиће 
посматрачима који располажу овлашћењем 
Изборне комисије да прате рад бирачког 
одбора 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 свако бирачко место  најкасније на дан 
10.08.2021. 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 њговог 
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 

            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. 
            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.
            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 бирачког одбора, 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 бирачког одбора.
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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 31.07.2021. 
године, до 24,00 часа.

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 
оверавају сходном применом одредаба о 
овери потписа бирача по Закону о локалним 
изборима
          3) списак бирача који својим изјавама 
подржавају кандидата за члана савета месне 
заједнице
          4) потврду о свом изборном праву и 
          5) потврду о пребивалиштву, односно 
да је уписан у бирачки списак за месну 
заједницу чији се савет бира.

Посебне обрасце из става 1. тачке 1) 

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 10.08.2021. 
године.

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, 
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онемогућавају 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 48 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 05.08.2021. 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 

и 2) овог члана  и образац потврде о упису 
у бирачки списак за месну заједницу чији 
се савет бира прописује Изборна комисија.

Пријава кандидата подноси се у 
два примерка Изборној комисији на начин 
из члана 15. овог Упутства при чему 
представник  Комисије 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.

Грађани који подржавају својом 
изјавом кандидата за члана савета месне 
заједнице морају имати изборно право и 
пребивалиште на подрују месне заједнице, 
односно морају бити уписани у извод из 
бирачког списка за месну заједницу чији се 
савет бира.

Сваки грађанин може подржати само 
једног кандидата за члана савета месне 
заједнице чији се савет бира.

Кандидат за члана савета месне 
заједнице који прибави потврду да је 
уписан у извод из бирачког списка за месну 
заједницу чији се савет бира не подноси 
уз пријаву обрасце из става 1. тачке 4) и 5) 
овог члана.

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 
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           Ако се на поновљеним изборима 
за чланове савета месне заједнице пријави 
мање кандидата, односно буде проглашено 
мање кандидата од броја чланова савета 
месне заједнице која се бира, Изборна 
комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка и о томе обавештава Градску 
управу и председника Скупштине града.
          У случају из става 3. овог члана 
председник Скупштине града ће расписати 
изборе за савет месне заједнице најкасније у 
року од 2 године од дана доношења одлуке о  
обустављању поновљеног поступка избора.
         До расписивања избора и 
конституисања савета месне заједнице 
текуће и неодложне послове месне 
заједнице обављаће повереник кога именује 
Скупштина града.

VIII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКОМ ОДБОРУ

        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 бирачком 
одбору следећи изборни материјал:

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 утврђује изборне 
листе кандидата за чланове савета месне 
заједнице и објављује их у „Службеном 
листу града Сремска Митровица”, 
најкасније на дан 05.08.2021. 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.
           У случају из става 1. овог члана 
Изборна комисија ће најкасније у року 
од 10 дана од дана доношења одлуке о 
обустављању поступка донети одлуку 
о понављању избора за чланове савета 
месних заједница.
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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, 
занимање кандидата, пребивалиште 
и адреса становања; 

4) напомену колико чланова савета се 
бира и да се гласа заокруживањем 
редног броја испред имена 
кандидата;

5) печат Скупштине града.

Члан 26. 

Изборна листа кандидата са именима 
свих кандидата за члана савета месне 
заједнице мора за време гласања бити видно 
истакнута на бирачком месту.

1) Решење о одређивању 
бирачког места,

2) Решење о именовању 
бирачког одбора,

3) Извод из бирачког списка за 
бирачко место, 

4) Потребан број гласачких 
листића, који одговара броју 
бирача који су уписани на 
бирачком месту,

5) Контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије,

6) образац Записника о раду 
бирачке комисије у три 
примерка,

7) образац Извештаја о 
присутности чланова на 
бирачком месту,

8) Правила о раду бирачког 
одбора,

9) 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 и 
др.)

Члан 24.

Изборна комисија изборни материјал 
из члана 23. овог Упутства предаје 
председнику бирачког одбора или његовом 
заменику, у седишту Градске управе, 
најкасније на дан 12.08.2021. године до 
24,00 часа.

О примопредаји изборног материјала 
пре гласања између Изборне комисије и 
бирачког одбора сачињава се Записник о 
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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 
бирачки одбор о томе да жели да гласа ван 
бирачког места.
       Изабрани чланови бирачког одбора 
које одреди бирачки одбор одлазе код таквог 
бирача и омогућавају му да гласа.
 За спровођење гласања ван бирачког 
места могу се ангажовати и заменици 
чланова бирачког одбора.

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 бирачки 
одбор приступа утврђивању резултата 
гласања на бирачком месту. 

Члан 30.
       
      О утврђеним резултатима гласања 
бирачки одбор сачињава записник о 
раду бирачког одбора месне заједнице 
на спровођењу и утврђивању резултата 
гласања за избор чланова савета месне 
заједнице.

Члан 27. 

Гласање на бирачком месту

 Бирач најпре саопштава бирачком 
одбору 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.   
 Бирачки одбор утврђује прецизан 
идентитет бирача преко јединственог 
матичног броја грађанина преко личне 
исправе и извода из бирачког списка.  
 Бирач може гласати ако је уписан 
у извод из бирачког списка независно од 
места пребивалишта.
 Бирач који није уписан у извод из 
бирачког списка не може гласати. 
 Председник или члан бирачког 
одбора, 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.          
 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 
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одбора 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 бирачког 
одбора

Члан 33.

 Кандидат за члана савета месне 
заједнице има право да од Изборне 
комисије затражи увид у записник о раду 
бирачког одбора и то у року од 12 часова од 
достављања записника Изборној комисији 
од стране бирачког одбора.

XI ОВЛАШЋЕНИ ПОСМАТРАЧИ

Јавност рада органа за 
спровођење избора

Члан 34.

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, бирачки 
одор може их удаљити и податке о томе 
уноси у записник о раду бирачког одбора.

 Члан 31.

 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 (на дан 15.08.2021. 
године до 24,00 часа).
 Бирачки одбор после завршеног 
гласања и утврђивања резултата доставља 
Изборној комисији слeдећи изборни 
материјал: 

1) записник о раду бирачког одбора са 
утврђеним резултатима гласања на 
бирачком месту;

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;

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 
бирачки одбор доставља Градској управи.

 
Записник о примопредаји изборног 

материјала после гласања

Члан 32.

       О примопредаји изборног материјала 
после гласања саставља се записник који 
потписује представник Изборне комисије и 
председник, односно представник бирачког 
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који прописује Изборна комисија.
             За праћење рада Изборне комисије 
посматрачи могу да пријаве највише два 
посматрача.
            За праћење рада појединих бирачких 
одбора посматрачи  могу да пријаве највише 
једног посматрача.

XII  УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

Утврђивање и објављивање

Члан 37.

        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 

Посматрачи потврђених кандидата

Члан 35.

 Сваки потврђени кандидат за члана 
савета месне заједнице може Изборној 
комисији пријавити лице као посматрача за 
праћење рада бирачког одбора 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 
бирачког одбора у изборном дану.
 Трошкове праћења рада, односно 
трошкове посматрача сноси подносилац 
пријаве.
 Уколико је број овлашћених 
посматрача толики да омета и ремети рад 
бирачког одбора и спровођење гласања, 
бирачки одбор може одлучити колико 
овлашћених посматрача може истовремено 
присуствовати на бирачком месту.
 Одредбе овог члана које се односе на 
праћење рада бирачког одбора односе се и 
на праћење рада Изборне комисије.

Домаћи и страни посматрачи

Члан 36.

