
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XIX  БРОЈ 4 КОВИН, 22. МАРТ 2021. ГОДИНЕ 

  
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
63. 

 
 На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-5/2021-III од 
29.01.2021.године и у складу са чланом 99 и 
100 Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014,  145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020 ), 
члана 5. став 1. Одлуке о прибављању и 
располагању непокретностима у јавној 
својини општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“бр.3/2019, 11/2019 и 2/2021) и члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“ број 1/2019 и 
10/2019-исправка),  

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
22.3.2021. године донео је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА  

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛУ 951/1 
КО ДУБОВАЦ 

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за отуђење непо-
кретности из јавне својине општине Ковин – 
парцеле бр. 951/1  КО Дубовац 
 Кизић Драган, из Панчева, ул. Ска-
дарска бр.43, , ЈМБГ: 0609971860108 изабран 
је као најповољнији понуђач у поступку при-
купљања писмених понуда за отуђење (про-
дају) непокретности и то: 

 катастарска парцела број 951/1 у 
укупној површини од 0ха 14а 15м², 

уписана у лист непокретности бр. 
2729 КО Дубовац 

 
Члан 2. 

 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о јавној својини, Закона о планирању 
и изградњи и Одлуке о прибављању и распо-
лагању непокретностима у јавној својини оп-
штине Ковин. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење не-
покретности из јавне својине општине Ко-
вин, образована Решењем Општинског већа 
општине Ковин бр.463-5/2021-III од 
29.01.2021.године, спровела је поступак јав-
ног надметања прикупљањем писмених по-
нуда за отуђење из јавне својине општине 
Ковин непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
  У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности.  
 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и отварања приспелих понуда дана 
09.03.2021.године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Оп-
штинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача Кизић Драгана, из Панчева, 
ул. Скадарска бр.43, као једине приспеле и 
валидне понуде о отуђењу из јавне својине 
општине Ковин непокретности из члана 1.ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непокрет-
ности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од 
стране надлежног пореског органа у износу 
од 1,09 € 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
у укупном износу од 3.013,95 € односно 2,13 
€ по м². 



Страна 2 Број 4                            С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                22. Март 2021. године 
 
 

 
Члан 5. 

 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код Јав-
ног бележника. 
 Рок за закључење Уговора је 30 дана 
од дана доношења Одлуке надлежног органа 
о избору најповољнијег понуђача. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико Стицалац не закључи Уго-
вор о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од да-
на доношења Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, или не плати купопродајну цену у 
року од 30 дана од дана закључења уговора, 
губи право на повраћај уплаћеног депозита у 
износу од 301,39 € . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-5/2021-III од 22. марта 2021. г. 
                                                               
       ПРЕДСЕДНИК 
                   Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
64. 
 
 На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-5/2021-III од 
29.01.2021.године и у складу са чланом 99 и 
100 Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014,  145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020 ), 
члана 5. став 1. Одлуке о прибављању и рас-
полагању непокретностима у јавној својини 
општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“бр.3/2019, 11/2019 и 2/2021) и члана 60. 
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“ број 1/2019 и 
10/2019-исправка),  

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
22.3.2021. године донео је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА  

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛУ 1503 
КО ПЛОЧИЦА 

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за отуђење непо-
кретности из јавне својине општине Ковин – 
парцеле бр. 1503  КО Плочица 
 Јовић Александар, из Плочице, ул. 
Дунавска бр. 5, ЈМБГ:1609987760034 изабран 
је као најповољнији понуђач у поступку при-
купљања писмених понуда за отуђење (прод-
ају) непокретности и то: 

 катастарска парцела број 1503 у 
укупној површини од 0ха 43а 23м², 
уписана у лист непокретности бр. 
2121 КО Плочица. 
 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о јавној својини, Закона о планирању 
и изградњи и Одлуке о прибављању и распо-
лагању непокретностима у јавној својини оп-
штине Ковин. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење не-
покретности из јавне својине општине Ко-
вин, образована Решењем Општинског већа 
општине Ковин бр.320-401/2020-III од 
29.01.2021. године, спровела је поступак јав-
ног надметања прикупљањем писмених по-
нуда за отуђење из јавне својине општине 
Ковин непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
  У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности.  
 Комисија је након спроведеног посту-
пка и отварања приспелих понуда дана 
09.03.2021. године сачинила Записник о 
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отварању писмених понуда са предлогом Оп-
штинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача Јовић Александра, из Пло-
чице, ул. Дунавска бр.5, као једине приспеле 
и валидне понуде о отуђењу из јавне својине 
општине Ковин непокретности из члана 1.ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непокре-
тности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од 
стране надлежног пореског органа у износу 
од 1,08 € 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
у укупном износу од 4.755,30 € односно 1,10 
€ по м². 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код Јав-
ног бележника. 
 Рок за закључење Уговора је 30 дана 
од дана доношења Одлуке надлежног органа 
о избору најповољнијег понуђача. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико Стицалац не закључи Уго-
вор о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке о избору најповољни-
јег понуђача, или не плати купопродајну це-
ну у року од 30 дана од дана закључења уго-
вора, губи право на повраћај уплаћеног депо-
зита у износу од 466,90 € . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се 
у„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 320-401/2020-III од 22. марта 2021. 
године 

                                                               
       ПРЕДСЕДНИК  

        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

65. 
 
 На основу члана 29. став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013 105/2014, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чла-
на 99 и 100 Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014,  145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), 
члана 5. став 1. Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима  у јавној својини општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“бр.3/2019 и 
11/2019) и члана 60. став 1. тачка 13. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ 
број 1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
22.3.2021.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Отуђује се из јавне својине, непо-
средном погодбом парцела у јавној својини 
општине Ковин,  број 3981/3 у површини од 
4а 12м² уписане у ЛН бр. 6097 КО Ковин. 
 

Члан 2. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из 
јавне својине општине Ковин непосредном 
погодбом је у чињеници да је општина Ко-
вин, као отуђилац, утврдила постојање пот-
ребе стамбеног збрињавања угрожене више-
члане породице прибавиоца Арсић Новице из 
засеока Плочички рит, територија општине 
Ковин, у поступку спровођења пројекта „Ку-
ћа од срца“ подржаног од Министарства рада 
и социјалне политике Републике Србије, чи-
ме би се остварила неопходна подршка и по-
моћ породици прибавиоца у погледу очувања 
квалитета живота, као и стварања мо-
гућности да породица прибавиоца самоста-
лно живи у друштву и да јој се на тај начин 
обезбеди егзистенцијални минимум стано-
вања. 
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Члан 3. 

 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о јав-
ној својини, Закона о планирању и изградњи 
и Одлуке о прибављању и располагању ства-
рима  у јавној својини општине Ковин. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка не-
посредне погодбе, образована Одлуком о 
покретању поступка за отуђење непокре-
тности у јавној својини општине Ковин непо-
средном погодбом, Општинског већа општи-
не Ковин бр.463-10/2021-III од 12.02.2021. 
године, спровела је поступак отуђења из јав-
не својине општине Ковин непосредном по-
годбом непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
  У поступку је дана 25.02.2021.године 
прибављен извештај надлежног пореског ор-
гана о процени тржишне вредности предмет-
не непокретности и то 369,00 динара по м², 
што по средњем курсу НБС на дан процене 
износи 3,14 €/м². 

