
Сремска Митровица
17.08.2021

Година XIII
број 20

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

1

године због неправилности у спровођењу 
избора.

 2. Распушта се бирачки одбор за 
бирачко место број 46. Пословно спортски 
центар „Пинки“, образован за спровођење  
избора за чланове Савета месне заједнице 
„Сава“ расписаних 15.08.2021. године. 
 

 3. Посебним решењем Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на територији 
града Сремска Митровица ће образовати 
нови бирачки одбор. 

 
 4. Поновљено гласање за  избор 
чланова Савета Месне заједнице 
„Сава“ на бирачком месту број 46 ће 
се спровести дана 22.08.2021. године 
у времену од 07,00 до 20,00 часова. 

 5. Поновљено гласање ће се 
спровести по листи кандидата утврђеној 
за изборе расписане за 15.08.2021. године, 
а који су поништени на бирачком месту     

На основу члана 54. став 2. и 3. 
Одлуке о месним заједницама („Службени 
лист града Сремска Митровица”, број 
11/2021) а у вези са чланом 40. Упутства 
за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница,  Изборна комисија 
за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
дана 17.08.2021. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА 

НА БИРАЧОМ МЕСТУ БРОЈ 46 
ПОСЛОВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ „САВА“

 1. Поништавају се избори за избор 
чланова Савета Месне заједнице „Сава“ на 
бирачком месту број 46 - Пословно спортски 
центар „Пинки“,  спроведени 15.08.2021. 
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кутији већи од броја бирача који су гласали, 
па је Комисија на основу цитираног члана 
54. Одлуке о месним заједницама донела 
одлуку као у диспозитиву.

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 013-20/2021-I- IMZ
Дана: 17.08.2021. године
Сремска Митровица                                                        

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Мишковић

 

број 46.

 
 6. Коначне резултате гласања за 
избор чланова Савета месне заједнице 
„Сава“ Изборна комисија за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница 
на територији града Сремска Митровица  
ће утврдити по завршетку поновљеног 
гласања.

 
 7. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и има се објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

Образложење

Чланом 54. Одлуке о месним 
заједницама прописано је да „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 року од седам дана 
од дана одржавања избора, на начин и по 
поступку утврђеним за спровођење избора“. 

Изборна комисија за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница 
на територији града Сремска Митровица из 
Записника о раду Бирачког одбора за бирачко 
место број 46 на спровођењу и утврђивања 
резултата гласања за избор чланова савета 
Месне заједнице „Сава“, од 15.08.2021. 
године утврдила је да је број гласачких 
листића у гласачкој кутији 176 док број 
бирача који су гласали (заокружени бројеви 
у изводу из бирачких спискова) износи 
168, тј. број гласачких листића у гласачкој 
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заменик члана
5) Витомир Обренчевић, 

дипл.правник, члан
6) Маја Ковачевић, дипл.

правник, заменик члана
7) Јелена Секулић 

Вољанек, дипл.сликар, члан 
8) Татјана Љубишић, 

професор, заменик члана 
9) Слободан Петковић, 

медицински техничар, члан
10) Божица Мијић, 

технолошки техничар, заменик 
члана 

11) Ђорђе Гршић, дипл.
правник, члан

12) Милош Броцић, дипл.
правник, заменик члана 

13) Рајко Секулић, дипл.
економиста, члан 

14) Игор Урошевић, дипл.
правник, заменик члана 

15) Јелена Поповић, дипл.
правник, секретар

16) Љубица Пантић 
Хорина, дипл.правник, заменик 
секретара

II  На основу изборног материјала 
примљеног од Бирачких одбора 
месних заједница, Изборна комисија 
потврђује да су резултати избора 
и изабрани чланови савета свих 
Месних заједница, осим Месне 
заједнице „Сава“ следећи:

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

 

ЈЕДИНСТВЕН   З А П И С Н И К
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА И 

ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

 ОДРЖАНИМ ДАНА 15.08.2021. 
ГОДИНЕ 

     I  Седница Изборне комисије града 
Сремска Митровица за спровођење 
избора за чланове савета месних 
заједница на територији града 
Сремска Митровица одржана је  
дана 17.08.2021. године са почетком 
у  13,00 часова. Седници Изборне 
комисије присуствују:

1) Милош Мишковић, 
дипл.правник, председник

2) Данијела Међедовић, 
дипл.правник, заменик 
председника

3) В л а д и м и р 
Радосављевић, дипл.правник, 
члан

4) Биљана Матић, 
професор разредне наставе, 
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СЛАВКО ЋИРИЋ, рођ.1992.год., 
механичар греј.и расх.уређаја, број гласова 
92

МИРКО ИЛИЋ, рођ.1992.год., 
грађевински техничар, број гласова 86

2. MЗ БОСУТ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 469

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 863

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 399

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 14

- укупан број примљених гласачких 
листића 868

- укупан број неважећих гласачких 
листића 3

- укупан број важећих гласачких 
листића 396

- број гласова датих сваком кандидату:

- 
АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ, 
рођ.1977.год., тех.друм.саобраћаја, 
број гласова 223
МЛАДЕН МЛАЂАНОВИЋ, 
рођ.1978.год., рук.грађ.машина, број 
гласова 247

1. MЗ БЕШЕНОВО

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 580

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 698

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 117

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 697

- укупан број неважећих гласачких 
листића 1

- укупан број важећих гласачких 
листића 116

- број гласова датих сваком кандидату:

- 
ДРАГОЉУБ ЛАКЕТИЋ, рођ.1978.
год., саобраћајни техничар, број 
гласова 105 

    МИРКО ИЛИЋ, рођ.1992.год., 
грађевински техничар, број гласова 86

СЛАВКО ЋИРИЋ, рођ.1992.год., 
механичар греј.и расх.уређаја, број гласова 
92

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ДРАГОЉУБ ЛАКЕТИЋ, рођ.1978.
год., саобраћајни техничар, број 
гласова 105 
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- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 13

- укупан број примљених гласачких 
листића 1314

- укупан број неважећих гласачких 
листића 3

- укупан број важећих гласачких 
листића 257

- број гласова датих сваком кандидату:

МИЛОШ КЕКИЋ,рођ.1977.год., 
инст.саобраћаја, број гласова 181
СТАНИСЛАВА МИРОСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1982.год., домаћица, број гласова 
180
НИКОЛА ЈЕРЕМИЋ, рођ.1997.
год., апсолвент струк.студија, број 
гласова 188
ЈАСНА ИЛИЧИЋ, рођ.1995.год., 
доктор медицине, број гласова 165
ДАРИО МАРТИЋ, рођ.1990.год., 
инж.заштите на раду, број гласова 
180

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

НИКОЛА ЈЕРЕМИЋ, рођ.1997.
год., апсолвент струк.студија, број 
гласова 188
МИЛОШ КЕКИЋ,рођ.1977.год., 
инст.саобраћаја, број гласова 181
С Т А Н И С Л А В А 
МИРОСАВЉЕВИЋ,рођ.1982.год., 

ЗДРАВКО МИТРОВИЋ, рођ.1993.
год., медицински техничар, број 
гласова 240
ДАЛИБОР ДАМЊАНОВИЋ, 
рођ.1985.год., грађевински техничар, 
број гласова 158
СЛАВКО БРОДАЛИЋ, рођ.1973.
год., месар, број гласова 112
ПРЕДРАГ ЛУКИЋ, рођ.1972.год., 
шумарски техничар, број гласова 119

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

МЛАДЕН МЛАЂАНОВИЋ, 
рођ.1978.год., рук.грађ.машина, број 
гласова 247
ЗДРАВКО МИТРОВИЋ, рођ.1993.
год., медицински техничар, број 
гласова 240
А Л Е К С А Н Д А Р 
НЕШКОВИЋ,рођ.1977.год., тех.
друм.саобраћаја, број гласова 223

3. MЗ ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1054

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1314

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 260
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За чланове савета месне заједнице изабрани 
су кандидати са највећим бројем гласова: 

ДУШКО КРСТИЋ, рођ.1984.год., 
шумарски техничар, број гласова 
167
НИКОЛА ТЕШАНОВИЋ, рођ.1995.
год., проф. спорта и физ.васпитања, 
број гласова 108
ДАРКО ТЕШАНОВИЋ, рођ.1982.
год., ватрогасац, број гласова 105

5. MЗ ДИВОШ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 896

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1033

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 137

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1033

- укупан број неважећих гласачких 
листића 4

- укупан број важећих гласачких 
листића 133

- 

- број гласова датих сваком кандидату:

СТЕФАН ЗОРАНОВИЋ, рођ.1990.
год., маст. проф. физ. васп. и 
спорта,број гласова 116

