
гг ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

67.    

На основу члана 15. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 
16/20- аутентично тумачење и 68/2020), 
Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина 
у Републици Србији („Службени гласник 
РС“, број 19/2020 и 68/2020) и члана 4. 
Закона о важењу уредаба које је Влада уз 
супотпис председника Републике донела 
за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила („Службени гласник 
РС“, број 65/2020),

Изборна комисија Града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 11. маја 
2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА КОЈИ 

СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 
ГОДИНЕ

 1. Наставља се спровођење изборних 

радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине града Сремска Митровица који 
су расписани 4. марта 2020. године, почев 
од дана доношења овог решења.

 2. Избори из тачке 1. овог решења 
одржаће се 21. јуна 2020. године.

 3. Настављају да теку сви рокови 
за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора из тачке 1. овог решења, 
утврђени Законом о локалним изборима 
и другим прописима који се примењују 
на изборе одборника у Скупштини града 
Сремска Митровица и Роковником за 
вршење изборних радњи у поступку 
избора за одборнике у Скупштини града 
Сремска Митровица расписаних за дан 26. 
април 2020. године („Службени лист града 
Сремска Митровица“ број 5/2020).

 4. Изборна комисија града Сремска 
Митровица ће посебним актом дефинисати 
истек рокова из тачке 3. овог решења у 
складу са новим датумом одржавања избора 
из тачке 2. овог решења.

 5. Ово решење доставити 
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председнику Народне скупштине и 
председнику Скупштине града Сремска 
Митровица.

 6. Ово решење без одлагања објавити 
у „Службеном листу града Сремска 
Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Народне скупштине је 
дана 4. марта 2020. године донео одлуку 
којом је расписао изборе за одборнике у 
Скупштини града Сремска Митровица 
за 26. април 2020. године („Службени 
гласник РС“, број 19/20). У складу том 
одлуком Изборна комисија града Сремска 
Митровица је спроводила изборне радње 
прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног 
стања, коју су 15. марта 2020. године донели 
заједно председник Републике, председник 
Народне скупштине и председник Владе, 
проглашено је ванредно стање на територији 
Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 
6. Устава Републике Србије, уз супотпис 
председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време 
ванредног стања. Уредба је ступила на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано 
је да се њеним ступањем на снагу прекидају 
све изборне радње у спровођењу избора за 
народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и 
одборнике скупштина општина и градова 
који су расписани за 26. април 2020. године 
и да ће се спровођење изборних радњи 
наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна 
комисија града Сремска Митровица је, 
16. марта 2020. године, донела Решење о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине града 
Сремска Митровица расписаних за дан 26. 

април 2020. године („Службени лист града 
Сремска Митровица“ број 6/2020).

Народна скупштина је, 6. маја 
2020. године, донела Одлуку о укидању 
ванредног стања („Службени гласник РС“, 
број 65/2020).

Истога дана, Народна скупштина је 
донела и Закон о важењу уредаба које је 
Влада уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које је 
Народна скупштина потврдила. Чланом 
4. наведеног закона прописано је да ће 
надлежне изборне комисије 11. маја 2020. 
године донети решења о настављању 
спровођења изборних радњи у поступку 
спровођења избора за народне посланике, 
посланике Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и одборнике скупштина општина 
и градова. Истим чланом, надлежне изборне 
комисије су задужене да утврде нове рокове 
за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом 
наставка спровођења изборних радњи.

Председник Народне скупштине је 10. 
маја 2020. године донео Одлуку о измени 
Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина у 
Републици Србији („Службени гласник РС“, 
број 68/2020), која је истог дана ступила 
на снагу, објављивањем у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. Овом одлуком, 
као датум одржавања избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина 
одређен је 21. јун 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна 
комисија града Сремска Митровица, као 
орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике Скупштине града 
Сремска Митровица, донела је решење како 
је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: 
Против овог решења може се поднети 
приговор Изборној комисији града Сремска 
Митровица, у року од 24 часа од дана 
доношења решења.
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Изборна комисија града Сремска 
Митровица, на основу члана 15. став 1. 
тачка 5. Закона о локалним изборима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука 
УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020), Одлуке о расписивању 
избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији 
(„Сл.гласник РС“ бр.19/2020 и 68/2020)  и 
Решења о наставку спровођења изборних 
радњи у поступку избора за одборнике 
Скупштине града Сремска Митровица који 
су расписани 4. марта 2020. године број 
013-7/2020-I-ИК од 11. маја 2020. године, на 
својој седници одржаној дана 11. маја 2020. 
године године,      д о н е л а    је