Укупна процењена тржишна вредно-
ст непокретности из члана 1 ове одлуке изно-
си 1293,03 € (152.028,00динара) 

 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и приспеле понуде дана 09.03.2021. го-
дине сачинила записник о отварању писмене 
понуде са предлогом Општинском већу о 
прихватању понуде понуђача Арсић Новице 
из Ковин у износу од 155.000,00 (стопедесе-
тпет хиљада) динара што износи 1318,40 €, 
односно 3,20€/м², по средњем курсу НБС на 
дан достављања понуде. 

 
Члан 5. 

 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 1318,40 €, односно 3,20€/м², што је 
више од  процењене тржишне вредности коју 
је утврдио надлежни порески орган.  
 Плаћање купопродајне цене непо-
кретности врши се по средњем курсу НБС на 
дан уплате. 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код Јавног бележника. 

 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 

Члан 7.  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН  
Број: 463-10/2021-III  од 22.марта 2021. 

године 
                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 
Сања Петровић, дипл.дефектолог 

 
66. 
 
 На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 361-10/2021-III од 
12.02.2021. године, члана 6 Уредбе о услови-
ма прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом и давања у закуп ствари 
у јавној својини, односно прибављања и ус-
тупања искоришћавања имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прику-
пљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, 
бр. 16/2018), члана 25 став 1 Одлуке о при-
бављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, 3/2019, 11/2019 и 2/2021) и члана 60. 
став 1. тачка 15. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“ број 1/2019 и 
10/2019) 
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН дана 22.3.2021. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА У БАВАНИШТУ У УЛИЦИ 
ТРГ ЗОРАНА ЂУРЂЕВА БР.6 

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА  

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за давање у закуп 
пословног простора у Баваништу  у улици 
Трг Зорана Ђурђева бр. 6 
 Угоститељска радња „ЦИТАДЕЛА 
ПЛУС Панчево“, предузетника Мирка Ста-
нковића, из Панчева, улица Димитрија 
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Туцовића бр.63, изабрана је као једини пону-
ђач који је доставио благоверемену и потпу-
ну понуду  у поступку прикупљања писме-
них понуда за давање у закуп пословног 
простора и то: 

 пословни простор у јавној својини 
општине Ковин, који се налази у   
Баваништу у ул. Трг Зорана Ђурђева 
бр. 6, у приземљу објекта ( испод об-
јекта који користи Пошта Србије) у 
површини од 56,87 м2. 
 
Пословни простор се налази у првој 

зони у Баваништу даје се у закуп на период 
до 5 (пет) године. 

 
Члан 2. 

 Поступак давања у закуп пословног 
простора прикупљањем писмених понуда из 
члана 1. ове Одлуке спроводи се сагласно од-
редбама Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погод-
бом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћа-
вања имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда и Одлуке о прибављању и распола-
гању стварима у јавној својини општине Ко-
вин. 
 

Члан 3. 
 Комисија за прикупљање писмених 
понуда за давање у закуп пословног простора 
из члана 1 ове Одлуке, образована Решењем 
Општинског већа општине Ковин бр.361-
10/2021-III од 12.02.2021.године, спровела је 
поступак прикупљања писмених понуда. 
 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и отварања приспелих понуда дана 
09.03.2021.године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Оп-
штинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача Мирка Станковића, ПР 
Угоститељска радња Цитедела Плус Пан-
чео из Панчева, ул. Димитрија Туцовића 
број.63 као једине исправне понуде.  

 
Члан 4. 

 Изабрани понуђач доставио је понуду 
на износ од 380,00 динара по м², што је више 
од почетне цене закупнине утврђене чланом 
37. Одлуке о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Ковин, а 
која износи 353,80 дин./м² 
 

Члан 5. 
 О давању у закуп пословног простора 
из члана 1 ове Одлуке закључиће се уговор о 
закупу пословног простора. 
 Пре закључења уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико најповољнији понуђач не 
закључи уговор о закупу пословног простора 
из члана 1 ове Одлуке у року од 15 дана од 
дана пријема писменог позива, губи право на 
повраћај уплаћеног депозита. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 361-10/2021-III од 22. марта 2021. 
године 

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИЦА 

        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
67. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020), члана 60.став 1. тачка 29. Статута 
општине Ковин («Сл.лист општине Ковин», 
бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2021. годину („Сл. 
лист општине Ковин“ бр. 24/2020 и 2/2021)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕНОСУ ДЕЛА АПРОПРИЈАЦИЈЕ У 
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ  

 
Члан 1. 

Врши се пренос дела апроприја-
ција, планираних Одлуком о буџету општине 
Ковин за 2021. годину, директног буџетског 
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корисника Општинска управа Ковин у те-
кућу буџетску резерву у укупном износу од  
6.000.000 динара, и то на следећи начин: 

- у  разделу 4.  Општинска управа Ко-
вин, Програм 15- Опште услуге локалне са-
моуправе (програмска класификација 0602), 
Пројекат: Санација сале изнад МЗ Баваниште 
(програмска класификација 0602-5001), пози-
ција 200, функционална класификација 130, 
извор 01-Приходи из буџета, економска кла-
сификација 511- Зграде и грађевински објек-
ти, износ од „6.000.000“ динара брише се;  

- у  разделу 4., Општинска управа Ко-
вин, Програм 15- Локална самоуправа (прог-
рамска класификација 0602), Програмска ак-
тивност –Текућа буџетска резерва (програм-
ска класификација 0602-0009), функционална 
класификација 160, позиција 189, економска 
класификација 499- Текућа резерва, износ од 
„3.487.681“ динара замењује се износом 
„9.487.681“ динара. 

 
Члан 2. 

Налаже се Oдељењу за буџет и фи-
нансије Општинске управе Ковин да изврше 
потребне измене у финансијском плану Оп-
штинске управе. 

 
Члан 3. 

Извршити одговарајућу измену Одлу-
ке о буџету општине Ковин за 2021. годину у 
члановима  3.,4.,5.  и 6.  

 
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, и постаје саставни део Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2021. годину. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 400-9/2021-III од 22. марта 2021. 

године 
     
         ПРЕДСЕДНИЦА 
              Сања Петровић, дипл.дефектолог
  

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 
 
68. 
 

На основу члана 26. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Ковин 
(„Службени лист општине Ковин”, бр. 24/20 
и 2/21) 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕ-
ТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА на територији 
општине Ковин на седници одржаној 16. 
марта 2021. године, донела је       
                                                                      

 П О С Л О В Н И К  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Пословником уређују се пита-
ња организације, начина рада и одлучивања 
Изборне комисије за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на тери-
торији општине Ковин (у даљем тексту: Из-
борна комисија), као и друга питања од 
значаја за рад Изборне комисије.  

 
Члан 2. 

Седиште Изборне комисије је у Ко-
вину, у згради Општине Ковин, улица  ЈНА 
бр. 5. 

 
Члан 3. 