домаћица, број гласова 180
ДАРИО МАРТИЋ, рођ.1990.год., 
инж.заштите на раду, број гласова 
180
ЈАСНА ИЛИЧИЋ, рођ.1995.год., 
доктор медицине, број гласова 165

4. MЗ ГРГУРЕВЦИ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 731

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 954

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 223

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 954

- укупан број неважећих гласачких 
листића 2

- укупан број важећих гласачких 
листића 221

- број гласова датих сваком кандидату:
ДУШКО КРСТИЋ, рођ.1984.год., 
шумарски техничар, број гласова 
167
НИКОЛА ТЕШАНОВИЋ, рођ.1995.
год., проф. спорта и физ.васпитања, 
број гласова 108
ДАРКО ТЕШАНОВИЋ, рођ.1982.
год., ватрогасац, број гласова 105
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- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 8

- укупан број примљених гласачких 
листића 621

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 231

- број гласова датих сваком кандидату:

ДАНИЦА ПАВЛОВИЋ, рођ.2003.
год., ученик, број гласова 174
СЛОБОДАН ЧИКИЋ, рођ.1983.год., 
дипл.инж.менаџмента, број гласова 
183
МИЛАН ИВАНКОВИЋ, рођ.1964.
год., столар, број гласова 139
СТРАХИЊА ИЛИЋ, рођ.1953.год., 
пензионер, број гласова 15
НЕМАЊА АЛЕКСИЋ, рођ.1996.
год., машинац, број гласова  29

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

СЛОБОДАН ЧИКИЋ, рођ.1983.год., 
дипл.инж.менаџмента, број гласова 
183
ДАНИЦА ПАВЛОВИЋ, рођ.2003.
год., ученик, број гласова 174
МИЛАН ИВАНКОВИЋ, рођ.1964.
год., столар, број гласова 139

МИЛИЦА РАЈШИЋ, рођ.1970.год., 
економски техничар, број гласова 88
ДРАГАН МИКИЋ, рођ.1964.год., 
електротехничар, број гласова 87
РАДЕНКО ЏАНБИЋ, рођ. 1969. год., 
аутоелектричар, број гласова 87
ДУШАН ПАВЛОВИЋ, рођ. 1955. 
год., грађевински техничар, број 
гласова 82

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

СТЕФАН ЗОРАНОВИЋ, рођ.1990.
год., маст. проф. физ. васп. и 
спорта,број гласова 116
МИЛИЦА РАЈШИЋ, рођ.1970.год., 
економски техничар, број гласова 88
ДРАГАН МИКИЋ, рођ.1964.год., 
електротехничар, број гласова 87
РАДЕНКО ЏАНБИЋ, рођ. 1969. год., 
аутоелектричар, број гласова 87
ДУШАН ПАВЛОВИЋ, рођ. 1955. 
год., грађевински техничар, број 
гласова 82

6. MЗ ЗАСАВИЦА I

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 390

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 621

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 231
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проф.возач, број гласова 16

8. MЗ ЈАРАК

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1197

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1595

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 398

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1595

- укупан број неважећих гласачких 
листића 6

- укупан број важећих гласачких 
листића 392

- број гласова датих сваком кандидату:

МЛАДЕН СИМОВЉЕВИЋ, 
рођ.1987.год., мастер правник, број 
гласова 317
ПРЕДРАГ АМЕТОВИЋ, рођ.1993.
год., саобраћајни инжењер, број 
гласова 329
БОРКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1986.год., електротехничар, број 
гласова 291
БРАНИСЛАВ ДАНИЧИЋ, рођ.1992.
год., машински техничар, број 
гласова 294
ДРАГАН МАРКИЋЕВИЋ, рођ.1963.

7. MЗ ЗАСАВИЦА II

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 490

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 550

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 62

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 552

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 62

- 

- број гласова датих сваком кандидату:
МИРОСЛАВ МАРИЋ, рођ.1982.
год., дипл.правник, број гласова 45
МИЛАН ТАНАСИЋ, рођ.1995.
год.,техн.друм.саобраћаја, број 
гласова 23
НИКОЛА ТИНТОР, рођ.1967.год., 
проф.возач, број гласова 16

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

МИРОСЛАВ МАРИЋ, рођ.1982.
год., дипл.правник, број гласова 45
МИЛАН ТАНАСИЋ, рођ.1995.
год.,техн.друм.саобраћаја, број 
гласова 23
НИКОЛА ТИНТОР, рођ.1967.год., 
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- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 312

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 2429

- укупан број неважећих гласачких 
листића 9

- укупан број важећих гласачких 
листића 302

- број гласова датих сваком кандидату:

СТЕВАН САВЧИЋ, рођ.1987.год., 
спец.струк.економиста, број гласова 
233
ИВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођ.1987.
год., информатичар, број гласова 225
ДУШАН ДРЧА, рођ.1986.год., проф.
физичког васпитања, број гласова 
220
МИРОСЛАВ РАКОВИЋ, рођ.1982.
год., ветеринарски техничар, број 
гласова 214  
ЈОВАН ПЕТКОВИЋ, рођ.1961.год., 
ветеринар, број гласова 245
БИЉАНА БЛАЖИНА, рођ.1970.
год., педијатар специјалиста, број 
гласова 250
ЖЕЉКО ХАЈДУКОВИЋ, рођ.1984, 
пољопривредник, број гласова 212

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

год., машински техничар, број 
гласова 270
СЛОБОДАН АНДРИЋ, рођ.1970.
год., маш.тех.за комп.конструисање, 
број гласова 68
МИЛЕНКО КОКИЋ, рођ.1965.год., 
радник, број гласова 54
ЗОРАН ВУКАДИНОВИЋ, рођ.1972.
год., кв бравар, број гласова 64

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ПРЕДРАГ АМЕТОВИЋ, рођ.1993.
год., саобраћајни инжењер, број 
гласова 329
МЛАДЕН СИМОВЉЕВИЋ, 
рођ.1987.год., мастер правник, број 
гласова 317
БРАНИСЛАВ ДАНИЧИЋ, рођ.1992.
год., машински техничар, број 
гласова 294
БОРКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1986.год., електротехничар, број 
гласова 291
ДРАГАН МАРКИЋЕВИЋ, рођ.1963.
год., машински техничар, број 
гласова 270

9. MЗ КУЗМИН

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 2117

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 3427
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- број гласова датих сваком кандидату:
РАНКО ДРИНИЋ, рођ.1968.год., 
магистар екон. Наука, број гласова 
906
ВОЈИСЛАВ МИРНИЋ, рођ.1985.
год., дипл. Економиста, број гласова 
899
ВЕСНА СКАКУН, рођ.1981.год., 
дипл. Економиста, број гласова 905
БОГДАН ШУЛАЈА, рођ.1989.год., 
дипл. Економиста, број гласова 861
ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ, рођ.1977.год., 
металостругар, број гласова 830
БРАНИСЛАВ САВИЋ, рођ.1982.
год, предузетник, број гласова 833
БИЉАНА ТЕОДОСИЋ,рођ.1968.
год., дипл.инж.шум.за обр.дрвета, 
број гласова 832

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

РАНКО ДРИНИЋ, рођ.1968.год., 
магистар екон. Наука, број гласова 
906
ВЕСНА СКАКУН, рођ.1981.год., 
дипл. Економиста, број гласова 905
ВОЈИСЛАВ МИРНИЋ, рођ.1985.
год., дипл. Економиста, број гласова 
899
БОГДАН ШУЛАЈА, рођ.1989.год., 
дипл. Економиста, број гласова 861
БРАНИСЛАВ САВИЋ, рођ.1982.
год, предузетник, број гласова 833
БИЉАНА ТЕОДОСИЋ,рођ.1968.