           Заинтересована регистрована удруж-
ења 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 
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о понављању избора за чланове савета 
месних заједница.
           Ако се на поновљеним изборима 
за чланове савета месне заједнице пријави 
мање кандидата, односно буде проглашено 
мање кандидата од броја чланова савета 
месне заједнице која се бира, Изборна 
комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка и о томе обавештава Градску 
управу и председника Скупштине града.

Случајеви и рокови понављања гласања 
за члана савета месне заједнице

Члан 40.

 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.
 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 41.

 У случају понављања гласања, 
коначни резултати избора за чланове савета 
месних заједница у којој се гласање понавља 
утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања. 

месну заједницу и саставља јединствен 
записник о резултатима избора и изабраним 
члановима савета за све месне заједнице.

Одлуке о каначним резултатима 
избора за сваку месну заједницу објављују 
се у „Службеном листу града Сремска 
Митровица”, на званичној интернет 
презентацији Града и на огласној табли 
месне заједнице, односно на другом 
погодном месту у месној заједници. 

Издавање уверења члановима савета

Члан 38.
 
       Изабраном члану савета месне 
заједнице Изборна комисија издаје уверење 
о избору.

XIII  ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА 

Обустављање поступка избора 

Члан 39.

            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.
           У случају из става 1. овог члана 
Изборна комисија ће најкасније у року 
од 10 дана од дана доношења одлуке о 
обустављању поступка донети одлуку 
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објављује на огласној табли месне заједнице, 
просторији где су одржани избори, а један 
примерак доставља подносиоцу приговора. 
 

Приговор против одлуке Изборне 
комисије

Члан 45.

 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 46.

 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 

XIV  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 42.

 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 43.

 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. 
 

Рок за одлучивање по приговору

Члан 44.

 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 
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текст гласачког листића и осталог изборног 
материјала за спровођење избора, штампа 
се и на језицима и писмима националних 
мањина који су у службеној употреби у овој 
месној заједници.

Гласачки листићи

Члан 48.

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 49.
 

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 
(оригинални гласачки листић), после чега 
се текст у компјутеру поништава. 
  На основу овереног узорка гласачког 
листића, штампарија израђује графичке 
плоче.

Процес штампања започиње у 

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.
 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 47.

Текст гласачког листића и осталог 
изборног материјала за спровођење избора 
штампа се на српском језику, ћириличким 
писмом.

У Месној заједници Стара Бингула, 
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Градском управом.

Гласачка кутија

Члан 53.

Гласачка кутија се израђује, односно 
користи према стандардима прописаним за 
избор одборника Скупштине града.

XVI  СТАТИСТИЧКА ОБРАДА 
ПОДАТАКА

Члан 54.

Статистичку обраду података при 
спровођењу избора за чланове савета 
месних заједница обавља Градска управа, 
на основу записника бирачких одбора и 
записника  Изборне комисије.

XVII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА

Члан 55.

 Средства за спровођење избора 
обезбеђују се у буџету града Сремска 
Митровица. 

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 

присуству представника 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 50.

Штампање гласачких листића 
надзире Изборна комисија.

Контролни лист

Члан 51.

 Контролни лист се израђује и 
штампа у боји која видљиво одступа од боје 
гласачког лиситића.

Обрасци и записници

Члан 52.

 Штампање образаца, записника и 
друге документације прописане Одлуком 
о месним заједницама и овим Упутством 
организује Изборна комисија у сарадњи са  
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Број:013-3/2021-I-IMZ
Дана: 15.07.2021. године                                                          

ПРЕДСЕДНИК
Милош Мишковић, дипл.правник

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 56.

Поједине радње при спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница 
вршиће се на обрасцима који су саставни 
део овог Упутства.

XIX  ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Члан 57.

Ово Упутство ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Сремска Митровица”.
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА  
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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  Образац МЗ - 1 
  

ПРИЈАВА КАНДИДАТА  
ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

__________________________________________ 
(назив месне заједнице) 

Подносим пријаву за кандидата за избор члана Савета месне 
заједнице __________________________________________________ 

(назив месне заједнице) 

који ће се одржати 15. августа 2021. године (попунити штампаним 
словима): 
 

1. име и презиме кандидата:     _____________________________, 

2. ЈМБГ:                                      _____________________________, 

3. занимање:                               _____________________________, 

4. место пребивалишта:             _____________________________, 

5. адреса становања:                  _____________________________. 

 
 
Прилог: (приложено заокружити) 
 

1) Оверене изјаве бирача који подржавају кандидата за члана 
савета месне заједнице, 

2) Списак бирача који својим изјавама подржавају кандидата за 
члана савета месне заједнице, 

3) Потврда о свом изборном праву,  
4) Потврда о пребивалишту, односно Потврда да је кандидат 

уписан у бирачки списак за месну заједницу чији се савет 
бира.  

 
                                                                            К а н д и д а т  
 
      ___________________________
                (својеручни потпис) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Примљено дана _______2021. године у  _____ часова и ____ минута. 
                                                                            

 
Комисија 

 
У ________________                           ___________________________ 
 

    (место)                                                                                            М.П. 
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Образац МЗ – 2 
 

СПИСАК БИРАЧА 
КОЈИ СВОЈИМ ИЗЈАВАМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ___________________________________________________ 
                                        (назив месне заједнице) 

на изборима расписаним за 15. август 2021. године 
 

  
  

редни 
број име и презиме бирача ЈМБГ 

 
место пребивалишта 

 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
 
У ____________, дана ___________ 2021. године 
           (место)                    (датум) 
               
                                                                                                                         КАНДИДАТ 
               
                                                                                                    ____________________________                                                               
                                                                                                          (потпис) 
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Образац МЗ - 3 
 
   
  

На основу члана 45. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Сремска 
Митровица”, број 11/2021) и члана 12. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, 
дана ____________ 2021. године, издаје                                                                                                            
                                                                                             
       
        

 
 

П О Т В Р Д У 
 

 
 
 
 

Кандидат за члана савета месне заједнице,  
 
___________________________________________________________, ______________________,  
                         (име, име родитеља, презиме)                                                                 (ЈМБГ)                                    
 
      
уписан је у Извод из бирачког списка за месну заједницу ________________________________. 
                                                                                                                                       (назив месне заједнице) 
                                       

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

који ће се одржати дана 15. августа 2021. године. 
 

 
 
У Сремској Митровици, _______________ 
                                                           (датум) 
 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 
 
                                               НАЧЕЛНИК 
 
               М.П.            
                                              Мирослав Јокић, спец.крим. 
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                                                                                                                                         Образац МЗ - 4 
   
  

 
 
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Сремска 

Митровица”, број 11/2021), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији града Сремска Митровица, на седници _______________ 2021. године, 
доноси                                                                                                             
                                                       
       
        

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПРОГЛАШЕЊУ КАНДИДАТА  
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 
 
 

1. За кандидата за члана Савета месне заједнице ________________________________________,  
                                                                                                       (назив месне заједнице)  

проглашава се _______________________, рођен ___________________, ___________________. 
                                      (име и презиме)       (дан, месец и година)  (занимање) 

 

2. Ово решење доставити проглашеном кандидату. 
 