Изборна комисија у свом раду корис-
ти печат Скупштине општине Ковин. 
 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 4. 
Изборну комисију чине председник и 

четири члана које именује Скупштина оп-
штине Ковин. 

 
Члан 5. 

Изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина општине Ковин, који 
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учествује у раду Изборне комисије без права 
одлучивања. 

 
Члан 6. 

Председник, чланови и секретар Из-
борне комисије имају заменике. 

Заменици лица из става 1. овог члана 
имају иста права и одговорности као и лица 
која замењују. 

Заменик председника, заменици чла-
нова и заменик секретара учествују у раду 
Изборне комисије уколико су председник, 
чланови и секретар спречени да врше своју 
дужност. 

 
III  НАДЛЕЖНОСТ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 7. 
Изборна комисија у поступку спрово-

ђења избора за чланове савета месне заједни-
це врши следеће послове: 
1) стара се о законитости спровођења избо-

ра; 
2) одређује бирачка места; 
3) именује бирачке одборе; 
4) доноси Упутство о спровођењу избора за 

чланове савета месних заједница (у да-
љем тексту: Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора за 
чланове савета месних заједница; 

6) прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата 
сачињене и поднете у складу са 
Упутством 

8) проглашава пријаву кандидата; 
9) утврђује листу кандидата за сваки савет 

месне заједнице; 
10) утврђује облик, изглед гласачког листића, 

број гласачких листића за бирачка места; 
11) предаје изборни материјал бирачким 

одборима; 
12) утврђује и објављује коначне резултате 

избора за чланове савета месних 
заједница; 

13) расписује поновне изборе наступањем 
случаја из члана 54. Одлуке о месним 
заједницама; 

14) издаје уверење изабраном члану савета 
месне заједнице; 

15) подноси извештај Скупштини града о 
спроведеним изборима за чланове савета 
месних заједница; 

16) обавља и друге послове предвиђене 
Одлуком о месним заједницама и 
Упутством. 

 
IV НАЧИН РАДА 

 
Члан 8. 

Изборна комисија ради у сталном сас-
таву. 

Изборна комисија је самостална у 
свом раду.  
 

Члан 9. 
Изборна комисија ради у седницама.  
Седницу Изборне комисије сазива 

председник Изборне комисије или заменик 
председника ако је председник одсутан или 
спречен.  

У раду Изборне комисије учествују: 
председник, чланови и секретар, а заменици 
чланова у одсутности чланова. 
 

Члан 10. 
Позив за седницу Изборне комисије 

упућује се члановима Изборне комисије теле-
фоном или на други одговарајући начин, а 
када то околности дозвољавају у писаном об-
лику најкасније два дана пре дана одређеног 
за одржавање седнице. 
 

Члан 11. 
Изборна комисија ради и пуноважно 

одлучује ако на седници присуствује већина 
њених чланова или заменика. 

Изборна комисија одлучује већином 
гласова присутних. 

 
Члан 12. 

Јавност рада Изборне комисије обе-
зеђује се у складу са Одлуком о месним 
заједницама. 
 

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 
 

Члан 13. 
Бирач и кандидат за члана савета ме-

сне заједнице, има право да поднесе приго-
вор Изборној комисији због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења избора, 
утврђивања и објављивања резултата избора. 
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 Приговор се подноси у року од 24 ча-
са од дана када је донета одлука, односно из-
вршена радња или учињен пропуст. 

Приговор се предаје преко писарнице 
Општинске  управе. 

 
Члан 14. 

Изборна комисија доноси одлуку о 
приговору у року од 48 часова од пријема 
приговора и доставља је подносиоцу приго-
вора. 
 Ако Изборна комисија усвоји под-
нети приговор, поништиће одлуку или рад-
њу, отклонити или наложити отклањање про-
пуста. 
 Изборна комисија своју одлуку објав-
љује на огласној табли месне заједнице, про-
сторији где су одржани избори, а један при-
мерак доставља подносиоцу приговора.  
 

Члан 15. 
Против одлуке Изборне комисије, мо-

же се изјавити приговор Другостепеној из-
борној комисији у року од 24 часа од достав-
љања одлуке. 

Приговор се предаје преко писарнице 
Општинске управе.  
 Изборна комисија дужна је да Друго-
степеној изборној комисији достави одмах, а 
најкасније у року од 12 часова све потребне 
податке и списе за одлучивање. 

 
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 16. 
           Средства за спровођење избора обезбе-
ђују се из буџета града и могу се користити 
за: 
- набавку, штампање изборног материјала; 
- накнаде за рад Изборне комисије; 
- накнаде за рад Другостепене изборне 

комисије; 
- накнаде за рад чланова бирачких одбора; 
- накнаде за рад запосленима у 

Општинској управи који су ангажовани 
на обављању послова спровођења избора 
за чланове савета месне заједнице; 

- набавку канцеларијског и осталог 
потрошног материјала; 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 
           Налогодавци за располагање средстви-
ма су председник и секретар Изборне 

комисије и председник и секретар Другосте-
пене изборне комисије. 
 

Члан 17. 
Изборна комисија има право на нак-

наду за рад.  
 

Члан 18. 
Заменици чланова Изборне комисије 

када замењују чланове имају право на нак-
наду за рад у Изборној комисији. 

 
Члан 19. 

Чланови бирачких одбора имају пра-
во на једнократну накнаду за рад у комисији 
на дан спровођења избора. 

Одлуку о висини накнаде бирачким 
одборима доноси Изборна комисија. 
 

Члан 20. 
Општинска управ Ковин обезбеђује и 

пружа неопходну стручну и техничку помоћ 
при обављању послова Изборне комисије. 

 
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
Члан 21. 

На седници Изборне комисије води се 
записник о раду.  

Записник садржи главне податке о 
раду на седници: датум и време, место, при-
суство на седници, утврђени дневни ред, 
предлоге о којима се гласало, донете  одлуке. 

О вођењу и чувању записника стара 
се секретар Изборне комисије.  

Записник потписују председник и 
секретар Изборне комисије и исти се може 
користити само по одобрењу председника 
Изборне комисије.  
 

Члан 22. 
Документација настала у раду Избор-

не комисије предаје се Општинској управи 
Ковин.                

 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 23. 

Питања која се односе на рад Избор-
не комисије, а која нису уређена овим Посло-
вником, могу се уредити појединачном одлу-
ком или закључком Изборне комисије у 
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складу са одлуком о месним заједницама и 
Упутством.  
 

Члан 24. 
Овај Пословник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у „Службеном 
листу општине Ковин”. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 013-3/2021-I –2 од 16.03.2021. године 
  

         ПРЕДСЕДНИК  
          ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

          Јелена Чолаковић, дипл.правник 
 
69. 
 
 На основу члана 26. став 1. тачке 4 
Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Ковин („Службени лист  општине 
Ковин”, бр. 24//20 и 2/21), а у вези са Од-
луком председника Скупштине општине Ко-
вин о расписивању избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин”, бр. 3/21),  
 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕ-
ТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА на територији 
општине Ковин, на седници одржаној 16. 
марта 2021. године, донела је 
 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Упутством за спровођење избо-
ра за чланове савета месних заједница (у да-
љем тексту: Упутство) се ближе уређује на-
чин и поступак избора чланова савета месних 
заједница на територији општине Ковин.  
 Избори за чланове савета месних за-
једница расписани Одлуком председника 
Скупштине општине Ковин одржаће се на 
дан 25. април 2021. године. 
 