БИЉАНА БЛАЖИНА, рођ.1970.
год., педијатар специјалиста, број 
гласова 250
ЈОВАН ПЕТКОВИЋ, рођ.1961.год., 
ветеринар, број гласова 245
СТЕВАН САВЧИЋ, рођ.1987.год., 
спец.струк.економиста, број гласова 
233
ИВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођ.1987.
год., информатичар, број гласова 225
ДУШАН ДРЧА, рођ.1986.год., проф.
физичког васпитања, број гласова 
220
МИРОСЛАВ РАКОВИЋ, рођ.1982.
год., ветеринарски техничар, број 
гласова 214  
ЖЕЉКО ХАЈДУКОВИЋ, рођ.1984, 
пољопривредник, број гласова 212

11. MЗ ЛАЋАРАК

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 7920

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 9067

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 1157

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 19

- укупан број примљених гласачких 
листића 9077

- укупан број неважећих гласачких 
листића 21

- укупан број важећих гласачких 
листића 1135
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 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ЈОВАН КУЗМАНЧЕВИЋ, рођ.1978.
год., радник, број гласова 208
МИЛИНКО СТЕВКОВ, рођ.1961.
год., пензионер, број гласова 176
ЈОВАН КЛИЧАРИЋ, рођ.1981.год., 
радник, број гласова 172

18. MЗ МАНЂЕЛОС

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1003

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1164

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 161

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1164

- укупан број неважећих гласачких 
листића 3

- укупан број важећих гласачких 
листића 158

- број гласова датих сваком кандидату:

РАНКО ТРИВУНОВИЋ, рођ.1981.
год., саобраћајни техничар, број 
гласова 146

год., дипл.инж.шум.за обр.дрвета, 
број гласова 832
ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ, рођ.1977.год., 
металостругар, број гласова 830

17. MЗ ЛЕЖИМИР

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 330

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 627

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 300

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 13

- укупан број примљених гласачких 
листића 630

- укупан број неважећих гласачких 
листића 5

- укупан број важећих гласачких 
листића 295

- број гласова датих сваком кандидату:

ЈОВАН КЛИЧАРИЋ, рођ.1981.год., 
радник, број гласова 172
ЈОВАН КУЗМАНЧЕВИЋ, рођ.1978.
год., радник, број гласова 208
МИЛИНКО СТЕВКОВ, рођ.1961.
год., пензионер, број гласова 176
ПЕТАР КЛИЧАРИЋ, рођ.1994.год., 
ауто-механичар, број гласова 52
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бирачком месту 906

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 2538

- укупан број неважећих гласачких 
листића 12

- укупан број важећих гласачких 
листића 894

- број гласова датих сваком кандидату:

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, рођ.1974.
год., виши спортски тренер, број 
гласова 478
ЖАРКО ФИЛИПОВИЋ, рођ.1959.
год., млинар, број гласова 413
МИЛОШ ЈОВЕЛИЋ, рођ.1991.год., 
пољопривредник, број гласова 491
ИВАНА ПЕЈИНОВИЋ, рођ.1988.
год., наставник срп. Језика, број 
гласова 501
БРАНИСЛАВ ДУРСАНОВИЋ, 
рођ.1984.год., машински техничар, 
број гласова 503
ПРЕДРАГ ЖУПУНСКИ,рођ.1988.
год, инж.електр.и рачунарства, број 
гласова 440
ДУШКО САВИЋ, рођ. 1981. год., 
маст. инж. пољ. Технике, број 
гласова 508
ЗДРАВКО КОРОДИЋ, рођ.1982.год., 
молер, број гласова 316
ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1984.год., столар, број гласова 
251

БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ, рођ.1975.
год., проф.разр.наставе, број гласова 
136
САВА РОЉИЋ, рођ.1976.год., 
хемијски техничар, број гласова 135
ДАРКО РАДАКОВИЋ, рођ.1973.
год., аутомеханичар, број гласова 135
ВЛАДИМИР НАСТОВИЋ, рођ.1971.
год., дипл.инж.пољопривреде, број 
гласова 135

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

РАНКО ТРИВУНОВИЋ, рођ.1981.
год., саобраћајни техничар, број 
гласова 146
БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ, рођ.1975.
год., проф.разр.наставе, број гласова 
136
САВА РОЉИЋ, рођ.1976.год., 
хемијски техничар, број гласова 135
ДАРКО РАДАКОВИЋ, рођ.1973.
год., аутомеханичар, број гласова 135
ВЛАДИМИР НАСТОВИЋ, рођ.1971.
год., дипл.инж.пољопривреде, број 
гласова 135 

19. MЗ МАРТИНЦИ  

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1632

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 2538

- број бирача који су гласали на 
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21. MЗ НОЋАЈ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1074

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1513

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 435

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 2

- укупан број примљених гласачких 
листића 1513

- укупан број неважећих гласачких 
листића 6

- укупан број важећих гласачких 
листића 429

- број гласова датих сваком кандидату:

СЛОБОДАН БОГДАНОВИЋ, 
рођ.1975.год., дипл.економиста, број 
гласова 185
БИЉАНА СРЕТЕНОВИЋ, рођ.1978.
год., васпитач, број гласова 194
ЗЛАТКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1963.год., пољопривредник, број 
гласова 198
ВЛАДИМИР АНЧИЋ, рођ. 1994. 
год., Ноћај, информатичар, број 
гласова 234
ИВАН ГАЏУРИЋ, рођ.1992.год., 
техничар за прим. обр.дрвета, број 
гласова 212
РАДОСАВ ПАНИЋ, рођ.1977.год., 

ЗЛАТКО МАЛЕШЕВИЋ, рођ.1986.
год., аутоелектричар, број гласова 
278
РАДОСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1960.год., бравар, број гласова 
249
АЛЕКСАНДАР ВУЈИЋ, рођ.1992.
год., проф.информатике, број гласова 
245

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ДУШКО САВИЋ, рођ. 1981. год., 
маст. инж. пољ. Технике, број 
гласова 508
БРАНИСЛАВ ДУРСАНОВИЋ, 
рођ.1984.год., машински техничар, 
број гласова 503
ИВАНА ПЕЈИНОВИЋ, рођ.1988.
год., наставник срп. Језика, број 
гласова 501
МИЛОШ ЈОВЕЛИЋ, рођ.1991.год., 
пољопривредник, број гласова 491
ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, рођ.1974.
год., виши спортски тренер, број 
гласова 478
ПРЕДРАГ ЖУПУНСКИ,рођ.1988.
год, инж.електр.и рачунарства, број 
гласова 440
ЖАРКО ФИЛИПОВИЋ, рођ.1959.
год., млинар, број гласова 413
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бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1090

- укупан број неважећих гласачких 
листића 2

- укупан број важећих гласачких 
листића 268

- 

- број гласова датих сваком кандидату:

РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ, рођ.1947.
год., магистар економије, број 
гласова 186
БОЈАНА ЈЕРОСИМОВИЋ, 
рођ.1994.год., лаб.техничар, број 
гласова 171
ДАЛИБОР ЂУКАНОВИЋ, рођ.1986.
год., дипл.менаџер, број гласова 217
АЛЕН БУДЕЧЕВИЋ, рођ.1978.год., 
варилац, број гласова 137
МИЛАН ТУРУДИЋ, рођ. 1987.год., 
машински инжењер, број гласова 
156

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ДАЛИБОР ЂУКАНОВИЋ, рођ.1986.
год., дипл.менаџер, број гласова 217
РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ, рођ.1947.
год., магистар економије, број 
гласова 186
БОЈАНА ЈЕРОСИМОВИЋ, 
рођ.1994.год., лаб.техничар, број 

мастер менаџер, број гласова 199
МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ, рођ.1971.
год., машински техничар, број 
гласова 199
МИЛАН МЕЗИЋ, рођ. 1968.год., 
пољопривредни техничар, број 
гласова 180

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ВЛАДИМИР АНЧИЋ, рођ. 1994. 
год., Ноћај, информатичар, број 
гласова 234
ИВАН ГАЏУРИЋ, рођ.1992.год., 
техничар за прим. обр.дрвета, број 
гласова 212
РАДОСАВ ПАНИЋ, рођ.1977.год., 
мастер менаџер, број гласова 199
МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ, рођ.1971.
год., машински техничар, број 
гласова 199
ЗЛАТКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1963.год., пољопривредник, број 
гласова 198

         22. MЗ РАВЊЕ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 820

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1088

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 270

- број бирача који су гласали ван 
14



 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

УРОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођ.1988.
год., дипл.економиста, број гласова 
107
ЂОРЂЕ СТАНИЋ, рођ.1993.год., др 
ветеринарске медицине, број гласова 
38
ИВАН ВИЋЕНТИЋ, рођ.1985.год., 
медицински техничар, број гласова 
36

24. MЗ САЛАШ НОЋАЈСКИ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1201

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1424

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 224

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1425

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 224

- број гласова датих сваком кандидату:

гласова 171
МИЛАН ТУРУДИЋ, рођ. 1987.год., 
машински инжењер, број гласова 
156
АЛЕН БУДЕЧЕВИЋ, рођ.1978.год., 
варилац, број гласова 137

23. MЗ РАДЕНКОВИЋ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 658

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 782

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 124

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 782

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 124

- број гласова датих сваком кандидату:

УРОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођ.1988.
год., дипл.економиста, број гласова 
107
ИВАН ВИЋЕНТИЋ, рођ.1985.год., 
медицински техничар, број гласова 
36
ЂОРЂЕ СТАНИЋ, рођ.1993.год., др 
ветеринарске медицине, број гласова 
38
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гласачких листића 402

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 620

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 218

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 19

- укупан број примљених гласачких 
листића 620

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 218

- број гласова датих сваком кандидату:

ДРАГАН ШУПУРИЋ, рођ.1985.год., 
струк.инж.заш.жив. средине, број 
гласова 126
МИРОСЛАВ ДРМАНОВИЋ, 
рођ.1979.год., електротехничар, број 
гласова 148
ЖЕЉКО КОСАНИЋ, рођ.1962.год., 
сервисер лифтова, број гласова 126

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

МИРОСЛАВ ДРМАНОВИЋ, 
рођ.1979.год., електротехничар, број 
гласова 148
ДРАГАН ШУПУРИЋ, рођ.1985.год., 
струк.инж.заш.жив. средине, број 

ДРАГАН ЛУКИЋ, рођ.1969.год., кв 
електрозаваривач, број гласова 190
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, рођ.1976.год. 
,тех. друм. Саобраћаја. број гласова 
151
АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, рођ.1984.
год., маст. инж. маш., број гласова 
157
ДРАГОСЛАВ ЧУПИЋ,рођ.1988.
год., проф.физ. културе, број гласова 
162
ИГОР ЂУКИЋ, рођ.1994.год., 
пољоп. Техничар, број гласова 143

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ДРАГАН ЛУКИЋ, рођ.1969.год., кв 
електрозаваривач, број гласова 190
ДРАГОСЛАВ ЧУПИЋ,рођ.1988.
год., проф.физ. културе, број гласова 
162
АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, рођ.1984.
год., маст. инж. маш., број гласова 
157
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, рођ.1976.год. 
,тех. друм. Саобраћаја. број гласова 
151
ИГОР ЂУКИЋ, рођ.1994.год., 
пољоп. Техничар, број гласова 143

25. MЗ СРЕМСКА РАЧА 

- укупан број неупотребљених 
16



гласова: 

ЕМИЛ ЛАЗОР, рођ.1959.год., 
електротехничар, број гласова 21 
НИКОЛА ДОБРИЋ, рођ.2001.год., 
шумарски техничар,број гласова 20
ЗЛАТКО ТАТЉАК, рођ.1973.год., 
дрвопрерађивач, број гласова 18

27. MЗ ШАШИНЦИ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1117

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1304

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 183

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 1300

- укупан број неважећих гласачких 
листића 2

- укупан број важећих гласачких 
листића 181

- број гласова датих сваком кандидату:

РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ,рођ.1980.
год., електроинсталатер, број гласова 
113
НИКОЛА МИЛИЋ, рођ.1985.год., 
трговац, број гласова 121

гласова 126
ЖЕЉКО КОСАНИЋ, рођ.1962.год., 
сервисер лифтова, број гласова 126

26. MЗ СТАРА БИНГУЛА

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 88

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 118

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 30

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 118

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 30

- број гласова датих сваком кандидату:

ЕМИЛ ЛАЗОР, рођ.1959.год., 
електротехничар, број гласова 21 
ЗЛАТКО ТАТЉАК, рођ.1973.год., 
дрвопрерађивач, број гласова 18
НИКОЛА ДОБРИЋ, рођ.2001.год., 
шумарски техничар,број гласова 20

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
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- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 61

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 160

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 61

- број гласова датих сваком кандидату:

НИКОЛА МИТРОВИЋ, рођ.1983.
год., фризер, број гласова 54  
БОГДАН СТОЈИЋ, рођ.1983.год., 
електроинсталатер, број гласова 31
ЈОВА МАШИЋ, рођ.1968.год., 
димњачар, број гласова 34

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

НИКОЛА МИТРОВИЋ, рођ.1983.
год., фризер, број гласова 54  
ЈОВА МАШИЋ, рођ.1968.год., 
димњачар, број гласова 34
БОГДАН СТОЈИЋ, рођ.1983.год., 
електроинсталатер, број гласова 31

29. MЗ ШУЉАМ

- укупан број неупотребљених 

МИЛАН ПЕЈИЋ, рођ.1969.год., 
радник, број гласова 122
СТЕФАН МАЛЕНКОВИЋ, рођ. 
2000.год., пољопривредник, број 
гласова 127
АЛЕКСАНДАР СВИЛАР, рођ.1994.
год., тапетар-декоратер, број гласова 
130
БРАНКА МАРЕЉ, рођ.1983.год., 
административни радник, број 
гласова 74

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

АЛЕКСАНДАР СВИЛАР, рођ.1994.
год., тапетар-декоратер, број гласова 
130
СТЕФАН МАЛЕНКОВИЋ, рођ. 
2000.год., пољопривредник, број 
гласова 127
МИЛАН ПЕЈИЋ, рођ.1969.год., 
радник, број гласова 122
НИКОЛА МИЛИЋ, рођ.1985.год., 
трговац, број гласова 121
РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ,рођ.1980.
год., електроинсталатер, број гласова 
113

28. MЗ ШИШАТОВАЦ

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 99

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 160
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30. MЗ ЧАЛМА

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 842

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 1215

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 373

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 5

- укупан број примљених гласачких 
листића 1215

- укупан број неважећих гласачких 
листића 10

- укупан број важећих гласачких 
листића 363

- број гласова датих сваком кандидату:

МАРИЈА МИЛОШЕВИЋ, рођ.1995.
год., медицинска сестра, број гласова 284

МИЋО ЗЕЉКОВИЋ, рођ.1979.год., 
аутоелектричар, број гласова 276

БРАНИСЛАВ ВУКМИР, рођ.1986.
год., дипл.спец.педагог, број гласова 314

СЛОБОДАН КЕКИЋ,рођ. 1988.год., 
дипл.проф.физ.васпитања, број гласова 263

СТАНИЈА РОГУЉА, рођ.1980.год., 
пољопривредник, број гласова 271

БОЖО ПЕТКОВИЋ, рођ.1950.год., 
пензионер, број гласова 79

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 

гласачких листића 389

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 561

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 172

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 1

- укупан број примљених гласачких 
листића 561

- укупан број неважећих гласачких 
листића 4

- укупан број важећих гласачких 
листића 168

- број гласова датих сваком кандидату:

ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
рођ.1986.год., мед.техничар, број 
гласова 165
ВЛАДИМИР КОЛТКО, рођ.1977.
год., дипл.правник број гласова 79
МИЛИВОЈЕ ВИДОВИЋ, рођ.1982.
год., угоститељ, број гласова 71

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
рођ.1986.год., мед.техничар, број 
гласова 165
ВЛАДИМИР КОЛТКО, рођ.1977.
год., дипл.правник број гласова 79
МИЛИВОЈЕ ВИДОВИЋ, рођ.1982.
год., угоститељ, број гласова 71
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МИЛОШ КОВАЧ, рођ.1980.год., 
дипл.правник,, број гласова 347
ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ,рођ.1973.
год., маст.инж.менаџмента, број 
гласова 317
ГОРАН МИРАЖИЋ, рођ.1983.год., 
службеник КПЗ-а, број гласова 324
ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, рођ.1975.
год., ел.техничар, број гласова 291
РАДОСАВ РОСИЋ, рођ.1977.год., 
аутоелектричар, број гласова 309
МИРОСЛАВ ЈОВИЋ, рођ.1986.год., 
службеник МУП-а, број гласова 314
МИЛИВОЈ ИВАНКОВИЋ,рођ.1997.
год., посл.Металфера, број гласова  
306

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

МИЛОШ КОВАЧ, рођ.1980.год., 
дипл.правник,, број гласова 347
ГОРАН МИРАЖИЋ, рођ.1983.год., 
службеник КПЗ-а, број гласова 324
ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ,рођ.1973.
год., маст.инж.менаџмента, број 
гласова 317
МИРОСЛАВ ЈОВИЋ, рођ.1986.год., 
службеник МУП-а, број гласова 314
РАДОСАВ РОСИЋ, рођ.1977.год., 
аутоелектричар, број гласова 309 
МИЛИВОЈ ИВАНКОВИЋ,рођ.1997.
год., посл.Металфера, број гласова  
306
ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, рођ.1975.
год., ел.техничар, број гласова 291

гласова: 

БРАНИСЛАВ ВУКМИР, рођ.1986.
год., дипл.спец.педагог, број гласова 314

МАРИЈА МИЛОШЕВИЋ, рођ.1995.
год., медицинска сестра, број гласова 284

МИЋО ЗЕЉКОВИЋ, рођ.1979.год., 
аутоелектричар, број гласова 276 

СТАНИЈА РОГУЉА, рођ.1980.год., 
пољопривредник, број гласова 271

СЛОБОДАН КЕКИЋ,рођ. 1988.год., 
дипл.проф.физ.васпитања, број гласова 263

31. MЗ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 3023

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 3496

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 494

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 1

- укупан број примљених гласачких 
листића 3517

- укупан број неважећих гласачких 
листића 8

- укупан број важећих гласачких 
листића 486

- број гласова датих сваком кандидату:
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СЛОБОДАН МИТРОВИЋ, 
рођ.1947., пензионер, број гласова 
502