 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 
 
У Сремској Митровици,  
Датум ____________ 2021. године, _____________ 
 (час и минут) 
 
 
 
 
                                        

       ПРЕДСЕДНИК 
 
               М.П.           _____________________________ 
                                  Милош Мишковић, дипл. правник 
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Образац МЗ - 5 
                                                                З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ_____  НА СПРОВОЂЕЊУ  

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ________________________________________ 

 
                              (назив месне заједнице) 

 
 

1. Бирачки одбор број  ____ за месну заједницу ____________________________ 
                                                                                                (назив месне заједнице) 

 
састао се на дан гласања __________________, у _________ часова. 
                                                                    (датум) 
 
 Присутни су следећи чланови и заменици чланова Бирачког одбора: 
 

1) ____________________________________, председник 

 ____________________________________, заменик председника 

2) ____________________________________, члан 

 ____________________________________, заменик члана 

3) ____________________________________, члан 

  ____________________________________, заменик члана 

4) ____________________________________, члан  

 ____________________________________, заменик члана  

5) ____________________________________, члан  

 ____________________________________, заменик члана 

 
 

2. Пре отварања бирачког места Бирачки одбор  је проверио и утврдио: 
- да је просторија у којој ће се гласати уређена и да је обезбеђена тајност гласања, 
- да је од Изборне комисије града Сремска Митровица за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту, 
односно недостаје  

- _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

 
3. Бирачки одбор  је у ______ часова отворио бирачко место. 
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача 

___________________________________, који је први дошао на бирачко место а уписан је у           
                             (име и презиме) 
Извод из бирачког списка за ово бирачко место под редним бројем _______.  
Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су 
потписали присутни чланови Бирачког одбора и први бирач, убачен је у кутију и кутија 
запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање. 
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5. Уз помоћ другог лица на бирачком месту гласало је ____________ бирача (слепа, инвалидна и 
неписмена лица).                                                                     (број) 
 
                        

6. Ван бирачког места гласало је __________ бирача којима је издата Потврда о изборном праву 
за гласање ван бирачког места. 
 

7. Гласање се одвијало све време у потпуном реду/ За време гласања десило се: 
(Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања, прекид гласања или продужетак 
гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог 
записника). 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

8. На бирачком месту НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ овлашћени посматрачи / посматрачи 
кандидата / домаћи и страни посматрачи. 
 

9. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ су овлашћени посматрачи кандидата: 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                (име и презиме посматрача) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

10. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ домаћи или страни посматрачи: 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме) 
 
у име ___________________________________________________________________________ 

(назив организације или удружења) 
 

11. Бирачко место је затворено и гласање закључено у ______ часова. 
 
 

12. После затварања бирачког места Бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања 
на следећи начин: 
 
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
- утврдиио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних 

бројева у Изводу из бирачког списка; 
- отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО Контролни 

лист; 
- пребројао је гласачке листиће у кутији;  
- приступио је одвајању важећих од неважећих гласачких листића и утврдио број 

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

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

гласачки листићи стављени су у посебне коверте и запечаћени односно затворени. 
 

14. Бирачки одбор месне заједнице је утврдио да су  резултати гласања следећи: 
 
14.1. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         
 
14.2. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
        
14. 3. да је укупно УПИСАНИХ БИРАЧА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
14.4.  да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (број заокружених редних           
          бројева у Изводу из бирачког списка) 
 
14.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ  
 
 
14.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
14.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

15. Да је од укупно важећих гласачких листића, сваки кандидат добио СЛЕДЕЋИ БРОЈ 
ГЛАСОВА: 
 
Ред.                                  Име и презиме кандидата               Број гласова  
бр.                који је добио кандидат 

1. 
 
2.  
 
 
(Навести све кандидате, према њиховом редоследу на гласачком листићу  и добијени број  
гласова) 
 

 
 

 
 

16. Чланови Изборне комисије месне заједнице НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе: 
(Прилог са примедбама чини саставни део овог Записника). 
 

17. У наставку је закључено: 
- да се први примерак овог Записника, са изборним материјалом одмах доставља Изборној 

комисији града Сремска Митровица за спровођење избора за савете месних заједница, 
 

- да се примерак овог Записника истакне на огласној табли месне заједнице односно на 
просторији где су одржани избори,  

- да трећи примерак овог Записника остаје код Бирачког одбора.   
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18. Предају изборног материјала Изборној комисији града Сремска Митровица за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница врши председник, односно заменик председника 
Бирачког одбора. 
 

19. Бирачки одбор је завршио рад ____________, у ______ часова. 
                                                  
 
 
                                      Бирачки одбор  
 
 

1. _________________________________________                  _____________________________________ 
                             (име и презиме председника)   (потпис) 
 

2. _________________________________________                  _____________________________________ 
                       (име и презиме заменика председника)   (потпис) 
 

3. _________________________________________                  _____________________________________ 
                             (име и презиме члана)   (потпис) 
 

4. _________________________________________                  _____________________________________ 
                       (име и презиме заменика члана)   (потпис) 
 

5. _________________________________________                  _____________________________________ 
                             (име и презиме члана)   (потпис) 
 

6. _________________________________________                  _____________________________________ 
                       (име и презиме заменика члана)   (потпис) 
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Образац МЗ - 6 
 
 
 
 
 

 
 

 
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

 
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ______________________________ 
                                             (назив месне заједнице) 

 
 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 15.АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ 
 
 

 Кандидати: 
 

 
1. ______________________________, ____________________, ________________________; 

             (име и презиме кандидата)                        (година рођења) (занимање) 
 
 
 

 
(На исти начин унети податке за све кандидате истим редоследом као на Изборној листи 
кандидата.) 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 

 Бира се _____________ кандидата. 
                                                   (број) 

 Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 
 
 

 
 
 

М.П. 
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Образац МЗ - 7 
 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ 
 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА 
 ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ____________________________________ 

                                                                           (назив месне заједнице) 
 

 
 Бирачки одбор месне заједнице  _________________________________________ 

                                                                                        (назив месне заједнице) 
              
поводом избора за чланове савета месне заједнице, који се одржавају 15. августа 2021. 
године, примио је од Изборне комисије  за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији града Сремска Митровица кутију за гласање.                             
 
 Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и 
тајност гласања и гласачких листића што потврђује и први бирач, који је дошао на 
гласање на бирачком месту, уписан у Извод из бирачког списка под редним бројем 
___________. 
 
 
У _________________________, __________________ у _________ часова. 
                     (место)                                           (датум) 
 
 
           Бирач који је први        Бирачки одбор  
       дошао на бирачко место 
 
____________________________            1. _____________________________ 
                (име и презиме)                (име и презиме председника) 
 
____________________________     _____________________________ 
                         (потпис)                                  (потпис) 
 

         2. _____________________________ 
     (име и презиме члана) 
 
             _____________________________ 
               (потпис)  
                                                                                                                   
         3. _____________________________ 
     (име и презиме члана) 
 
             _____________________________ 
               (потпис) 
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Образац МЗ - 8 
 
 

П Р И Ј А В А 
ПОСМАТРАЧА ПОТВРЂЕНОГ КАНДИДАТА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
расписаних за 15.август 2021. године 

 
 
 
 Потврђени кандидат ___________________________________________________ 
                                                       (име и презиме) 
за члана Савета месне заједнице ______________________________________________ 

                                                                  (назив месне заједнице ) 
 
подноси пријаву за праћење рада:  
 
 

1. Бирачког одбора месне заједнице     
                

2. Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница 
на територији града Сремска Митровица 

 
НАПОМЕНА: Заокружити редни број 
 
 
 
У ___________________, _____________ 
     (место) (датум) 
  
 
 
 ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
 
 _______________________________ 
  (потпис)   
 
  
 
НАПОМЕНА: Уз пријаву доставти основне податке посматрача  
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Образац МЗ - 9 
 
 

П Р И Ј А В А 
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

расписаних за 15.август 2021.године 
 
 
 
Организација / удружење _____________________________________________________ 
                            (назив ) 
___________________________________________________________________________ 

                            (седиште и адреса ) 
___________________________________________________________________________ 

                       (контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 
 
подноси пријаву за праћење рада:  
 
 

1. 
 