II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 2. 
Органи за спровођење избора за  чла-

нове савета месних заједница су: 
1) Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове савета месних 
заједница на територији општине 
Ковин (у даљем тексту: Изборна 
комисија); 

2) Бирачки одбори; 
3) Другостепена изборна комисија 

за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на 
територији општине Ковин (у 
даљем тексту: Другостепена 
изборна комисија). 

Органи за спровођење избора раде у 
сталном саставу. 
 

Изборна комисија 
 

Члан 3. 
Изборна комисија обавља послове 

који су одређени Одлуком о месним заједни-
цама и овим Упутством.  

Изборна комисија именована је реше-
њем Скупштине општине Ковин. 

 
Бирачки одбор 

 
Члан 4. 

Бирачки одбор обавља послове који 
су одређени Одлуком о месним заједницама, 
овим Упутством и Правилима о раду бирач-
ких одбора. 

Бирачки  одбор  чине председник и 
два члана. 

Председник и чланови бирачког од-
бора имају заменике. 

Заменици чланова бирачког одбора 
имају иста права и одговорности као и чла-
нови које замењују. 

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

 
Члан 5. 

 Председнике и чланове бирачких од-
бора и њихове заменике  именују Изборна 
комисија, најкасније десет дана пре дана од-
ређеног за одржавање избора.  
         Председницима и члановима бирачких 
одбора и њиховим заменицима престаје члан-
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ство у бирачком одбору кад поднесу пријаву 
за кандидата за члана савета месне заједнице, 
као и именовањем за члана Изборне комисије 
и Другостепене изборне комисије. 
 

Члан 6. 
Председници и чланови бирачког од-

бора и њихови заменици могу бити грађани 
који имају изборно право  и пребивалиште на 
територији општине Ковин, а именују се из 
реда грађана насељеног места где се одржа-
вају избори за савет месне заједнице и који 
имају искуства у раду бирачког одбора. 

Изборно право проверава Општинска 
управа по службеној дужности, а ако лице 
које је предложено нема изборно право, Оп-
штинска управа о томе одмах обавештава Из-
борну комисију.  
 

Замена лица у бирачким одборима 
 

Члан 7. 
           Замену лица именованих у бирачке од-
боре врши Изборна комисија  најкасније пет 
дана пре одржавања избора. 
           Изузетно, Изборна комисија може из-
вршити замену лица која су именована у сас-
тав бирачког одбора у случају спречености, 
одсутности, смрти  и ограничења прописаних 
Одлуком о месним заједницама, најкасније 
на дан одржавања избора, до 7 часова. 
 

Ограничења у именовању чланова 
бирачког одбора 

 
Члан 8. 

 Исто лице не може истовремено да 
буде члан у два бирачка одбора и других ор-
гана за спровођење избора у месним заједни-
цама. 
 Чланови и заменици чланова Изборне 
комисије, бирачког одбора и Другостепене 
изборне комисије не могу бити лица која су 
међусобно сродници по правој линији без об-
зира на степен сродства, у побочној закљу-
чно са трећим степеном сродства, а у тазбин-
ском сродству закључно са другим степеном 
сродства, као ни брачни другови и лица која 
су у међусобном односу усвојиоца и усвоје-
ника, односно стараоца и штићеника. 
 Приликом именовања и замене чла-
нова бирачког одбора, Изборна комисија ће 

по службеној дужности водити рачуна о ог-
раничењима из става 1. и 2. овог члана. 
  

Другостепена изборна комисија 
 

Члан 9. 
Другостепена изборна комисија оба-

вља послове који су одређени Одлуком о ме-
сним заједницама и овим Упутством.  

Другостепена изборна комисија име-
нована је Решењем Скупштине општине Ко-
вин. 
 

III  БИРАЧКА МЕСТА 
 

Члан 10. 
Изборна комисија решењем одређује 

бирачка места на којима ће се гласати на из-
борима и оглашава их у „Службеном листу 
општине Ковин”, на огласној табли месне за-
једнице, односно на другом погодном месту 
у месној заједници најкасније 20 дана пре да-
на одржавања избора. 
             За свако бирачко место одређује се: 
број бирачког места, назив бирачког места, 
адреса бирачког места и назив месне зајед-
нице. 
            За бирачка места се, по правилу, одре-
ђују просторије у јавној својини општине Ко-
вин, а само изузетно и просторије у приват-
ној својини. 
            Бирачко место не може да буде у  вер-
ском објекту, објекту у власништву канди-
дата за члана савета месне заједнице или чла-
на његове породице, као ни у објекту у влас-
ништву политичке странке или објекту који 
користи политичка странка. 
            Приликом одређивања бирачког ме-
ста, водиће се рачуна да бирачко место буде 
приступачно особама са инвалидитетом. 

 
Члан 11. 

Општинска управа дужна је да благо-
времено обезбеди да простор који је одређен 
као бирачко место буде уређен и отворен за 
гласање. 

Просторија за гласање мора бити до-
вољно пространа да омогући услове за нес-
метан рад бирачког одбора, несметано спро-
вођење гласања и тајност гласања поста-
вљањем одговарајућих паравана и гласачке 
кутије. 
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На бирачком месту видно се истичу 
број бирачког места и назив месне заједнице, 
Изборна листа кандидата са именима свих 
кандидата за члана савета месне заједнице, 
Решење о одређивању бирачког места и Ре-
шење о именовању бирачког одбора. 

Бирачки одбори обезбедиће пос-
матрачима који располажу овлашћењем Из-
борне комисије да прате рад бирачког одбора 
у изборном дану и утврђивање резултата гла-
сања. 
 

IV  ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА 
 

Члан 12. 
Орган Општинске управе, надлежан 

за вођење и ажурирање бирачког списка оба-
вештава грађане путем јавног огласа или пу-
тем средстава јавног информисања, да могу 
извршити увид у бирачки списак и трађити 
упис, брисање, измену, допуну или исправку 
бирачког списка. 

Изборна комисија утврђује и об-
јављује у „ Службеном листу општине Ко-
вин“ коначан број бирача за сваку месну за-
једницу, као и број бирача по бирачким мес-
тима у месној заједници. 
 
V ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 

ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 
 

Члан 13. 
           Обавештење бирачима о дану и време-
ну одржавања избора, са бројем, називом и 
адресом бирачког места на коме бирач гласа, 
врши Општинска управа достављањем обаве-
штења као и истицањем на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погод-
ним за обавештење грађана месне заједнице. 
            Обавештење из става 1. овог члана вр-
ши се најкасније пет дана пре дана одржа-
вања избора. 
 
VI  НЕПОСРЕДНО И ТАЈНО ГЛАСАЊЕ  

 
Члан 14. 

 Избори за савет месне заједнице сп-
роводе се по правилима непосредног и тајног 
гласања, на основу општег и једнаког избор-
ног права, на начин и по поступку утврђеном 
Одлуком о месним заједницама. 