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ВАСИЉ ШЕВО, рођ.1967.год., 
мастер менаџер, број гласова 511
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, рођ. 1978. 
год., трговац, број гласова 509
ДУШИЦА ШИПКА, рођ.1975.год., 
дипл.економиста, број гласова 507
ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, рођ.1966.
год., дипл. Економиста, број гласова 
504
СЛАЂАНА ДАВИДОВИЋ, рођ. 
1975., хемијскотех. Техничар, број 
гласова 503
СЛОБОДАН МИТРОВИЋ, 
рођ.1947., пензионер, број гласова 
502
ЗОРАН РАПОТИ,рођ.1994.год., маст.
проф.физ.васп.и спор., број гласова 
497 

35. MЗ 22 АВГУСТ 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1968

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 2387

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 419

33. MЗ 29.НОВЕМБАР 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 2343

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 2919

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 576

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 3

- укупан број примљених гласачких 
листића 2919

- укупан број неважећих гласачких 
листића 1

- укупан број важећих гласачких 
листића 575

- број гласова датих сваком кандидату:

ВАСИЉ ШЕВО, рођ.1967.год., 
мастер менаџер, број гласова 511
ДУШИЦА ШИПКА, рођ.1975.год., 
дипл.економиста, број гласова 507
ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, рођ.1966.
год., дипл.економиста, број гласова 
504
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, рођ. 1978. 
год., трговац, број гласова 509
ЗОРАН РАПОТИ,рођ.1994.год., маст.
проф.физ.васп.и спор., број гласова 
497
СЛАЂАНА ДАВИДОВИЋ, рођ. 
1975., хемијскотех. Техничар, број 
гласова 503
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МИРОСЛАВ СИВАЦ, рођ.1963.год., 
бравар, број гласова 337 
САВА ГРУЈИЧИЋ, рођ. 1947., 
пензионер, број гласова 329
ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ, рођ. 1980.
год., дипл. менаџ.безбед., број 
гласова 328 
ИВО ШАРИЋ, рођ. 1954., пензионер, 
број гласова 322
ВЕЛИМИР ВУКОЛИЋ,рођ.1959.
год., пензионер, број гласова 321
ДЕЈАН МАЛБАШИЋ, рођ.1978.
год., дипл.економиста, број гласова 
319

36. MЗ БЛОК Б 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 5046

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 5677

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 644

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 23

- укупан број примљених гласачких 
листића 5689

- укупан број неважећих гласачких 
листића 15

- укупан број важећих гласачких 
листића 629

- број гласова датих сваком кандидату: 

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 2387

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 419

- број гласова датих сваком кандидату:

МАРЈАН РАДОШЕВИЋ, рођ.1980.
год., дипл. Економиста, број гласова 
346
ВЕЛИМИР ВУКОЛИЋ,рођ.1959.
год., пензионер, број гласова 321
МИРОСЛАВ СИВАЦ, рођ.1963.год., 
бравар, број гласова 337 
ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ, рођ. 1980.
год., дипл. менаџ.безбед., број 
гласова 328 
ДЕЈАН МАЛБАШИЋ, рођ.1978.
год., дипл.економиста, број гласова 
319
САВА ГРУЈИЧИЋ, рођ. 1947., 
пензионер, број гласова 329
ИВО ШАРИЋ, рођ. 1954., пензионер, 
број гласова 322

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

МАРЈАН РАДОШЕВИЋ, рођ.1980.
год., дипл. Економиста, број гласова 
346
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1948. год., пензионер, број гласова 
486
МИЋО СТОЈИСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1963.год., пензионер, број 
гласова 481

41. MЗ МАТИЈЕ ХУЂИ 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 3598

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 3972

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 393

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 8

- укупан број примљених гласачких 
листића 3993

- укупан број неважећих гласачких 
листића 4

- укупан број важећих гласачких 
листића 390

- 

- број гласова датих сваком кандидату:

МИРЈАНА ДЕЛИЋ, рођ.1973.год., 
проф. разредне наставе, број гласова 
277
ПРЕДРАГ МУЈКИЋ, рођ.1979.год., 
дипл. Економиста, број гласова 293
СЛАЂАНА МИЛЕНКОВИЋ, 
рођ.1973.год., проф.др, број гласова 
273
НЕНАД МАРИЈАНАЦ, рођ.1976.

ДРАГАН БОЖИЋ, рођ.1973.год., 
молер – фарбар, број гласова 502
ПЕРА ЛОТОЦКИ, рођ.1967.год., 
ауто – лимар, број гласова 491
СТАНКО БЛАГОЈЕВИЋ, рођ.1969.
год., маст. Економиста, број гласова 
508
НИКОЛИНА НОСОВИЋ ,рођ.1990.
год., мастер учитељ, број гласова 486
МИЋО СТОЈИСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1963.год., пензионер, број 
гласова 481
ВЕРА НЕНИЋ, рођ. 1969. год, Ср. 
Митровица, проф. раз. Наставе, број 
гласова 486
РАДОСЛАВ МИЛИЧЕВИЋ, рођ. 
1948. год., пензионер, број гласова 
486
БОРА ЂУРИЧИЋ, рођ.1956.год., 
хемијски техничар, број гласова 83

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

СТАНКО БЛАГОЈЕВИЋ, рођ.1969.
год., маст. Економиста, број гласова 
508
ДРАГАН БОЖИЋ, рођ.1973.год., 
молер – фарбар, број гласова 502
ПЕРА ЛОТОЦКИ, рођ.1967.год., 
ауто – лимар, број гласова 491
НИКОЛИНА НОСОВИЋ ,рођ.1990.
год., мастер учитељ, број гласова 486
ВЕРА НЕНИЋ, рођ. 1969. год, Ср. 
Митровица, проф. раз. Наставе, број 
гласова 486
РАДОСЛАВ МИЛИЧЕВИЋ, рођ. 
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- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 2652

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 327

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 13

- укупан број примљених гласачких 
листића 2652

- укупан број неважећих гласачких 
листића 1

- укупан број важећих гласачких 
листића 326

- број гласова датих сваком кандидату:

САША БУГАЏИЈА,рођ.1971.год., 
дипл.инж.агроекономије, број 
гласова 217
ВЛАДИМИР НИКШИЋ, рођ.1973.
год., трговац, број гласова 187
ТАТЈАНА ЛУКС, рођ.1974.год., 
струковни васпитач, број гласова 199
ЖЕЉКА ЛЕВАЈА, рођ.1969.год., 
професор биологије, број гласова 
216
ДЕЈАН АРМУШ, рођ.1971.год., 
столар, број гласова 191
МИЛАН ВИГЊЕВИЋ, рођ. 1988.
год., инсталатер, број гласова 215
АДИЛ ЕЛХАГ, рођ.1974.год., лекар, 
број гласова 208

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

год., дипл.економиста, број гласова 
263
НОВКА ЈОЦКОВИЋ, рођ.1964.год., 
економски техничар, број гласова 
301
ВЕЉКО ЂОНЛИЋ, рођ. 1985. год., 
васпитач, број гласова 272
ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, рођ.1976.
год., проф.физ. вас., број гласова 279

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

НОВКА ЈОЦКОВИЋ, рођ.1964.год., 
економски техничар, број гласова 
301
ПРЕДРАГ МУЈКИЋ, рођ.1979.год., 
дипл. Економиста, број гласова 293
ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, рођ.1976.
год., проф.физ. вас., број гласова 279
МИРЈАНА ДЕЛИЋ, рођ.1973.год., 
проф. разредне наставе, број гласова 
277
СЛАЂАНА МИЛЕНКОВИЋ, 
рођ.1973.год., проф.др, број гласова 
273 
ВЕЉКО ЂОНЛИЋ, рођ. 1985. год., 
васпитач, број гласова 272
НЕНАД МАРИЈАНАЦ, рођ.1976.
год., дипл.економиста, број гласова 
263

44. MЗ НИКОЛА ТЕСЛА 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 2325
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- број гласова датих сваком кандидату:

ВЛАДАН ЛАКЕТИЋ, рођ.1991.год., 
доктор медицине, број гласова 353
ВЛАДИМИР ЕРАК, рођ.1985.год., 
струк. инж. за безбедност, број 
гласова 329
НЕМАЊА ЈОРГИЋ, рођ.2000.год., 
лабор. Техничар, број гласова 336
ВИТОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ, 
рођ.1981.год., дип. Менаџер, број 
гласова 335
МИХАЈЛО СТЕВИЋ, рођ.1991.год., 
дипл. економиста, број гласова 345
НИКОЛА ИЛИЋ, рођ. 1987. год, 
ситоштампар, број гласова 347
НЕНАД СИМИЋ, рођ. 1993. год., 
надзорник парка, број гласова 338