О  Д  Л  У  К  У

О УСКЛАЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА 
ЗА НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РАСПИСАНИХ ЗА  21. ЈУН 2020. 
ГОДИНЕ

1.Утврђују се обрасци за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине 
града Сремска Митровица, расписаних за 

21. јун 2020. године, и то обрасци: СГСМ-
1 - Изборна листа кандидата за одборнике 
Скупштине града Сремска Митровица, 
СГМ-2 – Изјава о прихватању кандидатуре 
за одборника у Скупштину града Сремска 
Митровица, СГСМ-3 – Сагласност носиоца 
Изборне листе кандидата за одборнике у 
Скупштину града Сремска Митровица, 
СГСМ-4 – Овлашћење за подношење 
Изборне листе, СГСМ-5/1 – Изјава бирача 
о подржавању Изборне листе кандидата 
за одборнике Скупштине града Сремска 
Митровица за оверу код јавног бележника, 
СГСМ-5/2 – Изјава бирача о подржавању 
Изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине града Сремска Митровица за 
оверу од стране  надлежне градске управе. 
СГСМ – 6 - Списак бирача који својим 
потписима подржавају изборну листу 
кандидата за одборнике у Скупштини града 
Сремска Митровица.

Изјаве бирача да подржавају изборну 
листу кандидата за одборнике оверавају се 
код јавног бележника и у надлежној градској 
управи града Сремска Митровица

Сви обрасци су беле боје.

Обрасци чине саставни део ове 
Одлуке.

2. Све изборне листе поднете 
на обрасцима утврђеним Одлуком о 
обрасцима за спровођење поступка избора 
за одборнике Скупштине града Сремска 
Митровица расписане за 26.04.2020.године 
број 013-2/2020-I-ИК од 04.03.2020. године, 
а које су проглашене до 16.марта 2020. 
године, тј. до доношења Решења о прекиду 
свих изборних радњи у спровођењу избора 
за одборнике Скупштине града Сремска 
Митровица расписаних 04. марта 2020. 
године, сматраће се важећим на изборима 
који су у складу са Одлуком о измени 
Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 013-7/2020-I-ИК                                                 
Дана: 11. маја 2020. године
Сремска Митровица 
                           
                                                ПРЕДСЕДНИК                                  
                                Милутин Сретеновић,с.р.
                                                            
                                                              

68.    
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(„Сл.гласник РС“ бр.68/2020)   расписани за 
21. јун 2020. године

Све изјаве бирача да подржавају 
изборну листу кандидата за одборнике 
скупштине града Сремска Митровица 
на обрасцу СГСМ-5, утврђеном у складу 
са Одлуком о обрасцима за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине 
града Сремска Митровица расписане за 
26.04.2020.године број 013-2/2020-I-ИК 
од 04.03.2020. године, а које су оверене на 
прописан начин до доношења Решења о 
прекиду свих изборних радњи у спровођењу 
избора за одборнике Скупштине града 
Сремска Митровица расписаних за 26. 
април 2020. године, сматраће се важећим 
у наставку изборног поступка за изборе 
који су, складу са Одлуком о измени 
Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина 
(„Сл.гласник РС“ бр.68/2020)   расписани за 
21. јун 2020. године.

Сви обрасци утврђени у складу 
са Одлуком о обрасцима за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине 
града Сремска Митровица расписане за 
26.04.2020.године број 013-2/2020-I-ИК 
од 04.03.2020. године (СГСМ-1, СГСМ-
2, СГСМ-3, СГСМ-4, СГСМ-5 и СГСМ-6) 

а који су попуњени на прописан начин до 
доношења Решења о прекиду свих изборних 
радњи у спровођењу избора за одборнике 
Скупштине града Сремска Митровица 
расписаних за 26. април 2020. године, тј. 
до 16. марта 2020. године, сматраће се 
важећим у наставку изборног поступка за 
изборе који су, складу са Одлуком о измени 
Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина 
(„Сл.гласник РС“ бр.68/2020),   расписани 
за 21. јун 2020. године.