Сваки пословно способан грађанин, 
са пребивалиштем на подручју месне 

заједнице чији се савет бира, односно који је 
уписан у извод из бирачког списка за месну 
заједницу чији се савет бира, који је навршио 
18 година живота,  има право да бира и да бу-
де биран у савет месне заједнице. 
 

VII  ПОДНОШЕЊЕ пријаве кандидата 
 

Рок за подношење пријаве 
 

Члан 15. 
 Кандидат подноси пријаву Изборној 
комисији, најкасније 15 дана пре дана одржа-
вања избора. 
 

Пријава кандидата 
 

Члан 16. 
Кандидат за члана савета месне зајед-

нице подноси пријаву на посебном обрасцу 
који прописује Изборна комисија  (Образац 
МЗ – 1/21). 

 
Обрасци пријаве кандидата 

 
Члан 17. 

           Образац пријаве кандидата садржи 
следеће податке: име и презимекандидата, 
име једног родитеља, ЈМБГ, занимање, пре-
бивалиште, адреса становања и потпис кан-
дидата. 
 Уз пријаву кандидат прилаже изјаву 
бирача о подржавању кандидата за избор 
члана савета месне заједнице ( Образац МЗ – 
2/21) у оном броју који је потребан за подр-
жавање кандидата те месне заједнице у скла-
ду са чланом 21. Одлуке о месним заједница-
ма на територији општине Ковин, као и спи-
сак бирача који подржавају кандидата за чла-
на савета месне заједнице ( Образац МЗ – 
3/21). 
 Образац изјаве бирача о подржавању 
кандидата за избор члана савета месне зајед-
нице мора да садржи име и презиме бирача, 
ЈМБГ, пребивалиште, адресу становања и 
потпис бирача да подржава предлог канди-
дата за члана савета месне заједнице. 
 Потпис изјаве бирача о подржавању 
кандидата за избор члана савета месне зајед-
нице оверава орган надлежан за оверу потпи-
са, рукописа и преписа (Јавни бележник). 
 Кандидат за члана савета месне зајед-
нице, уз пријаву и документа из става 1. и 2. 
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Овог члана подноси и: потврду о изборном 
праву и потврду о пребивалишту. 

Грађани који подржавају својом изја-
вом кандидата за члана савета месне зајед-
нице морају имати изборно право и пребива-
лиште на подрују месне заједнице, односно 
морају бити уписани у извод из бирачког 
списка за месну заједницу чији се савет бира. 

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

 
Недостаци у пријави кандидата 

 
Члан 18. 

           Када Изборна комисија утврди да при-
јава кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 
           Када Изборна комисија утврди да при-
јава кандидата садржи недостатке који оне-
могућују његово проглашење, донеће, у року 
од 24 часа од пријема пријаве кандидата, зак-
ључак којим се подносиоцу пријаве налаже 
да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недоста-
тке. У закључку се подносиоцу пријаве ука-
зује на начин отклањања недостатака. 
           Када Изборна комисија утврди да при-
јава кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, 
или нису отклоњени у прописаном року, до-
неће у наредних 48 часова одлуку о одбијању 
проглашења кандидата. 
           

Проглашење кандидата 
 

Члан 19. 
           Изборна комисија проглашава канди-
дата по пријему пријаве, а најкасније у року 
од 24 часова од пријема пријаве. 
           Одлуку о проглашењу кандидата из 
става 1. овог члана Изборна комисија достав-
ља кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкас-
није до дана утврђивања изборне листе за 
члана савета месне заједнице. 
          Кандидат за члана савета месне зајед-
нице не може присуствовати раду органа за 
спровођење избора и утврђивању резултата 
избора. 
 

Изборне листе кандидата 
 

Члан 20. 
            Изборна листа кандидата за избор чла-
нова савета месне заједнице, садржи све про-
глашене кандидате, са личним именима свих 
кандидата и подацима о години рођења, зани-
мању и пребивалишту. 
            Редослед кандидата на изборној листи 
кандидата утврђује се према редоследу њихо-
вог проглашавања. 
            Изборна комисија утврђује изборну 
листу кандидата за чланове савета месне за-
једнице и објављује их у „Службеном листу 
општине Ковин”, најкасније десет пре дана 
одржавања избора. 
            Изборна комисија је дужна да изборну 
листу кандидата за чланове савета месне за-
једнице објави  на огласној табли месне за-
једнице, односно на другом погодном месту 
у месној заједници и на званичној интернет 
презентацији општине. 
 Изборна комисија је дужна да избо-
рну листу кандидата за чланове савета месне 
заједнице објави и на језицима и писмима 
националних мањина, који су у службеној 
употреби на територији општине Ковин у 
складу са Статутом општине Ковин. 

 
Обустављање поступка избора  

 
Члан 21. 

          У случају да се за изборе за чланове Са-
вета месне заједнице пријави мање кандидата 
од броја чланова Савета месне заједнице који 
се бира, Изборна комисија доноси одлуку о 
обустављању поступка избора чланова за Са-
вет месне заједнице. 
           Када протекне рок за изјављивање 
приговора на одлуку о обустављању поступ-
ка из става 1. овог члана, Изборна комисија о 
томе обавештава председника Скупштине 
општине. 
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VIII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКОМ ОДБОРУ   

ПРЕ ГЛАСАЊА 
 

Обезбеђивање изборног материјала 
 

Члан 22. 
Изборни материјал за спровођење 

избора за чланове савета месне заједнице 
обезбеђује Изборна комисија и Општинска 
Управа. 
 

Предаја изборног материјала 
 

Члан 23. 
Изборна комисија предаје бирачком 

одбору следећи изборни материјал: 

1) Решење о одређивању бирачког места, 
2) Решење о именовању бирачког одбора, 
3) Извод из бирачког списка за месну 

заједницу,  
4) потребан број гласачких листића, који 

одговара броју бирача који су уписани  у 
извод из бирачког списка, 

5) Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије, 

6) образац Записника о раду бирачког 
одбора у два примерка, 

7) образац Извештаја о присутности 
чланова бирачког одбора на бирачком 
месту, 

8) Правила о раду бирачког  одбора 
9) Овлашћења посматрача за праћење рада 

бирачког одбора 
  

Општинска управа сваком бирачком од-
бору благовремено доставља: 

 
1) гласачку кутију; 
2) два сета паравана за обезбеђивање 

тајности гласања; 
3) врећу за одлагање изборног материјала; 
4) прибор за писање; 
5) прибор за печаћење гласачке кутије и 

другог изборног материјала; 
6) коверте за одлагање гласачких листића и 

контролног листа; 
7) остали канцеларијски материјал 

 
Члан 24. 

Изборна комисија изборни материјал 
из члана 23. овог Упутства предаје председ-
нику бирачког одбора или његовом заме-

нику, у седишту Општинске управе, најкас-
није 48 часова пре дана одржавања избора. 

О примопредаји изборног материјала 
пре гласања између Изборне комисије и би-
рачког  одбора сачињава се Записник о при-
мопредаји изборног материјала пре гласања 
за изборе за чланове савета месне заједнице. 

 
IX  СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 
Гласачки листић 

 
Члан 25. 