Изборне комисије за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница 

 

2. Бирачких одбора месних заједница  
 
 
 
У ___________________, _____________ 
     (место) (датум) 
  
 
 
 Заступник организације / удружења 
 _______________________________ 
  (потпис)   
 
 ________________________________ 
 (име и презиме) 
 
 
НАПОМЕНА: 

1) Домаћи посматрачи уз пријаву прилажу извод из Регистра удружења код 
Агенције за привредне регистре, као и списак лица пријављених за домаће 
посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница. 

2) Међународне и стране организације или удружења уз пријаву достављају и 
списак лица пријављених за стране посматраче за праћење рада органа за 
спровођење избора за чланове савета месних заједница, као и списак 
евентуалних преводилаца.  
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Образац МЗ-10 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА  

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 
 

 

 На бирачком месту у Месној заједници ____________________________________,  
                                                                                                           (назив месне заједнице) 

приликом спровођења гласања за избор чланова савета  месне заједнице дана   15. августа 

2021. године, били су присутни следећи чланови и заменици чланова Бирачког одбора 

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 ______________ 2021. године 
 (место) (датум)  
  

 
Овај Извештај председник / заменик председника Бирачког одбора предаје приликом 
предаје изборног материјала Изборној комисији за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на територији града Сремска Митровица 
 
    
   ПРЕДСЕДНИК 
  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
  ______________________ 
  (потпис) 
 

  ______________________ 
  (име и презиме) 
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Образац МЗ - 11 
 

  
 

На основу члана 52. Одлуке о месним заједницама на територији града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска Митровица”, број 11/2021) и члана 36. 
Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница, Изборна комисија  
за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Сремска 
Митровица,  дана _____________ издаје 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________________________ 
                                                                             (назив месне заједнице) 
 
 
 
 
 
 Овлашћује се  _____________________________________________________, 

                                            (име и презиме) 

у име  __________________________________________________________________ 
                                                          (организација или удружење) 
 

да прати рад органа за спровођење избора за чланове савета месних заједница на дан   
15. августа 2021. године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Мишковић, дипл. правник 
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Образац МЗ - 12 
  
 

На основу члана 52. Одлуке о месним заједницама на територији града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска Митровица”, број 11/2021) и члана 35. 
Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница, Изборна комисија  
за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Сремска 
Митровица,  дана _____________ издаје 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _________________________________ 
                                                                             (назив месне заједнице) 
 
 
 
 
 
 Овлашћује се  _____________________________________________________ 

 (име и презиме) 

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

прати рад Бирачког одбора месне заједнице на дан 15. августа 2021. године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Мишковић, дипл. правник 
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Образац МЗ - 13 
П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

 

Потврђује се да је 

____________________________________ 
(име и презиме бирача) 

 
____________________________________ 

(ЈМБГ) 
 

са пребивалиштем у 

_____________________________________ 
(место) 

____________________________________________________ 
(адреса становања) 

уписан у Извод из бирачког списка месне заједнице 
_________________________________, 
                                                                                                                                     (назив месне заједнице) 
под редним  бројем______за гласање на изборима за чланове савета месне заједнице на 
дан 15. августа 2021. године и да има изборно право.  
 
У ___________________________, 15. август2021.године 
                         (место)                           

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

                            ____________________________________ 
 БИРАЧ(потпис) 

_______________________________                         
 (име и презиме)                                                                       

 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава и потписује председник бирачког одбора пре 
одласка чланова бирачког одбора које је одредиобирачки одбор код бирача који 
гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју чланови 
бирачкогодборавраћају бирачком одбору. Ако ова потврда није потписана од стране 
бирача, сматраће се да бирач није гласао.  
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Образац МЗ – 14  
 

 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА   

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА  
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 
 

1. Изборна комисија града Сремска Митровица за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница предаје Бирачком одбору за бирачко место број     ________, за месну 
заједницу _________________________ 

                                                                                            

следећи изборни материјал: 
1) један примерак Правила о раду бирачког одбора, 
2) Решење о одређивању бирачког места, 
3) Решење о именовању бирачког одбора, 
4) оверен Извод из бирачког списка по коме ће се гласати на бирачком месту, 
5) Изборну листу кандидата за избор чланова савета месне заједнице, 
6) _______ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка, 

    (број) 
7) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу и утврђивању резултата гласања 

за избор чланова савета месне заједнице у 3 примерка, 
8) један Контролни лист, 
9) Извештај  о присутности чланова бирачког одбора,  
10) ________Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места, 

             (број) 
11) ________овлашћења посматрача за праћење рада бирачког одбора. 

             (број) 
 

2. Градска управа предала је бирачком одбору: 
1) једну гласачку кутију, 
2) ________ паравана за обезбеђивање тајности гласања,   

             (број) 
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. 

 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал из тачке 1. овог записника, изузев 
изборног материјала ________________________________________. 
 

4. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије 
града Сремска Митровица за спровођење избора за чланове савета месних заједница, а 
други код Бирачког одбора. 

 
 
 
У ___________________, ___________________ у _________ часова. 
 (место) (датум) 
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2 
 

 

 

  
 
 
 
           Председник / заменик 
                  Бирачког одбора За Изборну комисију 
 
      1. _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 
 (име и презиме) (име и презиме) 

 Присутни чланови Бирачког одбора: За Градску управу 

 
 2. ________________________ _______________________ 
  (потпис) 
 3. ________________________ _______________________ 
  (име и презиме) 
 4. _________________________ 
 
      5. ________________________                                   
                                                                                      
 
     Присутни овлашћени посматрачи 
 

 1. ________________________ 
  
       2. ________________________  
   
 3. ________________________  
   
 4. _________________________ 
 
      5. _________________________                                   
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Образац МЗ - 15 

З А П И С Н И К 
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 

БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 

1. Бирачки одбор број _____за месну заједницу____________________предаје Изборној                               
                                                                     

    комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница следећи изборни    
     материјал: 

 
1) први примерак Записника о раду бирачког одбора  на спровођењу и утврђивању 

резултата гласања за избор чланова савета месне заједнице, 
2) Извод из бирачког списка, 
3) запечаћен коверат, односно затворен у којем је Контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије, 
4) запечаћен, односно затворен  коверат у који су стављени неупотребљени 

гласачки листићи, 
5) запечаћен, односно затворен  коверат у који су стављени неважећи гласачки 

листићи, 
6) запечаћен, односно затворен  коверат у који су стављени важећи гласачки 

листићи, 
7) запечаћен, односно затворен  коверат са потврдама о изборном праву за гласање 

ван бирачког места. 
 
2. Изборна комисија је примила изборни материјал назначен у тачки 1, изузев изборног 
материјала из подтачке __________________________. 
 
3. Бирачки одбор предао је Градској управи: 

1) гласачку кутију, 
2) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и 

печатни восак), 
3) преостали материјал (прибор за писање, маказе, параване и слично), 
4) попуњен образац Извештаја о присуству чланова и заменика чланова Бирачког 

одбора на бирачком месту. 
 
4. Овај Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне 
комисије, а други код Бирачког одбора. 
 
У ___________________, ___________________ у _________ часова. 
 (место)           (датум) 
  
Председник / заменик Бирачког одбора За Изборну комисију 
 
1. ___________________________ __________________________ 
                   (потпис)    (потпис) 
___________________________ __________________________ 
              (име и презиме) (име и презиме) 
  
Овлашћени посматрачи: За Градску управу 
  
1. _______________________ ______________________ 
               (име и презиме)                                                                                         (потпис) 
 
2. _______________________ ______________________ 
               (име и презиме)                                                                                         (име и презиме) 
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                                                                                                             Образац МЗ - 16 

 

И З Ј А В А 
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ____________________________________ 

Подржавам кандидата___________________________________________за 
                                                            (име и презиме кандидата, пребивалиште) 

избор члана савета месне заједнице_________________________________ 
 

који ће се одржати 15. августа 2021. године. 
 