  3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 013-8/2020-I-ИК                                                 
Дана: 11. маја 2020. године
Сремска Митровица

                                               ПРЕДСЕДНИК                                  
                                Милутин Сретеновић,с.р.
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                                                                                                                            Образац СГСМ-1

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

______________________________________________________________________________________
(назив подносиоца Изборне листе: политичка странка – страначка коалиција –   

_______________________________________________________________________________
– група грађана)

подноси Изборној комисији града Сремска Митровица Изборну листу
_______________________________________________________________________________

назив подносиоца Изборне листе 

за изборе одборника у Скупштину града Сремска Митровица, расписане за  21.јун 2020. године

Р.бр. Презиме и име ЈМБГ Занимање Пребивалиште и
адреса становања

страначка 
припадност*

13.

3.

19.

9.

25.

14.

4.

20.

10.

26.

15.

5.

21.

27.

16.

6.

22.

28.

17.

7.

11.

1.

23.

29.

18.

8.

12.

2.

24.

30.
31.

Кандидати за одборнике су:
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32.

42.

52.

38.

48.

58.

33.

43.

53.

39.

49.

59.

34.

44.

54.

40.

50.

60.

35.

45.

55.

41.

51.

61.

36.

46.

56.

37.

47.

57.

Уз Изборну листу доставља се:
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са Изборне листе, у којој је назначено име и презиме, 
датум рођења, занимање и једниствени матични број кандидата.
2. Писмена изјава кандидата, да прихвата кандидатуру
3. Потврда о пребивалишту кандидата
4. Писмена сагласност носиоца листе
5. Овлашћење лица која подносе Изборну листу
6. Уверење о држављанству Србије
7. Потписи бирача, који су подржали одређену Изборну листу
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана – ако је Изборну листу 
поднела страначка коалиција или група грађана.

Изборна листа са наведеним прилозима доставља се Изборној комисији града Сремска Митровица најкасније 
15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.
*Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка 
коалиција.

Закључно са ред. бр. _________________ .

М.П.    _______________________________________
                                                    (презиме и име)     

_______________________________________
                        (потпис)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
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                                                                                                                            Образац СГСМ-2

 И  З  Ј  А  В  А

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини града Сремска Митровица, на Изборној 
листи кандидата, коју је предложила

_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица,
расписане за 21.јун 2020. године, подноси

_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе ( назив политичке странке – страначке коалиције –  групе грађана)

У _____________________________, ______________________
                       (место)                                              (датум)

                                                                             К А Н Д И Д А Т

  _______________________________________
                                                                                                          (презиме и име)     

_______________________________________
                                                                                                              (занимање)     

_______________________________________
                                                                                                                             (ЈМБГ)     

                                                                                        _______________________________________
                                                                                 (пребивалиште и адреса становања) 
 

 _______________________________________
                                                                                                    (потпис)      
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                                                                                                                            Образац СГСМ-3

 С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 Сагласан сам да будем носилац Изборне листе

_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица,
расписане за 21.јун 2020. године, подноси

_______________________________________________________________________________
назив подносиоца изборне листе ( назив политичке странке – страначке коалиције –  групе грађана)

У _____________________________, ______________________
                        (место)                                            (датум)

                      НОСИЛАЦ ЛИСТЕ

  _______________________________________
                                                                                                          (презиме и име)     

_______________________________________
                                                                                                                (ЈМБГ)     

_______________________________________
                                                                                                        (пребивалиште и адреса становања)    
    

_______________________________________
                                                              (потпис)
                                                                    Напомена:
Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листеможе 
бити дата и  на другом обрасцу, под условом да се недвосмислено може 
утврдити да се сагласност односи на изборе за  одборнике Скупштине 
града расписане за 21.јун 2020. године
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                                                                                                                            Образац СГСМ-4

 О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е

ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 
Овлашћује се ____________________________________________, ______________________
                                                  (презиме и име)                                                    (занимање)   

_____________________________, _________________________________________________
(ЈМБГ)                                                   (пребивалиште и адреса становања)   

да, у име  ______________________________________________________________________              
                             назив подносиоца изборне листе – назив политичке странке која подноси изборну листу

поднесе Изборној комисији града Сремска Митровица Изборну листу

_______________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица
расписане за 21.јун 2020. године

У _____________________________, ______________________
                        (место)                                            (датум)

                                     М.П.                           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

____________________________________________
                                                                                                          

    
   