Избор чланова за савета месне зајед-
нице  врши се тајним гласањем на гласачком 
листићу. 

На гласачким листићима се наводе  
кандидти према њиховом редоследу на из-
борној листи кандидата. 

Испред имена и презимена кандидата 
ставља се редни број. 

Гласачки листић на коме је заокружен 
већи број кандидата од броја чланова савета 
месне заједнице који се бирају је неважећи. 
 Гласачки листић оверава се печатом 
Скупштине општине Ковин. 
 

Члан 26.  
Изборна листа кандидата са именима 

свих кандидата за члана савета месне зајед-
нице мора за време гласања бити видно ис-
такнута на бирачком месту. 
 

Члан 27.  
 

Гласање на бирачком месту 
 

 Бирач најпре саопштава бирачком од-
бору своје лично име, а важећом личном кар-
том, односно важећом путном исправом (па-
сошем) доказује свој идентитет. 
       Бирач не може гласати без подноше-
ња доказа о свом идентитету.    
 Бирачки одбор утврђује идентитет 
бирача преко јединственог матичног броја 
грађанина преко личне исправе и извода из 
бирачког списка.    
 Бирач који није уписан у извод из би-
рачког списка не може гласати.  
 Председник или члан бирачког одбо-
ра, пошто утврди идентитет бирача и чиње-
ницу да је уписан у извод из бирачког списка 
објашњава му начин гласања. 
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       Бирач потписује бирачки списак и 
преузима гласачки листић. 
       Бирач гласа за онолико кандидата ко-
лико се бира чланова савета месне заједнице.           
 Гласа се заокруживањем редног броја 
испред имена кандидата. 

               
Гласање уз помоћ другог лица и гласање 

ван бирачког места 
 

Члан 28. 
       Бирач који није у могућности да на 
бирачком месту лично гласа (слепо, инвалид-
но или неписмено лице) има право да поведе 
лице које ће уместо њега, на начин које му 
оно одреди, испунити листић, односно обави-
ти гласање. 
       Бирач који није у могућности да дође 
на бирачко место (непокретно, тешко или 
слабо покретно лице) може, најкасније до 11 
часова на дан гласања, обавестити бирачки 
одбор о томе да жели да гласа ван бирачког 
места. 
       Изабрани чланови бирачког одбора 
које одреди председник бирачког одбора од-
лазе код таквог бирача и омогућавају му да 
гласа. 
 За спровођење гласања ван бирачког 
места могу се ангажовати и заменици члано-
ва бирачког одбора. 
 

X  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ И 
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ НАКОН 
ГЛАСАЊА 

 
Утврђивање резултата гласања на 

бирачком месту 
 

Члан 29. 
 По завршеном гласању бирачки од-
бор приступа утврђивању резултата гласања 
на бирачком месту.  
 

Члан 30. 
      О утврђеним резултатима гласања би-
рачки одбор сачињава записник о раду би-
рачког одбора месне заједнице на спрово-
ђењу и утврђивању резултата гласања за из-
бор чланова савета месне заједнице.  
 

Члан 31. 
 Резултати гласања утврђују се одмах 
по затварању бирачких места, а записник о 
раду бирачког одбора се доставља Изборној 
комисији одмах, а најкасније  у року од 8 ча-
сова од затварања бирачког места. 
 Бирачки одбор после завршеног гла-
сања и утврђивања резултата доставља Из-
борној комисији слeдећи изборни материјал:  
1) записник о раду бирачког одбора са 

утврђеним резултатима гласања на 
бирачком месту и кандидатима који су 
изабрани за чланове савета месне 
заједнице (записник из члана 30. овог 
Упутства); 

2) извод из бирачког списка; 
3) запечаћен коверат у којем је контролни 

лист за проверу исправности гласачке 
кутије; 

4) запечаћен коверат у којем су 
неупотребљени гласачки листићи; 

5) запечаћен коверат у којем су неважећи 
гласачки листићи; 

6) запечаћен коверат у којем су важећи 
гласачки листићи; 

7) запечаћен коверат у којем су потписане 
потврде о изборном праву за гласање ван 
бирачког места. 

8) Извештај о присутности чланова 
бирачког одбора на бирачком месту 

 Преостали изборни материјал бирач-
ки одбор доставља Општинској управи. 
  

Записник о примопредаји изборног 
материјала после гласања 

 
Члан 32. 

       О примопредаји изборног материјала 
после гласања саставља се записник који пот-
писује представник Изборне комисије и пре-
дседник, односно представник бирачког од-
бора који је предао изборни материјал, као и 
представник Општинске управе за део избо-
рног материјала који је обезбедила Општин-
ска управа. 
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XI ОВЛАШЋЕНИ ПОСМАТРАЧИ 
 
Јавност рада органа за спровођење избора 

 
Члан 33. 

Лица која прате рад органа за спрово-
ђење избора дужна су да поступају у складу 
са правилима која прописује Изборна коми-
сија. 

Кад лица из става 1. oвог члана пре-
крше правила о одржавању реда на бирачком 
месту или на други начин ометају рад органа 
за спровођење избора, бирачки одбор може 
их удаљити и податке о томе уноси у запис-
ник о раду бирачког одбора. 

 
Домаћи и страни посматрачи 

 
Члан 34. 

            Заинтересована регистрована удруже-
ња чији се циљеви остварују у области заш-
тите људских и мањинских права, као и заин-
тересоване међународне и стране организа-
ције и удружења којa желе да прате рад орга-
на за спровођење избора, подносе пријаву 
Изборној комисији најкасније 5 дана пре 
дана одржавања избора, на обрасцу који про-
писује Изборна комисија. 
             За праћење рада Изборне комисије 
посматрачи могу да пријаве највише два пос-
матрача. 
            За праћење рада појединих бирачких 
одбора посматрачи  могу да пријаве највише 
једног посматрача. 
 

Члан 35. 
 Бирачки одбор је дужан да домаћим и 
страним посматрачима којима је Изборна 
комисија одобрила праћење избора, омогући 
несметано праћење сваке изборне радње и да 
у записницима о свом раду констатује њихо-
во присуство. 
 Бирачки одбор може да удаљи посма-
трача са бирачког места ако нарушава ред на 
бирачком месту, омета рад бирачког одбора, 
а посебно ако на било који начин покуша да 
учествује у раду бирачког одбора, што је би-
рачки одбор дужан да констатује у записнику 
о раду бирачког одбора, уз навођење разлога 
за удаљавање, као и да о томе обавести Из-
борну комисију. 

 
 

XII  УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА  

 
Утврђивање и објављивање 

 
Члан 36. 

По пријему изборног материјала са 
бирачког места Изборна комисија у року од 
48 часова од затварања бирачког места за 
сваку месну заједницу утврђује: 
- укупан број бирача уписаних у бирачки 

списак; 
- број бирача који су гласали на бирачким 

местима; 
- број бирача који су гласали ван бирачких 

места; 
- укупан број примљених гласачких 

листића; 
- укупан број неважећих гласачких 

листића; 
- укупан број важећих гласачких  листића; 
- укупан број неупотребљених гласачких 

листића. 
- број гласова датих сваком кандидату; 
- кандидате који су изабрани за члана 

савета месне заједнице; 
 На основу утврђеног из става 1. овог 
члана и по евентуалном приговору, Изборна 
комисија доноси одлуку о коначним резул-
татима избора за сваку месну заједницу и 
саставља јединствен записник о резултатима 
избора и изабраним члановима савета за све 
месне заједнице. 