Б И Р А Ч 
 

(потпис) 
 

(презиме и име) 

             
(ЈМБГ) 

 
 

 
(пребивалиште и адреса стана) 

 
Потврђује се да је _______________________________, рођен/а _______________, 
 (име и презиме)  (датум рођења) 
из ___________________________________________________________________, 
                                                                                       (место и адреса становања) 
у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову исправу.-------------------- 
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                          (назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац)  
Накнада за оверу наплаћена је у износу од 50,00 (педесет) динара, у складу са 
Решењем Градске управе за опште и заједничке послове и имовину. 
 

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ 

_____________________________ 
(име и презиме) 

______________________________________ 
(место и адреса) 

 
Број _________________                                         (потпис)                           (печат) 
 
У __________________, _________ 2021. у ___________ часова. 
               (место)                                (датум)                                     (време) 
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На основу члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији 
града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица”, бр. 11/2021), 
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на 
територији града Сремска Митровица, на седници одржаној  15.07.2021. године, доноси 

 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 
 
 

 Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 
месних заједница на подручју града Сремска Митровица утврђени су: 

 
- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју 

града Сремска Митровица бр. 013-1/2021-I од 13.07.2021. године, 
- Одлуком о месним заједницама („Службени лист града Сремска Митровица”, бр. 

11/2021) 
 
  Према наведеним прописима, рокови су следећи: 
 

Редни број Р а д њ е Р о к о в и 
 

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 
 

1. Расписивање избора 
                                            

избори су расписани за   
15.08.2021. године    
           

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи  
 

од 15.07.2021. године       

3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни 
материјал, прописивање образаца и правила за 
спровођење изборних радњи                    
     
 

15.07.2021.године 

 
II  Бирачки одбори месних заједница 

 
4. Предлагање кандидата за чланове бирачких 

одбора месних заједница                               
 

до 01.08.2021. године 
до 24,00 часа 

5. Именовање бирачких одбора месних заједница          
 

до 05.08.2021.године 
до 24,00 часа 

 
III Бирачка места 

 
6. Одређивање бирачких места 

 
до 26.07.2021.године 
дo 24,00 часа 

 
 
 

 
 

На основу члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији 
града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица”, бр. 11/2021), 
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на 
територији града Сремска Митровица, на седници одржаној  15.07.2021. године, доноси 

 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 
 
 

 Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 
месних заједница на подручју града Сремска Митровица утврђени су: 

 
- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју 

града Сремска Митровица бр. 013-1/2021-I од 13.07.2021. године, 
- Одлуком о месним заједницама („Службени лист града Сремска Митровица”, бр. 

11/2021) 
 
  Према наведеним прописима, рокови су следећи: 
 

Редни број Р а д њ е Р о к о в и 
 

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 
 

1. Расписивање избора 
                                            

избори су расписани за   
15.08.2021. године    
           

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи  
 

од 15.07.2021. године       

3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни 
материјал, прописивање образаца и правила за 
спровођење изборних радњи                    
     
 

15.07.2021.године 

 
II  Бирачки одбори месних заједница 

 
4. Предлагање кандидата за чланове бирачких 

одбора месних заједница                               
 

до 01.08.2021. године 
до 24,00 часа 

5. Именовање бирачких одбора месних заједница          
 

до 05.08.2021.године 
до 24,00 часа 

 
III Бирачка места 

 
6. Одређивање бирачких места 

 
до 26.07.2021.године 
дo 24,00 часа 
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IV Кандидовање 

 
7. Подношење пријава 

 
до 31.07.2021. године 
до 24,00 часа                   
 

8. Утврђивање и објављивање изборне листе 
кандидата 
 

до 05.08.2021. године до 24,00 
часа 

 
V Бирачки спискови 

 
9. Израда, овера  и закључење извода  из  бирачког 

списка  
                                                                                 

на дан 10.08.2021. године 
до 24,00 часа                   
 

 
VI Спровођење избора 

 
10. Предаја изборног материјала бирачким одборима 

месних заједница 
                                                                               

12.08.2021.године 
до 24,00 часа 
 

11. Отварање бирачких места и гласање                            
 
  
                                                                                 

15.08.2021.  године 
од 07,00 до 20,00 часова 
 

 
VII Утврђивање резултата гласања 

 
12. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 

и достављање изборног материјала Изборној 
комисији 
 

Одмах по затварању бирачког 
места, а најкасније  
15.08.2021. године 
до 24,00 часа 
 

14. Утврђивање коначних резултата избора за сваку 
месну заједницу 
                                                     

у року од 48 часова од 
затварања бирачких места, 
односно одмах по окончању 
приговарачких поступака 
 

 
 
 

VIII Заштита изборног права 
 

15. Подношење приговора Изборној комисији 
                                                      
 
 

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

16. Доношење одлуке по приговору   
 
 

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора 
 

17. Подношење приговора Другостепеној изборној 
комисији на одлуку о приговору Изборнe 
комисије  

у року од 24 часа од дана 
достављања одлуке 
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18. Доношење одлуке Другостепене изборне 
комисије по приговору 
 

у року од 48 часова од                
дана пријема приговора  
 

 
IX Објављивање роковника 

 
19. Овај Роковник објавити у „Службеном листу 

града Сремска Митровица”  
 

 

                       
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 
У Сремској Митровици, 15.07.2021. године                                
Број: 013-4/2021-I-IMZ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Милош Мишковић, дипл. правник 
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бирачком месту и обавља друге послове у 
складу са Одлуком о месним заједницама 
на територији града Сремска Митровица, 
Упутством за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница и другим актима 
Изборне комисије града Сремске Митровице 
за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница (у даљем тексту: Изборна 
комисија) и овим правилима. 
 Бирачки одбор  ради и пуноважно 
одлучује ако присуствује већина њених 
чланова или заменика.
         Бирачки одбор одлучује већином 
гласова присутних чланова.
 Право гласа у Бирачком одбору има 
само члан, а у његовом одсуству заменик.
            Рад Бирачког одбора је јаван.
            Док је бирачко место отворено и док 
траје гласање сви чланови Бирачког одбора 
или њихови заменици морају да буду на 
бирачком месту.

II  

ПРИЈЕМ  ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.

Изборна комисија дужна је да 
најкасније до 12.08.2021. године до 24,00 
часа, у седишту Градске управе преда 
Бирачком одбору, а Бирачки одбор је дужан 
да прими, следећи изборни материјал: 
1. Решење о одређивању бирачког места са 

листом ознаке броја и назива бирачког 
места;

2. Решење о именовању Бирачког одбора;

            На основу члана 26. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица”, бр. 11/2021), Изборна комисија 
града Сремска Митровица за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница, 
на седници одржаној дана 15.07.2021. годи-
не, донела је

П Р А В И Л А

О РАДУ БИРАЧКИХ 
ОДБОРА  ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

I  

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима се ближе уређује 
рад бирачких одбора (у даљем тексту: 
Бирачки одбор) на спровођењу непосредних 
избора за чланове савета месних заједница 
расписаних за 15.08.2021. године.

Члан 2.

 Бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање на бирачком месту у месној 
заједници, обезбеђује правилност и тајност 
гласања,  утврђује резултате гласања на 
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гласају ван бирачког места стављају 
свој гласачки листић;

22. 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

23. Селотејп, лењир и папир за писање.
         О примопредаји изборног материјала 
пре гласања између Изборне комисије и 
Бирачког одбора 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 
Бирачког одбора или његов заменик и 
председник Изборне комисије или његов 
заменик и представник Градске управе. 

III

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА

Уређивање бирачког места

Члан 4.