_______________________________________
                                                            (потпис)
                                                                    

(презиме и име лица овлашћеног Статутом, односно одлуком 
надлежног органа -политичке странке, односно коалиционим 

споразумом, односно споразумом групе грађана)
Напомена:
Овлашћење за подношење изборне листе може 
бити дато и на другом обрасцу, под условом 
да се недвосмислено може утврдити да се 
овллашћење односи на изборе за одборнике 
Скупштине града расписане за  21.јун 2020. 
године
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                                                                                                                           Образац СГСМ-5/1

 И  З  Ј  А  В  А

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 
______________________________________________________________________________________ 

(назив Изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица,
расписане за 21.јун 2020. године, Изборној комисији града Сремска Митровица, подноси

_______________________________________________________________________________          
(назив подносиоца изборне листе) 

   
                                                   Б И Р А Ч

  _______________________________________
                                                                                                           (презиме и име)   
                                                                                                              

_______________________________________
                                                                                                                             (ЈМБГ)     

                                                                                       _______________________________________
                                                                                                    (потпис) 

Подржавам Изборну листу

Потврђује се да је __________________________, рођен/а _____________,___________________________________________
                                       (име и презиме)                                                                        (словима датум)
 ________________________________________________________________________________________________________,
са пребивалиштем _________________________________________________________________________________________
                                                                           (адреса пребивалишта) 
у присуству јавног бележника својеручно потписао-ла ову исправу/ потпис на овој исправи признао/ла за свој.
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну, карту-пасош број____________________, издату/издат од 
____________________________ дана ______________године. Исправа странке, написана је српским језиком, ћириличним 
писмом, на 1(једној) страни, оверена је у 1(једном) примерку за потребе странке, а 1(један) оверен примерак остаје код 
поступајућег јавног бележника.
Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.
Накнада за оверу 1(једног) примерка наплаћена је у укупном износу од 50 динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 
2.став 2.Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника.

У Сремској Митровици, ул.________________                                           ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
БројУОП:_________
Дана:___________2020. године.
Часова:____________                                                        (печат)                               (потпис)
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                                                                                                                           Образац СГСМ-6

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ 
ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изборну листу_____________________________________________________________________       

коју је за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица,
расписане за 21.јун 2020. године поднела

_______________________________________________________________________________          
(назив подносиоца изборне листе) 

   
                                                    

ПОДРЖАВАЈУ БИРАЧИ, и то

Р.бр. Презиме и име ЈМБГ Пребивалиште и адреса становања
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У _____________________________, ______________________.
                      (место)                                          (датум)                 

М.П.    _______________________________________
                                                    (презиме и име)     

_______________________________________
                        (потпис)

НАПОМЕНЕ:   

Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику (ЦД или УСБ), 
тако да списак у оба облика буде истоветан.

Све оверене изјаве, као и списак бирача који својим потписима подржавају 
изборну листу морају бити сложени по азбучном реду презимена бирача.

Лице које је овлашћено да поднсе                                                                                                
Изборну листу
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                                                                                                                           Образац СГСМ-5/2

 И  З  Ј  А  В  А

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 
______________________________________________________________________________________ 

(назив Изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Сремска Митровица,
расписане за 21.јун 2020. године, Изборној комисији града Сремска Митровица, подноси

_______________________________________________________________________________          
(назив подносиоца изборне листе) 

   
                                                   Б И Р А Ч

  _______________________________________
                                                                                                           (презиме и име)   
                                                                                                              

_______________________________________
                                                                                                                             (ЈМБГ)     

                                                                                       _______________________________________
                                                                                                    (потпис) 

Потврђује се да је __________________________, рођен/а _____________,___________________________________________
                                       (име и презиме)                                                                        (словима датум)
 ________________________________________________________________________________________________________,
са пребивалиштем _________________________________________________________________________________________
                                                                           (адреса пребивалишта) 
у присуству овлашћеног лица градске управе града Сремска Митровица својеручно потписао-ла ову исправу/ потпис на овој 
исправи признао/ла за свој.
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну, карту-пасош број____________________,издату/издат од 
____________________________ дана ______________ године.
Исправа странке, написана је српским језиком, ћириличним писмом, на 1(једној) страни, оверена је у 1(једном) примерку за 
потребе странке, а 1(један) оверен примерак остаје код градске управе .
Градска управа овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.
Накнада за оверу 1(једног) примерка наплаћена је у складу са актом надлежног органа.