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ВЛАДАН ЛАКЕТИЋ, рођ.1991.год., 
доктор медицине, број гласова 353
НИКОЛА ИЛИЋ, рођ. 1987. год, 
ситоштампар, број гласова 347
МИХАЈЛО СТЕВИЋ, рођ.1991.год., 
дипл. економиста, број гласова 345
НЕНАД СИМИЋ, рођ. 1993. год., 
надзорник парка, број гласова 338
НЕМАЊА ЈОРГИЋ, рођ.2000.год., 
лабор. Техничар, број гласова 336 
ВИТОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ, 
рођ.1981.год., дип. Менаџер, број 
гласова 335  
ВЛАДИМИР ЕРАК, рођ.1985.год., 
струк. инж. за безбедност, број 

САША БУГАЏИЈА,рођ.1971.год., 
дипл.инж.агроекономије, број 
гласова 217
ЖЕЉКА ЛЕВАЈА, рођ.1969.год., 
професор биологије, број гласова 
216
МИЛАН ВИГЊЕВИЋ, рођ. 1988.
год., инсталатер, број гласова 215
АДИЛ ЕЛХАГ, рођ.1974.год., лекар, 
број гласова 208
ТАТЈАНА ЛУКС, рођ.1974.год., 
струковни васпитач, број гласова 199
ДЕЈАН АРМУШ, рођ.1971.год., 
столар, број гласова 191 
ВЛАДИМИР НИКШИЋ, рођ.1973.
год., трговац, број гласова 187

45. MЗ СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 3484

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 3743

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 414

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 3898

- укупан број неважећих гласачких 
листића 5

- укупан број важећих гласачких 
листића 409
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МИЛКА ПЕТКОВИЋ, рођ. 1955. 
год, пензионер, број гласова 356
МИРКО ПАВЛОВИЋ, рођ. 1957. 
год., дипл.правник, број гласова 357

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ЧЕДО НОВАКОВИЋ ,рођ.1957.год., 
грађ. Инжењер, број гласова 371
АНДРИЈАНА БЕЛИЋ, рођ.1981.
год., кустос ист. умет., број гласова 
363
НАТАША МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1989.год., економиста, број 
гласова 360
ЖИВОРАД МАТИЋ, рођ.1951.год., 
пензионер, број гласова 357
МИРКО ПАВЛОВИЋ, рођ. 1957. 
год., дипл.правник, број гласова 357
МИЛКА ПЕТКОВИЋ, рођ. 1955. 
год, пензионер, број гласова 356 
ЈАСНА ИЛИЋ, рођ.1988.год., спец. 
санит - екол. Инжењер, број гласова 
354 

47. MЗ ЦЕНТАР

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 4097

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 4519

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 431

гласова 329

46. MЗ СУТЈЕСКА 

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 1700

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 2118

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 420

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 4

- укупан број примљених гласачких 
листића 2120

- укупан број неважећих гласачких 
листића 2

- укупан број важећих гласачких 
листића 417

- број гласова датих сваком кандидату:

НАТАША МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1989.год., економиста, број 
гласова 360
АНДРИЈАНА БЕЛИЋ, рођ.1981.
год., кустос ист. умет., број гласова 
363
ЈАСНА ИЛИЋ, рођ.1988.год., спец. 
санит - екол. Инжењер, број гласова 
354
ЧЕДО НОВАКОВИЋ ,рођ.1957.год., 
грађ. Инжењер, број гласова 371
ЖИВОРАД МАТИЋ, рођ.1951.год., 
пензионер, број гласова 357
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 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ИВАНА ЦВЈЕТИЋАНИН,рођ.1989.
год, дипл. дефектолог., број гласова 
322
МАРИНА МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1967.год., дип. инж. пољоп., број 
гласова 306
БРАНИСЛАВ КРТИНИЋ,рођ.1984.
год., шум.техничар, број гласова 303
БОГДАН КУЗМИЋ, рођ.1964.год., 
мастер права, број гласова 301
ДРАГАН ВУЛИН, рођ.1964.год., 
дипл. инж. Шумарства, број гласова 
299 
ЗОРАН СТИЈАЧИЋ, рођ.1957.год., 
дипломирани економиста, број 
гласова 293
СЛАВКО ПАНИЋ, рођ. 1969. год., 
дипломирани менаџер, број гласова 
289

48. MЗ БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР

- укупан број неупотребљених 
гласачких листића 36

- укупан број бирача уписан у бирачки 
списак 58

- број бирача који су гласали на 
бирачком месту 22

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 0

- укупан број примљених гласачких 
листића 58

- број бирача који су гласали ван 
бирачког места 1

- укупан број примљених гласачких 
листића 4528

- укупан број неважећих гласачких 
листића 7

- укупан број важећих гласачких 
листића 424

- број гласова датих сваком кандидату:

БОГДАН КУЗМИЋ, рођ.1964.год., 
мастер права, број гласова 301
ЗОРАН СТИЈАЧИЋ, рођ.1957.год., 
дипломирани економиста, број 
гласова 293
ДРАГАН ВУЛИН, рођ.1964.год., 
дипл. инж. Шумарства, број гласова 
299
МАРИНА МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1967.год., дип. инж. пољоп., број 
гласова 306
БРАНИСЛАВ КРТИНИЋ,рођ.1984.
год., шум.техничар, број гласова 303
ИВАНА ЦВЈЕТИЋАНИН,рођ.1989.
год, дипл. дефектолог., број гласова 
322
СЛАВКО ПАНИЋ, рођ. 1969. год., 
дипломирани менаџер, број гласова 
289
АНДРИЈА ПОПОВИЋ,рођ.1991.
год., дипл.историчар-мастер, број 
гласова 116
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 013-21/2021-I-IMZ
Дана: 17.08.2021.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Мишковић

- укупан број неважећих гласачких 
листића 0

- укупан број важећих гласачких 
листића 22

- број гласова датих сваком кандидату:

ВЛАДА ЕРЦЕГОВАЦ,рођ.1977.год., 
инж.сточарства, број гласова 14
БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ, рођ. 
1968. год., ,пољ.произвођач, број 
гласова 7
ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, рођ. 
1958.год., пољ.произвођач, број 
гласова 12

 За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати са највећим бројем 
гласова: 

ВЛАДА ЕРЦЕГОВАЦ,рођ.1977.год., 
инж.сточарства, број гласова 14
ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, рођ. 
1958.год., пољ.произвођач, број 
гласова 12
БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ, рођ. 
1968. год., ,пољ.произвођач, број 
гласова 7

 III  Чланови Изборне комисије нису 
имали примедбе.
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МЗ БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР

1. ВЛАДА ЕРЦЕГОВАЦ, 
рођ.1977.год., инж.сточарства, 

2. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, рођ. 
1958.год., пољ.произвођач, 

3. БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ, 
рођ. 1968. год., ,пољ.произвођач, 

MЗ БЕШЕНОВО

1. ДРАГОЉУБ ЛАКЕТИЋ, 
рођ.1978.год., саобраћајни 
техничар, 

2. СЛАВКО ЋИРИЋ, рођ.1992.
год., механичар греј.и расх.
уређаја,

3. МИРКО ИЛИЋ, рођ.1992.год., 
грађевински техничар,

МЗ БОСУТ

1. МЛАДЕН МЛАЂАНОВИЋ, 
рођ.1978.год., рук.грађ.
машина, 

2. ЗДРАВКО МИТРОВИЋ, 
рођ.1993.год., медицински 
техничар, 

3. АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ, 
рођ.1977.год., тех.друм.
саобраћаја, 

 На основу члана 50. Одлуке о 
месним заједницама на територији града 
Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“, број 11/2021) 
Изборна комисија за спровођење избора 
за чланове савета Месних заједница на 
територији града Сремска Митровица, на 
седници одржаној дана 17.08.2021.године, 
донела је:

О Д Л У К У

О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

 УТВРЂУЈУ СЕ  коначни резултати 
избора за чланове савета Месних заједница 
на територији града Сремска Митровица, 
одржаних дана 15.08.2021.године, осим 
Месне заједнице „Сава“, а на основу 
Јединственог записника о резултатима 
избора и изабраним члановима савета 
Месних заједница на територији града 
Сремска Митровица.