        Дана 15.08.2021. године Бирачки 
одбор се састаје у 6,00 часова на бирачком 
месту, да би се извршиле припреме за поче-
так гласања. 
        Чланови Бирачког одбора уређују 
бирачка места тако што видно истичу број и 
назив бирачког места, Решење о одређивању 

3. Извод из бирачког списка за  бирачко 
место;

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 Бирачког 
одбора са две копије;

8. Потребан број образаца потврда о 
изборном праву за гласање ван бирачког 
места;

9. Образац  Извештаја о присутности 
чланова Бирачког одбора на бирачком 
месту;

10. Правила о раду Бирачког одбора;
11. Гласачку кутију;
12. Параване за гласање; 
13. Врећу за одлагање изборног материјала;
14. Прибор за писање (оловке и маркер); 
15. Прибор за печаћење ( печатни восак) 

гласачке кутије и другог материјала;
16. Коверат у који ће Бирачки одбор након 

гласања ставити контролни лист за 
проверу исправности гласачке кутије;

17. Коверат у који ће Бирачки одбор 
након гласања ставити неупотребљене 
гласачке листиће;

18. Коверат у који ће Бирачки одбор након 
гласања ставити неважеће гласачке 
листиће;

19. Коверат у који ће Бирачки одбор након 
гласања ставити важеће гласачке 
листиће;

20. Коверат у који ће Бирачки одбор након 
гласања ставити потписане потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког 
места;

21. Службене коверте у које бирачи који 
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поседује, а остатак ће му бити достављен у 
току гласања.

Организација гласања на бирачком 
месту

Члан 7.

          Бирачки одбор 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 8.
        
 У записник о раду Бирачког одбора 
председник Бирачког одбора, пре отварања 
бирачког места, уноси имена, односно за-
окружује присутне чланове и заменике 
чланова Бирачког одбора.

бирачког места, Решење о именовању 
Бирачког одбора, Изборну листу кандидата 
за чланове Савета месне заједнице који се 
бира на бирачком месту.

Члан 5.

 Бирачки одбор проверава да ли су на 
бирачком месту и на 50 метара од бирачког 
места истакнути симболи кандидата за 
избор чланова Савета месне заједнице и 
други изборни пропагандни материјал.
 Ако је на бирачком месту и на 50 ме-
тара од бирачког места истакнут изборни 
пропагандни материјал, Бирачки одбор га 
сам уклања или о потреби да се он уклони 
обавештава комуналну милицију Градске 
управе града Сремска Митровица.

Утврђивање потпуности и исправности 
изборног материјала

Члан 6.

 Примљени изборни материјал 
Бирачки одбор упоређује са стањем из 
Записника о примопредаји изборног 
материјала пре гласања између Изборне 
комисије и Бирачког одбора и тако утврђује 
да ли је примљени материјал потпун и 
исправан.
 Ако нешто од изборног материјала 
недостаје, Бирачки одбор то констатује 
у Записнику из претходног става и о 
недостатку одмах обавештава Изборну 
комисију.
 Ако Бирачкoм одбору није уручен 
довољан број гласачких листића, он отвара 
бирачко место са гласачким листићима које 
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први бирач који није члан Бирачког 
одбора, Бирачки одбор утврдиће 
његов идентитет и утврдиће да ли је 
уписан у Извод из бирачког списка;

- у присуству тог бирача Бирачки 
одбор проверава да ли је гласачка 
кутија исправна и празна;

- попуњава се Контролни лист који 
потписују сви присутни чланови 
Бирачког одбора 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 Бирачки 
одбор ће констатовати у Записнику о раду 
Бирачког одбора.

V  

ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 11.

         Чланови Бирачког одбора 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 
Бирачки одбор је дужан да предузме 
следеће радње: утврди 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 Бирачком 
одбору своје име и презиме и доказује свој 

 Ако непосредно пре гласања дође 
до промене чланова Бирачког одбора по 
решењу Изборне комисије, председник 
Бирачког одбора ће у Записнику о раду 
Бирачког одбора прецртати име члана 
који се мења и дописати име новог члана 
Бирачког одбора.
 Пошто обави припреме за 
спровођење гласања Бирачког одбора 
утврђује да гласање може да почне што ће  
констатовати у Записнику о раду бирачког 
одбора.
          

Члан 9.

      Бирачко место се отвара 15.08.2021. 
године у 7,00 часова.

Провера исправности гласачке кутије

Члан 10.

 Одмах по отварању бирачког места 
Бирачки одбор проверава исправност 
гласачке кутије у присуству првог бирача, 
(који није члан Бирачког одбора) 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 
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    Бирачки одбор неће дозволити да 
гласа лице које није уписано у Извод из 
бирачког списка, или не поднесе доказ о 
своме идендитету.
          Бирачки одбор не сме да врши 
никакава дописивања или друге промене 
у Изводу из бирачког списка. 
         Бирачки одбор 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 Бирачког одбора лично познају.

Члан 12.

        Бирачки одбор  је дужан да се стара 
о тајности гласања.
             Члан Бирачког одбора 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.
             У просторију у којој се гласа може 
бити присутно истовремено само онолико 
бирача колико не угрожава тајност гласања.

Члан 13.

        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).
  

      

идентитет важећом личном картом, однос-
но важећом путном исправом (пасош).
 Изузетно, Бирачки одбор 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, Бирачки одбор 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 Бирачког одбора 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 Бирачког одбора му 
предаје гласачки листић.
            Председник или задужени члан 
Бирачког одбора 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.
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Члан 16.

Члановима и заменицима 
чланова Бирачког одбора и овлашћеним 
посматрачима који прате рад Бирачког 
одбора 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 
Бирачког одбора 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 Бирачког одбора и периодично 
Изборној комисији. 

Члан 17.

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 18.

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 Бирачког одбора (на 
телефон 192). 

Овлашћени посматрачи

Члан 14.

 Право на праћење рада Бирачког 
одбора 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 Бирачки одбор ће констатовати 
у Записнику о раду Бирачког одбора.

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 Бирачки одбор, Бирачки одбор 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 
бирачки одбор и спровођење гласања, 
бирачки одбор може одлучити колико 
овлашћених посматрача може истовремено 
присуствовати на бирачком месту.

Одржавање реда на бирачком месту

 Члан 15.

Забрањено је задржавање на 
бирачком месту свих лица која немају права 
и дужности у вези са спровођењем избора.

На бирачком месту забрањено је 
коришћење  мобилних телефона и других 
средстава веза и комуникација.
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тешко или слабо покретно лице уписано 
у Извод из бирачког списка, председник 
Бирачког одбора издаје таквом бирачу 
Потврду о бирачком праву за гласање 
ван бирачког места и задужује два члана 
Бирачког одбора да спроведу гласање ван 
бирачког места.
 Задужени чланови Бирачког одбора 
одлазе код бирача и утврђују његов 
идентитет.
 Потом задужени чланови Бирачког 
одбора предају бирачу службени коверат у 
којем се налазе: гласачки листић, потврда 
о изборном праву за гласање ван бирачког 
места и посебан коверат у који ће бити 
стављен попуњени гласачки листић.
                  
                          

Члан 22.

 Пошто упознају бирача с начином 
гласања чланови Бирачког одбора 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  иза тога гласа.
 Потом ставља попуњени и 
пресавијени гласачки листић у посебан 
коверат који чланови Бирачког одбора пред 
њим печате жигом на печатном воску.
 Тако запечаћен посебан коверат 
бирач ставља заједно с потписаном потврдом 
о свом изборном праву у службени коверат 

Члан 19.

Бирачки одбор је дужан да одржава 
ред на бирачком месту.

Ако се на бирачком месту наруши 
ред, Бирачки одбор може да прекине гласање 
док се ред не успостави. Разлози за прекид 
гласања и трајање прекида гласања уносе се 
у записник о раду Бирачког одбора.