У ________________  
                                                                                                       
Број овере:_________
Дана:___________2020. године.
Часова:____________                                                                       (печат)                               (потпис)

(место овере)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ   
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. 
Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010-Одлука 
УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично 
тумачење, 68/2020), Закона о важењу уредаба 
које је Влада уз супотпис председника 
Републике донела за време ванредног стања 
и које је Народна скупштина потврдила 
(„Сл.гласник РС“ бр.65/2020), Oдлуке 
о расписивању избора за  одборнике 
скупштине градова и скупштине општина 
у Републици Србији („Сл.гласник РС“ 
бр.19/2020 и 68/2020) и Решења о наставку 
спровођења изборних радњи у поступку 
избора за одборнике Скупштине града 
Сремска Митровица који су расписани 4. 
марта 2020. године број 013-7/2020-I-ИК 
од 11. маја 2020.године,  Изборна комисија 
града Сремска Митровица, на седници 
одржаној 11. маја 2020. године са почетком 
у 14:30 часова, утврдила је

Р О К О В Н И К

 ЗА НАСТАВАК ВРШЕЊА ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
РАСПИСАНИХ ЗА  21.ЈУН 2020. 

ГОДИНЕ

1.Констатује се да су, због проглашења 
ванредног стања у Републици Србији у 
складу са Одлуком  о проглашењу ванредног 
стања („Сл гласник РС“ бр.29/2020), а у 
складу са чланом 5. Уредбе о мерама за 
време ванредног стања („Сл.гласник РС“ 
бр.31/2020) и Решењем о прекиду свих 
изборних радњи у спровођењу избора 
за одборнике Скупштине града Сремска 
Митровица расписаних за 26.април 2020. 
године, донетим од стране Изборне комисије 
града Сремска Митровица број 013-6/2020-
I-ИК, истекли рокови за вршење изборних 

радњи утврђени Роковником Изборне 
комисије града Сремска Митровица број 
013-5/2020-I-ИК од 13. марта 2020. године

 2.Овим Роковником, а у складу са 
Законом о важењу уредаба које је Влада 
уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које 
је Народна скупштина потврдила („Сл.
гласник РС“ бр.65/2020), Одлуком о измени 
Одлуке о расписивању избора за народне 
посланике („Сл.гласник РС“ бр.68/2020) и 
Решењем о наставку спровођења изборних 
радњи у поступку избора за одборнике  
Скупштине града Сремска Митровица који 
су расписани 4.марта 2020. године донетим 
од стране Изборне комисије града Сремска 
Митровица број 013-7/2020-I-ИК од 11. 
маја 2020. године, утврђују се  рокови 
за наставак вршења изборних радњи у 
поступку избора одборника Скупштине 
града Сремска Митровица расписаних за 
21.јун 2020. године.

 Рокови за вршење изборних радњи у 
поступку избора за одборнике у Скупштини 
града Сремска Митровица утврђени су:

 – Одлуком о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији  („Службени 
гласник РС”, број 19/20),

 - Одлуком о измени Одлуке о 
расписивању избора за народне посланике 
(„Сл.гласник РС“ бр.68/2020),

 – Законом о локалним изборима („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-Одлука 
УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично 
тумачење, 68/2020),

 – Законом о избору народних 
посланика “Сл. гласник РС”, бр. 35/2000, 
57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 
75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 

69.    
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- др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - 
одлука УС, 36/2011, 104/2009 - др. закон и 
12/2020, 68/2020),
      
 -Законом о важењу уредаба које је 

Влада уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које 
је Народна скупштина потврдила („Сл.
гласник РС“ бр.65/2020)

Ред.бр. Изборне радње Р о к о в и

1. Расписивање избора од стране Председнице 
Народне скупштине (тачка 1. Одлуке )

04.март.2020. године, 
измена Одлуке 
10.маја.2020.године

2. Почетак тока рокова за предузимање изборних 
радњи (тачка 2. Одлуке)

04. марта 2020.године, 
наставак изборних 
радњи 11.мај 2020.
године

3. Прописивање облика и садржине образаца за 
спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. 
тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним 
изборима) 

до 07.марта.2020.године
у 24 часа, 

4. усклађивање образаца -  Одлука о измени Одлуке 
о расписивању избора за одборнике Скупштине 
градова и скупштине општина

11. маја за наставак 
изборних радњи

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

I   Расписивање избора и почетак изборних радњи

II  Органи за спровођење избора

5. Доношење решења о испуњавању или 
неиспуњавању услова за одређивање 
опуномоћених представника подносиоца изборне 
листе у проширени састав органа за спровођење 
избора (члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

приликом проглашења 
изборне листе
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6. Доношење решења о именовању овлашћених 
представника подносиоца изборне листе у 
проширени састав Изборне комисије града 
Сремска Митровица (члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа 
пријема обавештења 
подносиоца изборне 
листе, а најкасније пет 
дана пре дана избора тј. 
закључно са 15. јуном 
2020.г.