Одлуке о коначним резултатима из-
бора за сваку месну заједницу објављују се у 
„Службеном листу општине Ковин”, на зва-
ничној интернет презентацији општине и на 
огласној табли месне заједнице, односно на 
другом погодном месту у месној заједници.  

 
Издавање уверења члановима савета 

 
Члан 37. 

       Изабраном члану савета месне зајед-
нице Изборна комисија издаје уверење о из-
бору. 
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XIII  ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА 

 
Случајеви и рокови понављања гласања 

за члана савета месне заједнице 
 

Члан 38. 
 Уколико два или више кандидата до-
бију исти број гласова, а према броју добије-
них гласова треба да буду изабрани као пос-
ледњи члан савета месне заједнице, понавља 
се гласање само за те  кандидате.  
 Кад се утврди да је број гласачких ли-
стића у гласачкој кутији већи од броја бирача 
који су гласали или у гласачкој кутији није 
нађен контролни лист, бирачки одбор  се рас-
пушта и именује нови, а гласање на том би-
рачком месту понавља се. 
 У случајевима из става 1. и 2. овог 
члана, гласање се понавља у року од седам 
дана од дана одржавања избора, на начин и 
по поступку утврђеним за спровођење избо-
ра.  
 

Члан 39. 
 У случају понављања гласања, кона-
чни резултати избора за чланове савета мес-
них заједница у којој се гласање понавља ут-
врђују се по завршетку поновљеног гласања.  
 

XIV  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
 

Члан 40. 
 Сваки бирач и кандидат за члана са-
вета месне заједнице има право на заштиту 
изборног права, по поступку утврђеном Од-
луком о месним заједницама на територији 
општине Ковин и овим Упутством. 

 
Приговор Изборној комисији 

 
Члан 41. 

 Бирач и кандидат за члана савета ме-
сне заједнице, има право да поднесе приго-
вор Изборној комисији због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења избора, 
утврђивања и објављивања резултата избора. 
 Приговор се подноси у року од 24 ча-
са од дана када је донета одлука, односно из-
вршена радња или учињен пропуст. 

Приговор се предаје Изборној коми-
сији преко писарнице Општинске управе.  

 

Рок за одлучивање по приговору 
 

Члан 42. 
 Изборна комисија донеће одлуку у 
року од 48 часова од пријема приговора и 
доставити је подносиоцу приговора. 
 Ако Изборна комисија усвоји подне-
ти приговор, поништиће одлуку или радњу. 
   

Приговор против одлуке Изборне 
комисије 

 
Члан 43. 

 Против одлуке Изборне комисије, мо-
же се изјавити приговор Другостепеној из-
борној комисији у року од 24 часа од достав-
љања одлуке. 

Приговор се предаје Изборној коми-
сији преко писарнице у Општинској управи.  
 Изборна комисија дужна је да Друго-
степеној изборној комисији достави одмах, а 
најкасније у року од 12 часова све потребне 
податке и списе за одлучивање. 
 Другостепена изборна комисија је ду-
жна да донесе одлуку по приговору  најкас-
није у року од 48 часова од дана пријема при-
говора са списима. 
 

Одлука Другостепене изборне комисије 
 

Члан 44. 
 Ако Другостепена изборна комисија 
усвоји приговор, поништиће одлуку или рад-
њу у поступку предлагања кандидата, одно-
сно у поступку избора за члана савета месне 
заједнице или ће поништити избор члана са-
вета месне заједнице. 
 Када нађе да оспорену одлуку треба 
поништити, ако природа ствари то дозвољава 
и ако утврђено чињенично стање пружа поуз-
дан основ за то, Другостепена изборна коми-
сија може својом одлуком мериторно решити 
изборни спор. Одлука Другостепене изборне 
комисије у свему замењује поништени акт. 
 Ако је по приговору поништена рад-
ња у поступку избора или избор члана савета 
месне заједнице, Изборна комисија је дужна 
да одговарајућу изборну радњу, односно из-
боре понови у року од седам дана од утврђи-
вања неправилности у изборном поступку, на 
начин и по поступку утврђеним овим Упутс-
твом за спровођење избора. 
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            Рок се рачуна од дана доношења одлу-
ке о поништавању избора. 
 Поновне изборе расписује Изборна 
комисија. 
 Поновни избори спроводе се по из-
борној  листи кандидата која је утврђена за 
изборе који су поништени, осим кад су избо-
ри поништени због неправилности у утврђи-
вању изборне листе. 
 У случају понављања избора коначни 
резултати избора за месну заједницу  у којој 
су избори поништени утврђују се по заврше-
тку поновљеног гласања. 
 

XV СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Употреба језика и писама 

 
Члан 45. 

Текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића и текст обрасца записника 
о раду бирачког одбора штампају се на српс-
ком језику, ћирилицом, као и на језицима и 
писмима националних мањина који су у слу-
жбеној употреби на територији општине Ко-
вин у складу са Статутом општине Ковин.  

 
Гласачки листићи 

Члан 46. 
Број гласачких листића који се штам-

пају мора да буде једнак броју бирача који су 
уписани у извод из бирачког списка  за месну 
заједницу. 

Изборна комисија одлуком коју обја-
вљује у „Службеном листу општине Ковин“ 
утврђује број гласачких листића који се шта-
мпа, као и број резервних гласачких листића 
који не може да буде већи од 0,5% укупног 
броја бирача. 

Садржина гласачког листића утврђује 
се у складу са овим Упутством. 

 
Припрема за штампање гласачких 

листића 
 

Члан 47. 
 Након доношења одлуке о изгледу 
гласачког листића, Изборна комисија сачи-
њава узорак гласачког листића који оверава 
председник Изборне комисије својим пот-
писом и печатом Скупштине општине. 

 На основу овереног узорка гласачког 
листића, штампарија израђује графичке пло-
че. 
 Процес штампања започиње ставља-
њем графичке плоче у машину за штампање, 
у присуству овлашћених представника Из-
борне комисије. 
 По пуштању у погон штампарских 
машина, први примерци гласачких листића 
се на лицу места уништавају све док се не од-
штампа гласачки листић који испуњава оп-
тималне графичке стандарде. 
 Пошто утврди да је одштампани при-
мерак гласачког листића подудран са ове-
реним узорком, председник Изборне комиси-
је својим потписом одобрава штампање гла-
сачких листића у утврђеном броју примерака. 
 Одмах по завршетку штампања, ко-
мисија коју чине представници Изборне ко-
мисије и штампарије, уништава компјутерске 
припреме за израду графичких плоча и гра-
фичке плоче. 
 О уништавању компјутерске припре-
ме и графичких плоча саставља се записник, 
а уништене графичке плоче се предају Из-
борној комисији 
 
Надзор над штампањем и примопредајом 

гласачких листића 
 

Члан 48. 
Штампање гласачких листића надзи-

ре Изборна комисија. 
Штампању и примопредаји гласачких 

листића могу присуствовати кандидати за 
чланове савета месне заједнице. 