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 20.

 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, 
Бирачки одбор уписаће укупан број бирача 
који су гласали уз помоћ другог лица.

Гласање ван бирачког места
                                           

Члан 21.

  Бирач који није у стању да гласа на 
бирачком месту (непокретно, тешко или 
слабо покретно лице) обавештава Бирачки 
одбор најкасније до 11,00 часова на дан 
гласања, да жели да гласа.
 Пошто утврди да је непокретно, 
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VII 

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 24.

 
Бирачко место се затвара 15.08.2021. 

године у 20,00 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 
20,00 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 Бирачки одбор 
обавештава да могу да гласају.
 Председник Бирачког одбора дужан 
је да одреди члана или заменика члана 
Бирачког одбора 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.

који после тога чланови Бирачког одбора 
пред њим печате жигом на печатном воску.
 Пре печаћења службене коверте са 
посебном ковертом и потврдом о изборном 
праву, чланови Бирачког одбора  обавезно 
морају да провере да ли је бирач потписао 
потврду о изборном праву.

Члан 23.

 Одмах по повратку на бирачко 
место, чланови Бирачког одбора предају 
службени коверат бирачком одбору, 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.
 Затим Бирачки одбор 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 Бирачког одбора , с тим да 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 Бирачког одбора, 
Бирачки одбор уписаће укупан број бирача 
који су гласали ван бирачког места.
 Бирачки одбор 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.
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бирачког списка и тај број се уписује 
у рубрику 14.4. Записника о раду Би-
рачког одбора,

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 Бирачког одбора,

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 Бирачког 
одбора,

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 Бирачког одбора, 

9) затим се пребројавају сви важећи 
гласачки листићи и тај број се 
уписује у рубрику 14.7. Записника о 
раду Бирачког одбора, 

10) након тога се утврђује број гласова 
који је дат сваком од кандидата.

После утврђивања резултата 
Бирачког одбора: 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.   

VIII  

УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Поступак утврђивања 
резултата гласања на 

бирачком месту 

Члан 25.

 После затварања бирачког места 
Бирачки одбор одмах утврђује резултате 
гласања на бирачком месту и изабране 
чланове Савета месне заједнице. 

Утврђивању резултата гласања 
морају да присуствују сви чланови Бирачког 
одбора или њихови заменици.

Раду Бирачког одбора на утврђивању 
резултата гласања могу да присуствују 
овлашћени посматрачи, с тим да не могу 
да обављају никакве радње, изузев 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 бирачког 
одбора,

2) утврђује се број неупотребљених гла-
сачких листића и тај број се уписује 
у рубрику 14.2. Записника о раду Би-
рачког одбора,

3) утврђује укупан број уписаних бирача 
у Изводу из бирачког списка, који број 
се уписује у рубрику 14.3. Записника о 
раду Бирачког одбора, 

4) утврђује се укупан број бирача који 
су гласали, пребројавањем заокру-
жених редних бројева у Изводу из 
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Бирачког одбора 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 Бирачког одбора 
уносе се и примедбе и мишљења чланова 
Бирачког одбора и друге чињенице које су 
значајне за гласање.

Записник о раду Бирачког одбора 
потписују сви присутни чланови Бирачког 
одбора.

Ако записник о раду Бирачког одбора 
не потпишу сви чланови Бирачког одбора, 
то се констатује у записнику о раду Бирачког 
одбора и уз то евентуално наводе и разлози 
због којих записник није потписан.

Члан 28.

Записник о раду Бирачког одбора 
израђује се на прописаном обрасцу са две 
копије.

Први, односно оригинални примерак 
Записника о раду Бирачког одбора доставља 
се Изборној комисији.

Једну  копију Записника о раду 
задржава Бирачки одбор, а друга се истиче 
на просторији где су одржани избори, од-
носно на огласној табли месне заједнице.

Разликовање важећег и неважећег 
гласачког листића

Члан 26.

 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 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 
БИРАЧКОГ ОДБОРА 

Члан 27.

 Чим утврди резултате гласања, 
Бирачки одбор попуњава Записник о раду 
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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 32.

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 33.

Записник о раду Бирачког одбора са 
осталим изборним материјалом се доставља 
Изборној комисији одмах, а најкасније до 
краја изборног дана 15.08.2021. године до 
24,00 часа.

 Бирачки одбор после завршеног 
гласања и утврђивања резултата доставља 
Изборној комисији слeдећи изборни 
материјал: 

1) први примерак, односно 
оригинални Записник о раду 

X 

ЛОГИЧКО - РАЧУНСКА КОНТРОЛА 
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ 

ОДБОРА

Члан 29.

  Логичко-рачунска контрола 
записника о раду Бирачког одбора обухвата: 
рачунско слагање података о бирачима, 
рачунско слагање података о бирачима и 
гласачким листићима и рачунско слагање 
података о гласачким листићима и 
гласовима.

Рачунско слагање података о бирачима

Члан 30.
 
 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 31.

Укупан број гласачких листића који 
се налазе у гласачкој кутији (рубрика 14.5. 
Записника) једнак је или мањи од броја 
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О примопредаји изборног материјала 
после гласања саставља се Записник 
о примопредаји изборног материјала 
после гласања између Бирачког одбора и 
Изборне комисије који потписују председ-
ник Изборне комисије или његов заменик 
и председник Бирачког одбора или његов 
заменик и представник Градске управе за 
део изборног материјала који је обезбедила 
Градска управа.

Приликом предаје изборног 
материјала председник Бирачког одбора, 
односно његов заменик је дужан да Градској 
управи достави и Извештај о присутности 
Бирачког одбора на бирачком месту.

XII  

ЗАВРШНA  ОДРЕДБA 

Члан 34.

 Ова правила ступају на снагу 
наредног дана од дана објављивања на 
званичној интернет презентацији Града 
Сремска Митровица.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 013-5/2021-I-IMZ
У Сремској Митровици, 
дана 15.07.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Милош Мишковић, дипл. правник

бирачког одбора 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 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) Бирачки одбор 
предаје  Градској управи Града Сремска 
Митровица. 

Предају изборног материјала 
Изборној комисији врши председник, 
односно заменик председника Бирачког 
одбора који приликом предаје посебно 
треба да издвоје изборни материјал: први 
примерак, односно оригинални Записник 
о раду бирачког одбора 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. 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
РАДНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

1 
 

 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
АП Војводина 
Града Сремска Митровица 
Радно тело за спровођење поступка јавног 
оглашавања за давање у закуп пољопривредног  
земљишта у државној својини 
Број: 464-37/2021-XI 
Датум:9.7.2021.године 
Сремска Митровица 

 
 
На основу члана 64a става 19., 22 и 23 а у вези са чланом 64а став 13. тачка 1. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон ),Радно тело за спровођење поступка јавног оглашавања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 
Сремска Митровица (у даљем тексту: Радно тело),доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу 
права пречег закупа на територији града Сремска Митровица,које је планирано Годишњим 
програмом заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 
Сремска Митровица за 2021. годину за давање у закуп по основу власништва инфраструктуре 
која се налази на пољопривредном земљишту у државној својини,и то: 

 
2. Радно тело за спровођење поступка јавног оглашавања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државноj својини на територији града Сремска Митровица  је на 
основу табеле из тачке 1. утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која 
је предмет давања у закуп по основу власништва инфраструктуре која се налази на 
пољопривредном земљишту у државној својини, по Годишњем програму заштите,уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сремска Митровица за 
2021.годину. 
 

3. Овај закључак објавити у Службеном листу града Сремска Митровица, на огласној 
табли града Сремска Митровица, као и на званичној интернет страници града Сремска 
Митровица. 