7. Изборе за одборнике у Скупштину града 
Сремска Митровица  расписане за 21.јун 2020. 
године, спровешће бирачки одбори које образује 
Републичка изборна комисија, 

према Роковнику за 
вршење изборних радњи 
у поступку избора за 
народне посланике 
Народне скупштине, 

III   Изборна листа за одоборнике

8. подношење изборне листе (члан 19. став 1. ЗоЛИ) најкасније 15 дана пре 
дана избора, односно до 
05.јуна у 24 часа

9. Проглашење изборне листе (члан 24.став 1. 
ЗоИЛ)

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе, 
ако испуњава услове

10. Доношење закључка којим се подносиоцу 
изборне листе налаже да у року од 48 часова од 
часа достављања закључка отклони недостатке 
који су сметња за проглашење изборне листе 
(члан 25. став 2. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе, 
ако не испуњава услове 
за проглашење 

11. Повлачење изборне листе (чл.21.став 1. ЗоЛИ) до дана утврђивања 
збирне листе најкасније 
до 9. јуна у 24 часа

12. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе 
у „Сл.листу града Сремска Митровица“ (члан 
26.став 3. ЗоЛИ

најкасније 10. јуна у 24 
часа

13. Право увида у поднете изборне листе (члан 26. 
став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова  
од дана објављивања  
збирне изборне листе
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IV Бирачка места

V   Јединствени бирачки списак

14. Достављање предлога РИК-у за одређивање 
бирачких места од стране надлежне градске 
управе према Упутству РИК-а

најкасније 13. мај 2020. 
године

15. Одређивање и оглашавање броја и адреса 
бирачких места у „Сл.гласнику Републике 
Србије“ – Републичка изборна комисија
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних 
посланика)

најкасније 31.маја 2020.
године, у 24 часа

16. Излагање бирачког списка за подручје града 
Сремска Митровица и обавештавање грађана о 
томе  од стране надлежне градске управе(члан 
14. Закона о јединственом бирачком списку)

од наредног дана од 
дана расписивања  
избора,односно од 
05.марта 2020.г.

17. Захтев надлежној градској управи за доношење 
решења о упису у бирачки списак  односно о 
промени у бирачком списку (члан 14.став 1. 
ЗоЈБС)

до закључења бирачког 
списка, односно 15 дана 
пре дана избора, односно 
до 5.јуна 2020.г.

18. Доношење решења о упису или променама у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка 
од стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе  (члан 10. став1 и члан 20. 
став 1. ЗоЈБС)

од закључења бирачког 
списка до 72 часа пре 
дана избора, односно од 
6. до 17. јуна у 24 часа

19. Право увида и подношења захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне 
листе или лица које он овласти (члан 21. ЗоЈБС)

од проглашења изборне 
листе

20. Подношење захтева да се у бирачки списак 
упише податак да ће бирач на предстојећим 
изборима гласати према месту боравишта у 
земљи/изабрано место гласања (члан 15 ЗоЈБС)

најкасније пет дана пре 
дана закључења бирачког 
списка, односно 20 дана 
пре дана избора, односно 
најкасније 30.маја

21. Доношење решења о закључењу бирачког 
списка и утврђивању укупног броја бирача од 
стране Министарства државне управе и локалне 
самоуправе (члан 17. став 1. ЗоЈБС)

15 дана пре дана избора, 
односно 5.јуна



18

22. Достављање решења о закључењу бирачког 
списка Изборној комисији града Сремска 
Митровица (члан 17.став 2. ЗоЈБС)

у року од 24 часа  од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка, најкасније 6.јуна 
до 24 часа

23. Објављивање укупног броја бирача за територију 
града Сремска Митровица у „Сл.листу града 
Сремска Митровица“ (члан 18. ЗоЈБС)

