СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
11. април 2012.

Година IV
број 4

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2012.
годину: 2.000,00 динара

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА
гласања за избор одборника у Скупштини
Града Сремска Митровица, ОСГ-10 – Записник
о раду изборне комисије Града Сремска
Митровица на утврђивању резултата избора за
одборнике у Скупштини Града Сремска
Митровица одржаних 06. маја 2012. године,
ОСГ-11 – Потврда о изборном праву за
гласање ван бирачког места.

46.

Изборна комисија града Сремска
Митровица, на основу члана 15. став 1. тачка 5.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 54/2011), на својој
седници одржаној 11.04.2012. године, донела је

Сви обрасци су беле боје.
Обрасци чине саставни део ове Одлуке.

О Д Л У К У
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
(ОСГ-7 до ОСГ-11)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. Утврђују се обрасци за спровођење поступка
избора за одборнике Скупштине града и то
обрасци: ОСГ-7 – Записник о примопредаји
изборног материјала пре гласања између
Изборне комисије Града Сремска Митровица и
бирачког одобора, ОСГ-8 – Записник о
примопредаји изборног материјала после
гласања између Бирачког одбора и Изборне
комисије Града Сремска Митровица, ОСГ-9 –
Записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата

Број: 06-25/2012-I
Дана: 11.04.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Дражен Дамњановић, дипл. правник, с.р.
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Образац ОСГ -7

З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
И БИРАЧКОГ ОДБОРА
1. Изборна комисија града Сремска Митровица предаје бирачком одбору за бирачко место број
___________ следећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу,
2) Решење о одређивању бирачког места,
3) Решење о именовању бирачког одбора,
4) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту
5) ___________ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка,
(броj)

6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
7) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника,
8)___________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,
(број)

2. Градска управа је предала бирачком одбору :
1) Гласачку кутију,
2) ___________паравана за гласање,
(број)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Прибор за писање,
Прибор за печаћење (печат и печатни восак)
Спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача,
UV лампу,
Коверте за одлагање гласачких листића,
Свеће,
___________ резервних спрејeва за обележавање кажипрста десне руке бирача,
(број)

10) ___________ резервних UV лампи,
(број)

НАПОМЕНА:

Резерве из подтачке 9) и 10) тачке 2. налазиће се у седишту града, и по потреби,
могу се добити од Изборне комисије на реверс у току гласања.

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1)
записника.
4.

до 10) тачке 1. овог

Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца
потврђених Изборних листа:
1) ___________________________________________, ________________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

2) __________________________________________ - ________________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

2

11.04.2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 4

3) __________________________________________ - ________________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

4) __________________________________________ - ________________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

6) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме овлашћеног представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

5. Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на примопредају
изборног материјала.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије, а други код бирачког
одбора.

У _____________________________, __________________ у _______ часова.
(место)

(датум)

Председник бирачког одбора,

За Изборну комисију,

_______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(име и презиме)

_______________________________________
(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:

За Градску управу
___________________________________

1. ___________________________________

(потпис)

2.___________________________________
3. ___________________________________

___________________________________
(име и презиме)
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Oбразац ОСГ - 8

З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ
БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. Бирачки одбор за бирачко место бр. __________ у Граду Сремска Митровица, предаје Изборној
комисији града Сремска Митровица, следећи изборни материјал:
6) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за
избор одборника у Скупштину града Сремска Митровица,
7) Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,
8) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
9) ___________ неупотребљених гласачких листића, у запечаћеном посебном омоту,
(број)

10) ___________ неважећих гласачких листића, у запечаћеном посебном омоту,
(број)

11) ___________ важећих гласачких листића, у запечаћеном посебном омоту
(број)

12) ___________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, у запечаћеном посебном
(број)

омоту

2. Изборна комисија града Сремска Митровица је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1)
до 7) тачке 1. овог записника.
3. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи овлашћени представници подносилаца
изборних листа:
1) ____________________________________________, _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

2) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

3) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

4) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

5) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)
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6) ___________________________________________ - _______________________________________
(назив подносиоца Изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(пребивалиште и адреса стана представника)

4. Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на примопредају
изборног материјала.
Примедбе су:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Изборне комисије, а други код бирачког
одбора.

У _____________________________, __________________ у _______ часова.
(место)

(датум)

Председник бирачког одбора,

За Изборну комисију,

_______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(потпис)

_______________________________________
(име и презиме)

_______________________________________
(име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________
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Образац – ОСГ 9

З А П И С Н И К
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. Бирачки одбор за бирачко место: ________________, __________________________________________________
(назив бирачког места)

у Граду
____________________________________________________________________________________________________________
(назив Града )

састао се на дан ____________ 2012. године, у __________ часова.
Присутни су: 1) ________________________________________ 2) _____________________________________,
(име и презиме председника бирачког одбора)

(име и презиме чланова бирачког одбора)

(навести све чланове бирачког одбора, као под 2.)
2. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио:
- да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких
странака и другог пропагандног материјала,
- да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима,
- да је од Изборне комисије града Сремска Митровица примљен изборни материјал који је потребан за гласање
на бирачком месту.
3. Бирачки одбор је у ____________ часова отворио бирачко место.
4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача: ________________________________________,
(име и презиме и редни број из списка)

који је први дошао на бирачко место. Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни
лист, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у
кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача, после чега је почело гласање.
5. Уз помоћ другог лица на бирачком месту гласало је __________ бирача (слепа, инвалидна и неписмена лица).
(број)

6. Ван бирачког места гласало је ____________ бирача.
(број)

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

8. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ домаћи и страни посматрачи:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у ____________ часова.
10. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин:
- утврдио је број примљених гласачких листића,
- утврдио је број неупотребљених гласачких листића;
- утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у изводу из
бирачког списка;
- отворио гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;
- приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића;
6
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- утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу.
11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи
стављени су у посебне коверте и запечаћени.
12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту .............................................................