 У савете Месних заједница 
изабрани су кандидати који су добили 
највећи број гласова, и то:
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2. МИЛИЦА РАЈШИЋ, рођ.1970.
год., економски техничар, 

3. ДРАГАН МИКИЋ, рођ.1964.
год., електротехничар, 

4. РАДЕНКО ЏАНБИЋ, рођ. 1969. 
год., аутоелектричар, 

5. ДУШАН ПАВЛОВИЋ, 
рођ. 1955. год., грађевински 
техничар, 

MЗ ЗАСАВИЦА I

1. СЛОБОДАН ЧИКИЋ, рођ.1983.
год., дипл.инж.менаџмента, 

2. ДАНИЦА ПАВЛОВИЋ, 
рођ.2003.год., ученик, 

3. МИЛАН ИВАНКОВИЋ, 
рођ.1964.год., столар.

MЗ ЗАСАВИЦА II

1. МИРОСЛАВ МАРИЋ, 
рођ.1982.год., дипл.правник, 

2. МИЛАН ТАНАСИЋ, рођ.1995.
год.,техн.друм.саобраћаја, 

3. НИКОЛА ТИНТОР, рођ.1967.
год., проф.возач.

MЗ ВЕЛИКИ РАДИНЦИ

1. НИКОЛА ЈЕРЕМИЋ, рођ.1997.
год., апсолвент струк.студија, 

2. МИЛОШ КЕКИЋ,рођ.1977.
год., инст.саобраћаја, 

3. С Т А Н И С Л А В А 
МИРОСАВЉЕВИЋ, рођ.1982.
год., домаћица, 

4. ДАРИО МАРТИЋ, рођ.1990.
год., инж.заштите на раду, 

5. ЈАСНА ИЛИЧИЋ, рођ.1995.
год., доктор медицине, 

MЗ ГРГУРЕВЦИ

1. ДУШКО КРСТИЋ, рођ.1984.
год., шумарски техничар, 

2. НИКОЛА ТЕШАНОВИЋ, 
рођ.1995.год., проф. спорта и 
физ.васпитања, 

3. ДАРКО ТЕШАНОВИЋ, 
рођ.1982.год., ватрогасац, 

MЗ ДИВОШ

1. СТЕФАН ЗОРАНОВИЋ, 
рођ.1990.год., маст. проф. физ. 
васп. и спорта,
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7. ЖЕЉКО ХАЈДУКОВИЋ, 
рођ.1984, пољопривредник.

MЗ ЛАЋАРАК

1. РАНКО ДРИНИЋ, рођ.1968.
год., магистар екон. Наука,

2. ВЕСНА СКАКУН, рођ.1981.
год., дипл. Економиста, 

3. ВОЈИСЛАВ МИРНИЋ, 
рођ.1985.год., дипл. 
Економиста, 

4. БОГДАН ШУЛАЈА, рођ.1989.
год., дипл. Економиста, 

5. БРАНИСЛАВ САВИЋ, 
рођ.1982.год, предузетник, 

6. БИЉАНА 
ТЕОДОСИЋ,рођ.1968.год., 
дипл.инж.шум.за обр.дрвета, 

7. ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ, рођ.1977.
год., металостругар.

MЗ ЛЕЖИМИР

 1.ЈОВАН КУЗМАНЧЕВИЋ, 

 рођ.1978.год., радник, 

 2. МИЛИНКО СТЕВКОВ, рођ.1961.

 год., пензионер, 

 3. ЈОВАН КЛИЧАРИЋ, рођ.1981.

 год., радник.

MЗ ЈАРАК

1. ПРЕДРАГ АМЕТОВИЋ, 
рођ.1993.год., саобраћајни 
инжењер, 

2. МЛАДЕН СИМОВЉЕВИЋ, 
рођ.1987.год., мастер правник, 

3. БРАНИСЛАВ ДАНИЧИЋ, 
рођ.1992.год., машински 
техничар, 

4. БОРКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1986.год., електротехничар, 

5. ДРАГАН МАРКИЋЕВИЋ, 
рођ.1963.год., машински 
техничар.

 

MЗ КУЗМИН

1. БИЉАНА БЛАЖИНА, 
рођ.1970.год., педијатар 
специјалиста, 

2. ЈОВАН ПЕТКОВИЋ, рођ.1961.
год., ветеринар, 

3. СТЕВАН САВЧИЋ, рођ.1987.
год., спец.струк.економиста, 

4. ИВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
рођ.1987.год., информатичар, 

5. ДУШАН ДРЧА, рођ.1986.год., 
проф.физичког васпитања, 

6. МИРОСЛАВ РАКОВИЋ, 
рођ.1982.год., ветеринарски 
техничар, 
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рачунарства, 

7. ЖАРКО ФИЛИПОВИЋ, 
рођ.1959.год., млинар.

МЗ НОЋАЈ

1. ВЛАДИМИР АНЧИЋ, рођ. 
1994. год., Ноћај, информатичар, 

2. ИВАН ГАЏУРИЋ, рођ.1992.
год., техничар за прим. обр.
дрвета, 

3. РАДОСАВ ПАНИЋ, рођ.1977.
год., мастер менаџер, 

4. МИЛАН МИЈАИЛОВИЋ, 
рођ.1971.год., машински 
техничар, 

5. ЗЛАТКО МИЛОВАНОВИЋ, 
рођ.1963.год., пољопривредник.

МЗ РАВЊЕ

1. ДАЛИБОР ЂУКАНОВИЋ, 
рођ.1986.год., дипл.менаџер, 

2. РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ, 
рођ.1947.год., магистар 
економије, 

3. БОЈАНА ЈЕРОСИМОВИЋ, 
рођ.1994.год., лаб.техничар, 

4. МИЛАН ТУРУДИЋ, рођ. 1987.
год., машински инжењер, 

МЗ МАНЂЕЛОС

1. РАНКО ТРИВУНОВИЋ, 
рођ.1981.год., саобраћајни 
техничар, 

2. БИЉАНА ЦВИЈЕТИЋ, 
рођ.1975.год., проф.разр.
наставе,

3. САВА РОЉИЋ, рођ.1976.год., 
хемијски техничар, 

4. ДАРКО РАДАКОВИЋ, 
рођ.1973.год., аутомеханичар, 

5. ВЛАДИМИР НАСТОВИЋ, 
рођ.1971.год., дипл.инж.
пољопривреде.

МЗ МАРТИНЦИ

1. ДУШКО САВИЋ, рођ. 1981. 
год., маст. инж. пољ. Технике, 

2. БРАНИСЛАВ ДУРСАНОВИЋ, 
рођ.1984.год., машински 
техничар, 

3. ИВАНА ПЕЈИНОВИЋ, 
рођ.1988.год., наставник срп. 
Језика, 

4. МИЛОШ ЈОВЕЛИЋ, рођ.1991.
год., пољопривредник, 

5. ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, 
рођ.1974.год., виши спортски 
тренер, 

6. ПРЕДРАГ ЖУПУНСКИ, 
рођ.1988.год, инж.електр.и 
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МЗ СРЕМСКА РАЧА

1. МИРОСЛАВ ДРМАНОВИЋ, 
рођ.1979.год., електротехничар, 

2. ДРАГАН ШУПУРИЋ, рођ.1985.
год., струк.инж.заш.жив. 
средине, 

3. ЖЕЉКО КОСАНИЋ, рођ.1962.
год., сервисер лифтова. 

МЗ СТАРА БИНГУЛА

1. ЕМИЛ ЛАЗОР, рођ.1959.год., 
електротехничар, 

2. НИКОЛА ДОБРИЋ, рођ.2001.
год., шумарски техничар,

3. ЗЛАТКО ТАТЉАК, рођ.1973.
год., дрвопрерађивач.

МЗ ЧАЛМА

1. БРАНИСЛАВ ВУКМИР, 
рођ.1986.год., дипл.спец.
педагог, 

2. МАРИЈА МИЛОШЕВИЋ, 
рођ.1995.год., медицинска 
сестра, 

3. МИЋО ЗЕЉКОВИЋ, рођ.1979.
год., аутоелектричар, 

4. СТАНИЈА РОГУЉА, рођ.1980.
год., пољопривредник, 

5. АЛЕН БУДЕЧЕВИЋ, рођ.1978.
год., варилац.

МЗ РАДЕНКОВИЋ

1. УРОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
рођ.1988.год., дипл.економиста, 

2. ЂОРЂЕ СТАНИЋ, рођ.1993.
год., др ветеринарске медицине, 

3. ИВАН ВИЋЕНТИЋ, рођ.1985.
год., медицински техничар.

МЗ САЛАШ НОЋАЈСКИ 

1. ДРАГАН ЛУКИЋ, рођ.1969.
год., кв електрозаваривач, 

2. ДРАГОСЛАВ 
ЧУПИЋ,рођ.1988.год., проф.
физ. културе, 

3. АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, 
рођ.1984.год., маст. инж. маш., 

4. ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, рођ.1976.
год. ,тех. друм. Саобраћаја. 