одмах по добијању 
решења о закључењу 
бирачког списка

24. Достављање Изборној комисији града Сремска 
Митровица оверених извода из бирачког списка 
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)

у року од 48 часова  од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка 

25. Пријем у Изборној комисији града Сремска 
Митровица решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког списка (члан 
20.став 2. ЗоЈБС)

до 48 часова пре дана 
одржавања избора 
односно до 18.јуна у 24 
часа

26. Утврђивање и објављивање у „Сл.листу 
града Сремска Митровица“ коначног броја 
бирача (члан 20. став 2. ЗоЈБС)

одмах по истеку рока 
за пријем решења о 
променама у бирачком 
списку по закључењу 
бирачког списка

VI   Спровођење избора

27. Достављање обавештења бирачима о дану и 
времену одржавања избора 
(члан 54. став 1. Закона о избору народних 
посланика) – од стране надлежне управе

најкасније 5 дана 
пре дана избора, 
тј.најкасније 15.јуна

28. Предаја изборног материјала бирачким одборима
 (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније 24 часа пре 
дана одржавања избора

29. „Предизборна тишина“ забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3.ЗоИНП)

од 48 часова тј. од 
18.јуна у 24 часа пре 
дана избора до затварања 
бирачких места на дан 
избора

30. Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. ЗоИНП)

на дан избора  21.јуна 
2020.г.
од 07  до у 20  часова

31. Увид у изборни материјал, после избора 
(члан 32. Закона о локалним изборима)

до 26. јуна 2020. 
године 
до 24 часа
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VII   Утврђивање и објављивање резултата избора

32. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 
предаја изборног материјала Изборној комисији 
града Сремска Митровица, од стране бирачких 
одбора
(члан 38. Закона о локалним изборима)

најкасније у року од 
8 часова од затварања 
бирачких места, односно 
до
22. јуна 2020. године 
до 04 часа

33. Утврђивање резултата избора  у Изборној 
комисији града Сремска Митровица
(члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места, односно 22.јуна 
2020. године 
до 20 часова

34. Расподела одборничких мандата од стране 
изборне комисије града Сремска Митровица
(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)

 у року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места, односно 22.јуна 
2020. године 
до 20 часова

35. Објављивање резултата избора 
(члан 44. Закона о локалним изборима)

 у року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места, односно 22.јуна 
2020. године 
до 20 часова

VIII   Заштита изборног права

36. Приговор изборној комисији града Сремска 
Митровица због повреде изборног права или 
изборног поступка (члан 52. став 2. Закона о 
локалним изборима)

у року од 24 часа од 
када је донета одлука, 
односно извршена радња 
или учињен пропуст који 
подносилац приговора 
сматра неправилним 

37. Доношење и достављање решења по приговору 
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од 
часа пријема приговора

38. Жалба против решења изборне комисије града 
надлежном Управном суду 
(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од 
достављања решења 
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39. Достављање жалбе са списима надлежном 
Управном  суду 
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима

одмах, а најкасније у 
року од 12 часова 

40. Доношење одлуке по жалби од стране Управног 
суда
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

најкасније у року од 48 
часова од пријема жалбе 
са списима

IX   Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

41. Додељивање мандата кандидатима са изборне 
листе по редоследу на изборној листи почев од 
првог кандидата са листе 
(члан 43.  Закона о локалним изборима)

10 дана од дана 
објављивања укупних 
резултата избора  

42. Издавање уверења о избору 
(члан 45. Закона о локалним изборима)

одмах по додели мандата 

43. Подношење извештаја Скупштини града Сремска 
Митровица о спроведеним изборима (члан 15. 
став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима)

на почетку 
конститутивне седнице

4. Овај Роковник објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 013-9/2020-I-ИК         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 11. маја 2020.године             Милутин Сретеновић, с.р.
Сремска Митровица 
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РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА КОЈИ СУ 
РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

                                    

САДРЖАЈ
                                    

ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА 
ЗА НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

                                    

67.

68.

1

3

РОКОВНИК ЗА НАСТАВАК ВРШЕЊА 
ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА  
21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ                                    

69. 14

ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица,
                                          Трг Светог Димитрија 13 *
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Јелена Поповић *
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Тања Танасијевић *
ТЕЛЕФОН: 022/215-2127 ФАКС: 022/610-556 * e-mail: sekretarsosm@ptt.rs *
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НОВИ САД