(редни број)

у граду ____________________________________________________________________
(назив града

)

(шифра града)

13. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића ......................................................................................
14. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића .......................................................................
15. да је према изводу из бирачког списка , укупно УПИСАНИХ БИРАЧА .............................
16. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у
изводу из бирачког списка ) .......................................................................................................
17. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ ...................
17.1. да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића .........................................................................
17.2. да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића ...............................................................................
18. да су од укупног броја важећих гласачких листића, ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДОБИЛЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ ГЛАСОВА:
Ред.
бр.
1
1.
2.

Назив изборне листе
(странка – коалиција – група грађана)
2

Број гласова које је листа
добила
3

(навести све изборне листе као под 1.)

19. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ следеће примедбе:
(Прилог са примедбама чини саставни део овог Записника)
20. Закључено је да се први примерак овог Записника, са изборним материјалом, одмах достави Изборној комисији
града Сремска Митровица, а зато су одређени председник и чланови бирачког одбора и то:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
21. Бирачки одбор је други примерак овог Записника одмах истакао на бирачком месту, а по један примерак овог
Записника је уручен представницима предлагача изборних листа које су освојиле највећи број гласова на
бирачком месту и то:
1) __________________________________________

2) __________________________________________

(име и презиме-редни број-потпис представника)

(име и презиме-редни број-потпис представника)

3) __________________________________________

4) __________________________________________

(име и презиме-редни број-потпис представника)

(име и презиме-редни број-потпис представника)

22. Бирачки одбор је завршио рад ____________ 2012. године у __________ часова.
(датум)

БИРАЧКИ ОДБОР,
1. _______________________________________
(име и презиме и потпис председника)

2. _______________________________________
(име и презиме и потпис члана)

(Навести све чланове бирачког добора, као под 2.)
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Образац – ОСГ 10

З А П И С Н И К
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА
УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДРЖАНИХ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

1. Седница комисије почела је у _______часова, ____________ 2012. године у згради Града Сремска Митровица.
(датум)

2. Седници Изборне комисије присуствују:
1) _________________________________________ 2) ________________________________________,
(име и презиме председника Комисије)

(име и презиме члана Комисије)

(Навести све чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2.)

3. Комисија је утврдила да је:
- од укупно ___________ бирачких одбора у згради Града Сремска Митровица, примила изборни материјал од
(број)

___________ бирачких одбора
(број)

4. Комисија је утврдила:
- није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
- због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Изборна комисија је поништила гласање на
укупно _____________ бирачких места, и то:
(број)

1. број ___________ у Граду ________________________ 2. број ___________ у Граду __________________________
(ред.бр.)

(назив града)

(ред.бр.)

(назив града)

(навести бирачка места на којама је поништено гласање)
и одредила да се, на овим бирачким местима, понови гласање ___________________ 2012. године)

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
- да је за изборе предато укупно гласачких листића: .................................................... ____________________
- да је остало неупотребљено гласачких листића: ........................................................... ____________________
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача : ............................ ____________________
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- да је, према изводима из бирачких спискова, на изборима гласало бирача: ..............

____________________

- што износи : ................................................................................................................

__________________%

- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама : ......................

____________________

- да је било неважећих гласачких листића : ....................................................................

____________________

- да је било важећих гласачких листића : .........................................................................

____________________

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Ред.
бр.

Назив изборне листе

1

2

Број гласова
које је добила
изборна листа
3

Број мандата
које је добила
изборна листа
4

1.
2.

(навести све изборне листе као под 1.)
(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића)

6. Чланови Изборне комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника)
Примедбе су:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу Града Сремска
Митровица.“

8. Изборна комисија је завршила рад ____________ 2012. године у __________ часова.
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Секретар Изборне комисије

Председник Изборне комисије

_____________________________________________ М.П. ___________________________________________
(потпис – име и презиме)
(потпис – име и презиме)
ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1) _______________________________________________________
(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова изборне комисије, као под 2.)
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Образац – ОСГ 11
ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Потврђује се да је ________________________________, _________________________
(име и презиме)

(ЈМБГ)

са пребивалиштем у ________________________________________
(место)

__________________________________________________________ уписан у извод из
(адреса стана)

бирачког списка на бирачком месту број _____, под редним бројем ________,

у Граду Сремска Митровица и да има изборно право.

У______________________, ___________________
(место)

(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________

________________________

(потпис)

(потпис)

________________________

________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

______________
НАПОМЕНА: Потврда потписана од стране бирача који гласа ван бирачког места враћа се
бирачком одбору
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САДРЖАЈ

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА
46.

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА (ОСГ-7 до ОСГ-11)

страна

1

ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија
13 * СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Дражен Дамњановић * ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК Тања Танасијевић * ТЕЛЕФОН: 022/610-566 ФАКС 022/610-556 * e-mail:
sekretarsosm@ptt.rs
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: Графичка радионица ШОСО „Радивој
Поповић“, Сремска Митровица, Фрушкогорска 73, 022/639-185
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