5. ИГОР ЂУКИЋ, рођ.1994.год., 
пољоп. Техничар.
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МЗ ШУЉАМ

1. ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
рођ.1986.год., мед.техничар, 

2. ВЛАДИМИР КОЛТКО, 
рођ.1977.год., дипл.правник,

3. МИЛИВОЈЕ ВИДОВИЋ, 
рођ.1982.год., угоститељ.

MЗ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

1. МИЛОШ КОВАЧ, рођ.1980.
год., дипл.правник,

2. ГОРАН МИРАЖИЋ, рођ.1983.
год., службеник КПЗ-а, 

3. ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ, 
рођ.1973.год., маст.инж.
менаџмента, 

4. МИРОСЛАВ ЈОВИЋ, рођ.1986.
год., службеник МУП-а, 

5. РАДОСАВ РОСИЋ, рођ.1977.
год., аутоелектричар, 

6. МИЛИВОЈ ИВАНКОВИЋ, 
рођ.1997.год., посл.Металфера, 

7. ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, 
рођ.1975.год., ел.техничар, 

5. СЛОБОДАН КЕКИЋ,рођ. 1988.
год., дипл.проф.физ.васпитања, 

МЗ ШАШИНЦИ 

1. АЛЕКСАНДАР СВИЛАР, 
рођ.1994.год., тапетар-
декоратер, 

2. СТЕФАН МАЛЕНКОВИЋ, рођ. 
2000.год., пољопривредник, 

3. МИЛАН ПЕЈИЋ, рођ.1969.год., 
радник

4. НИКОЛА МИЛИЋ, рођ.1985.
год., трговац, 

5. РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ, рођ. 
1980. год., електро-инсталатер.

МЗ ШИШАТОВАЦ

1. НИКОЛА МИТРОВИЋ, 
рођ.1983.год., фризер, 

2. ЈОВА МАШИЋ, рођ.1968.год., 
димњачар, 

3. БОГДАН СТОЈИЋ, рођ.1983.
год., електроинсталатер.
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7. ДЕЈАН МАЛБАШИЋ, рођ.1978.
год., дипл.економиста, 

MЗ БЛОК Б

1. СТАНКО БЛАГОЈЕВИЋ, 
рођ.1969.год., маст. Економиста, 

2. ДРАГАН БОЖИЋ, рођ.1973.
год., молер – фарбар, 

3. НИКОЛИНА НОСОВИЋ 
,рођ.1990.год., мастер учитељ, 

4. ВЕРА НЕНИЋ, рођ. 1969. год, 
Ср. Митровица, проф. раз. 
Наставе, 

5. РАДОСЛАВ МИЛИЧЕВИЋ, 
рођ. 1948. год., пензионер, 

6. ПЕРА ЛОТОЦКИ, рођ.1967.
год., ауто – лимар, 

7. МИЋО СТОЈИСАВЉЕВИЋ, 
рођ.1963.год., пензионер, 

MЗ МАТИЈЕ ХУЂИ

1. НОВКА ЈОЦКОВИЋ, рођ.1964.
год., економски техничар, 

2. ПРЕДРАГ МУЈКИЋ, рођ.1979.
год., дипл. Економиста, 

3. ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, 
рођ.1976.год., проф.физ. вас., 

MЗ 29.НОВЕМБАР

1. ВАСИЉ ШЕВО, рођ.1967.год., 
мастер менаџер, 

2. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, рођ. 
1978. год., трговац, 

3. ДУШИЦА ШИПКА, рођ.1975.
год., дипл.економиста, 

4. ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1966.год., дипл. Економиста, 

5. СЛАЂАНА ДАВИДОВИЋ, рођ. 
1975., хемијскотех. Техничар, 

6. СЛОБОДАН МИТРОВИЋ, 
рођ.1947., пензионер, 

7. ЗОРАН РАПОТИ,рођ.1994.год., 
маст.проф.физ.васп.и спорт,

MЗ 22. АВГУСТ

1. МАРЈАН РАДОШЕВИЋ, 
рођ.1980.год., дипл. Економиста, 

2. МИРОСЛАВ СИВАЦ, рођ.1963.
год., бравар, 

3. САВА ГРУЈИЧИЋ, рођ. 1947., 
пензионер, 

4. ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ, рођ. 
1980.год., дипл. менаџ.безбед., 

5. ИВО ШАРИЋ, рођ. 1954., 
пензионер, 

6. В Е Л И М И Р 
ВУ КОЛ И Ћ , р о ђ . 1 9 5 9 . год . , 
пензионер, 
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2. НИКОЛА ИЛИЋ, рођ. 1987. год, 
ситоштампар, 

3. МИХАЈЛО СТЕВИЋ, рођ.1991.
год., дипл. економиста, 

4. НЕНАД СИМИЋ, рођ. 1993. 
год., надзорник парка, 

5. НЕМАЊА ЈОРГИЋ, рођ.2000.
год., лабор. Техничар, 

6. ВИТОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ, 
рођ.1981.год., дип. Менаџер, 

7. ВЛАДИМИР ЕРАК, рођ.1985.
год., струк. инж. за безбедност, 

MЗ СУТЈЕСКА 

1. ЧЕДО НОВАКОВИЋ ,рођ.1957.
год., грађ. Инжењер, број 
гласова 371

2. АНДРИЈАНА БЕЛИЋ, 
рођ.1981.год., кустос ист. умет., 
број гласова 363

3. НАТАША МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1989.год., економиста, број 
гласова 360

4. ЖИВОРАД МАТИЋ, рођ.1951.
год., пензионер, број гласова 
357

5. МИРКО ПАВЛОВИЋ, рођ. 
1957. год., дипл.правник, број 
гласова 357

6. МИЛКА ПЕТКОВИЋ, рођ. 
1955. год, пензионер, број 
гласова 356 

4. МИРЈАНА ДЕЛИЋ, рођ.1973.
год., проф. разредне наставе, 

5. СЛАЂАНА МИЛЕНКОВИЋ, 
рођ.1973.год., проф.др, 

6. ВЕЉКО ЂОНЛИЋ, рођ. 1985. 
год., васпитач, 

7. НЕНАД МАРИЈАНАЦ, 
рођ.1976.год., дипл.економиста.

MЗ НИКОЛА ТЕСЛА

1. САША БУГАЏИЈА,рођ.1971.
год., дипл.инж.агроекономије, 

2. ЖЕЉКА ЛЕВАЈА, рођ.1969.
год., професор биологије, 

3. МИЛАН ВИГЊЕВИЋ, рођ. 
1988.год., инсталатер, 

4. АДИЛ ЕЛХАГ, рођ.1974.год., 
лекар, 

5. ТАТЈАНА ЛУКС, рођ.1974.год., 
струковни васпитач, 

6. ДЕЈАН АРМУШ, рођ.1971.год., 
столар, 

7. ВЛАДИМИР НИКШИЋ, 
рођ.1973.год., трговац, 

MЗ СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА 

1. ВЛАДАН ЛАКЕТИЋ, рођ.1991.
год., доктор медицине, 
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Број:  013-22/ 2021-I-IMZ                                                                                  

Датум:  17.08.2021. године       

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Мишковић, дипл. правник

7. ЈАСНА ИЛИЋ, рођ.1988.год., 
спец. санит - екол. Инжењер, 
број гласова 354 

MЗ ЦЕНТАР

1. ИВАНА ЦВЈЕТИЋАНИН, 
рођ.1989.год, дипл. Дефектолог, 

2. МАРИНА МАКСИМОВИЋ, 
рођ.1967.год., дип. инж. 
пољопривреде

3. БРАНИСЛАВ КРТИНИЋ, 
рођ.1984.год., шум.техничар, 

4. БОГДАН КУЗМИЋ, рођ.1964.
год., мастер права, 

5. ДРАГАН ВУЛИН, рођ.1964.год., 
дипл. инж.шумарства, 

6. ЗОРАН СТИЈАЧИЋ, рођ.1957.
год., дипломирани економиста, 

7. СЛАВКО ПАНИЋ, рођ. 1969. 
год., дипломирани менаџер, 

II

 Ову одлуку објавити 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.
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ИЗДАВАЧ: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
 Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13 * 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА  МИЛОШ МИШКОВИЋ * 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК  Тања Танасијевић Цвјетковић *

ТЕЛЕФОН:  022/610-156  ФАКС:  022/610-556 *  
e-mail: sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs * 

ПРИПРЕМА И ШТАМПА:  ДОО КОЛОР ПРИНТ, ЛАЋАРАК ТЕЛ.: 022/671-377

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

260. Одлука о поништавању

261. Јединствени записник

262. Одлука о коначним резултатима избора

1

3
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