кпефицијенти 
Класе 
земљишта оива врт впћоак винпград пашоак ливада 

трстик и 
мпчвара рибоак 

1 I 466,89        

0,91 II 424,87        

0,81 III 378,18        
0,72 IV 336,16        
0,63 V 294,14        
0,51 VI         
0,42 VII         
0,31 VIII         
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Раднотело за спровођење поступка јавног оглашавања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територијиграда Сремска 
Митровица,образована Решењем Градоначелника града Сремска Митровица,број 02-55/2021-
IIод 21.6.2021.године, имала је задатак да утврди висину закупнине за пољопривредно 
земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу власништва инфраструктуре која 
се налази на пољопривредном земљишту у државној својини, ако је је планирано Годишњим 
програмом заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 
Сремска Митровица за 2021.годину. 

Одредбама члана 64aстав 19, 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано 
је да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа 
просечно постигнута цена закупа по хектару. Просечно постигнута цена закупа по хектару је 
просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно 
земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици 
локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута 
цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне 
самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу 
права пречег закупа власништва инфраструктуре која се налази на пољопривредном 
земљишту у државној својини, а имајући у виду наведену законску одредбу, и како је град 
Сремска Митровицa имао два круга јавног надметања у претходној агроекономској години, 
утврђено је да је проcечнo постигнута цена закупа износи 466,89 евра по хектару, односно 
54.888,57динара по хектару.Kако је утврђена цена већа од просечне тржишне цене закупа по 
хектару на територији града Сремска Митровица, то се цена закупа власништва 
инфраструктуре која се налази на пољопривредном земљишту у државној својини утврђује у 
износу од 294,14 евра по хектару, односно 34.579,72 динара по хектару, а која цена одговара 
квалитету њиви V класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и 
класе, што је приказано у наведеној табели. 

 Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог 
закључка. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА 
Богдан Кузмић с.р.  
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
АП Војводина 
Града Сремска Митровица 
Радно тело за спровођење поступка јавног 
оглашавања за давање у закуп пољопривредног  
земљишта у државној својини 
Број: 464-37/2021-XI 
Датум:9.7.2021.године 
Сремска Митровица 
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је да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа 
просечно постигнута цена закупа по хектару. Просечно постигнута цена закупа по хектару је 
просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно 
земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици 
локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута 
цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне 
самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу 
права пречег закупа власништва инфраструктуре која се налази на пољопривредном 
земљишту у државној својини, а имајући у виду наведену законску одредбу, и како је град 
Сремска Митровицa имао два круга јавног надметања у претходној агроекономској години, 
утврђено је да је проcечнo постигнута цена закупа износи 466,89 евра по хектару, односно 
54.888,57динара по хектару.Kако је утврђена цена већа од просечне тржишне цене закупа по 
хектару на територији града Сремска Митровица, то се цена закупа власништва 
инфраструктуре која се налази на пољопривредном земљишту у државној својини утврђује у 
износу од 294,14 евра по хектару, односно 34.579,72 динара по хектару, а која цена одговара 
квалитету њиви V класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и 
класе, што је приказано у наведеној табели. 

 Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог 
закључка. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА 
Богдан Кузмић с.р.  
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а

АП Војводина

Града Сремска Митровица

Радно тело за спровођење поступка јавног

оглашавања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини

Број: 464-38/2021-XI

Датум: 13.7.2021. године

Сремска Митровица

На основу члана 64a става 19, 20, 22 и 23,а у вези са чланом 64а став 13 тачка 2 Закона

о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06, 65/08 - др.закон и  41/2009,

112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон ), Радно тело за спровођење поступка јавног оглашавања

за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  на  територији  града

Сремска Митровица (у даљем тексту: Радно тело),  доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу

права пречег закупа на територији  града Сремска Митровица, које је планирано Годишњим

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града

Сремска  Митровица  за  2021. годину  за  давање  у  закуп  по  основу  права  пречег  закупа

власницима домаћих животиња, и то:

коефицијент

и

класе

земљишт

а њива врт воћњак

виногра

д

пашња

к ливада

трстик и

мочвара

рибња

к

природно

створено

неплодно

земљиште

1 I 263,21 210,57 263,21 263,21 52,64 78,96 13,16 13,16 13,16

0,91 II 239,52 191,62 239,52 239,52 47,90 71,86 11,98 11,98 11,98

0,81 III 213,20 170,56 213,20 213,20 42,64 63,96 10,66 10,66 10,66

0,72 IV 189,51 151,61 189,51 189,51 37,90 56,85 9,48 9,48 9,48

0,63 V 165,82 132,66 165,82 165,82 33,16 49,75 8,29 8,29 8,29

0,51 VI 134,24 107,39 134,24 134,24 26,85 40,27 6,71 6,71 6,71

0,42 VII 110,55 88,44 110,55 110,55 22,11 33,16 5,53 5,53 5,53

0,31 VIII 81,60 65,28 81,60 81,60 16,32 24,48 0,00 4,08 4,08

2.  Радно  тело за  спровођење  поступка  јавног  оглашавања за  давање  у  закуп

пољопривредног земљишта у државноj својини на територији града Сремска Митровица  је на

основу табеле из тачке 1. утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која

је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња, по

Годишњем  програму  заштите, уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  на

територији града Сремска Митровица за 2021. годину. 

3. Овај закључак објавити у Службеном листу града Сремска Митровица, на огласној

табли  града  Сремска  Митровица,  као  и  на  званичној  интернет  страници  града  Сремска

Митровица.

1
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О б р а з л о ж е њ е

Радно  тело за  спровођење  поступка  јавног  оглашавања за  давање  у  закуп

пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  на  територији града  Сремска  Митровица,

образована  решењем  Градоначелника  града  Сремска  Митровица,  број 02-55/2021-II од

21.06.2021. године, имала је задатак да утврди висину закупнине за пољопривредно земљиште

у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих

животиња на пољопривредном земљишту у државној својини, а које је планирано Годишњим

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији  града

Сремска Митровица за 2021. годину.

Одредбама  члана  64a став  19,  20  22  и  23  Закона  о  пољопривредном  земљишту

прописано је да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег

закупа просечно постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у

државној својини по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама на

пољопривредном  земљишту  у  државној  својини је  просечно  постигнута  цена  закупа  по

хектару,  с  тим што закупнина  по праву пречег  закупа по основу власништва на  домаћим

животињама  не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике

Србије  у  последње три  године.  Просечно  постигнута  цена  закупа  по  хектару је  просечна

постигнута  цена  на  последњем одржаном јавном надметању за  пољопривредно  земљиште

које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне

самоуправе  није  било  јавног  надметања  у  претходној  години,  просечна  постигнута  цена

закупа  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  свих  граничних  јединица  локалне

самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе.

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу

права  пречег  закупа  власницима  домаћих  животиња  на  пољопривредном  земљишту  у

државној  својини,  а  имајући  у  виду  наведену  законску  одредбу,  и  како  је град  Сремска

Митровицa имао два круга јавног надметања у претходној агроекономској години, утврђено

је да  проcечнo постигнута  цена  закупа износи  466,89 евра по хектару,  односно  54.888,57

динара  по  хектару.  Kако  је  утврђена  цена  већа од  просечне  цене  закупа  по  хектару  на

територији Републике Србије у последње три године, то се цена закупа власницима домаћих

животиња  на пољопривредном земљишту у државној својини утврђује у износу од  213,20

евра по хектару, односно 25.064,24 динара по хектару, а која цена одговара квалитету њиви III

класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано

у наведеној табели.

Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог

закључка.

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА

                                                                                                                          Богдан Кузмић 
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