Кандидати за чланове савета месне 
заједнице имају право да осим присуст-
вовања приликом штампања гласачких лис-
тића, присуствују и приликом бројања и па-
ковања гласачких листића, као и достављању 
гласачких листића Изборној комисији. 

 
Контролни лист 

 
Члан 49. 

Контролни лист се израђује и штампа 
у боји која видљиво одступа од боје гла-
сачког лиситића. 
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Обрасци и записници 

 
Члан 50. 

 Штампање образаца, записника и 
друге документације прописане Одлуком о 
месним заједницама и овим Упутством орга-
низује Изборна комисија у сарадњи са  Оп-
штинском управом. 
 

Гласачка кутија 
 

Члан 51. 
За гласање на изборима за чланове са-

вета месне заједнице користе се гласачке ку-
тије које се користе за избор одборника Ску-
пштине општине Ковин. 
 

XVI  СТАТИСТИЧКА ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

 
Члан 52. 

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

XVII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА 

 
Члан 53. 

 Средства за спровођење избора 
обезбеђују се у буџету општине Ковин.  
 
 

XVIII  ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 
Члан 54. 

Подношење предлога пријаве канди-
дата за избор члана савета месне заједнице 
вршиће се на обрасцима који су саставни део 
овог Упутства и налазе се у прилогу под оз-
наком: 
1)   »Образац МЗ-1/21» – Пријава кандидата 

за избор члана савета месне    
       заједнице; 
2) « Образац МЗ – 2/21» - Изјава бирача да 

подржава кандидата за члана савета 
месне заједнице 

3) «Образац МЗ – 3/21» - Списак бирача  
који својим потписима подржавају 
кандидата за члана савета месне 
заједнице. 

 
XIX  ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 
Члан 55. 

Ово Упутство ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин”.  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
Број: 013-3/2021-I–3 од 16.03.2021. године 

                                           
ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
 Јелена Чолаковић, дипл.правник 
 

70. 
 

На основу члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Ковин ("Службени лист општине Ковин", број 24/2020 и 2/2021),  

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на 1. седници 
одржаној 16.03.2021. године, доноси    
 

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних 
заједница на територији оппштине Ковин утврђени су: 
 

-    Одлуком  председника Скупштине општине Ковин о рaсписивању   избoра зa члaнoвe    
     Сaвeтa Мeсних зajeдница на територији општине Ковин број: 013-2/2021-I од 11.марта  
     2021.године („Сл. лист општине Ковин“ број: 3/2021) 
- Одлуком  о месним заједницама на територији општине Ковин (“Сл. лист општине  Ковин 
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“ број: 24/2020 и 2/2021) и 
- Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији 

општине Ковин расписаних за 25. април. 2021. године. бр. 013-3/2021-I-3 од 15.03. 2021. 
године ( у даљем тексту: Упутство) 

 
 Према наведеним прописима, рокови су следећи: 
 

Ред. 
број 

Р а д њ е Р о к о в и 

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи: 

1. Расписивање избора Избори су расписани за 25. 
април 2021. године 

2. Почетак тока рокова   за вршење изборних радњи од 16.03.2021.године 
3. Прописивање образаца за предлагање кандидата 16.03.2021. године у 24.00 

часова 
II. Бирачки спискови 

4. Обавештавање грађана да могу  извршити увид у 
бирачки списак   и тражити упис, брисање, измену, 
допуну или исправку бирачког списка                                            

наредног дана од дана 
расписивања избора 
 

5. Закључење бирачког списка 
(члан 45. Одлуке о месним заједницама) 

14.04.2021.године у 24.00 часа 

6. Достављање решења о закључењу бирачког списка 
Изборној комисији  

15.април 2021.године у 24.00 
часа 

7. Достављање овереног извода из бирачког списка 
Изборној комисији  

у року од 48,00 часа од часа 
доношења решења о 
закључењу бирачког списка  

8. Објављивање укупног броја бирача у „Службеном 
листу општине Ковин“  
( члан 18. Закона о јединственом бирачком списку) 

до 15. априла 2021. године  

9. Објављивање коначног броја бирача у „Службеном 
листу општине Ковин 
(члан 46. Одлуке о месним заједницама)  

20.април 2021. године 

 
III. Кандидовање 
 
10. Подношење пријаве за члана Савета Месне 

заједнице ( члан 35. Одлуке о месним заједницама) 
до 9.априла 2021. године, у 
24,00 часа (најкасније 15 дана 
пре дана одређеног за 
оржавање избора) 

11. 
 

Проглашење кандидата 
(члан 39. став 1. Одлуке о месним заједницама) 

Одмах по пријему предлога  а 
најкасније у року од 24 часа од 
пријема предлога и 
одговарајуће документације 

12. Повлачење пријаве кандидата 
(члан 39. став 3. Одлуке о месним заједницама) 

најкасније до дана утврђивања 
листе кандидата  

13. Утврђивање и објављивање изборне листе 
кандидата 
(члан 41. став 4. Одлуке о месним заједницама) 

до 14.априла 2021. године, у 
24,00 часа (најкасније 10 дана 
пре дана оржавањаизбора 
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IV. Бирачка места 
14. Одређивање и оглашавање броја 

и адреса бирачких места у “Службеном  
                            
листу општине Ковин” 
(члан 42. став 1. Одлуке о месним заједницама) 
 

до 4.априла 2021. године, у 
24,00 часа (најкасније 20 дана 
пре дана одређеног за 
оржавање избора) 

V. Бирачки одбори 
15. Именовање бирачких одбора  

(члан 27. став 3. Одлуке о месним заједницама) 
до 14. априла 2021. године 
(најкасније 10 дана пре дана 
одређеног за оржавање избора) 

16. Замена чланова бирачких одбора   
(члан 31. став 1. Одлуке о месним заједницама) 

до 23. априла у 24 часа 
(најкасније 24 часа пре  дана 
одређеног за оржавање избора). 

VI. Спровођење избора 
17. Обавештење бирачима о дану и времену                                        

одржавања избора 
(члан 47. став 2. Одлуке о месним заједницама) 

до 19.априла 2021. године, у 
24,00 часа (најкасније 5 дана 
пре дана оржавање избора) 

18. Предаја изборног материјала бирачким одборима 
(члан 24.Упутства) 

до 22. априла.2021. године у 
24,00 часа  
(најкасније 48 часова пре дана 
одређеног за одржавање 
избора) 

19. Отварање бирачких места и гласање 
(Одлука о расписивању избора ) 

25.април 2021. године од 07,00 
до 20,00 часова. 

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора 
20. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

предаја Изборног материјала Изборној комисији  
(члан 31.Упутства) 

најкасније у року од осам 
часова од затварања бирачких 
места 

21. Утврђивање резултата избора за сваку месну 
заједницу  
(члан 36. став1.Упутства) 

У року од 48 часова од 
затварања бирачких места  

22. Објављивање резултата избора у “Службеном листу 
општине Ковин “            

одмах, а најкасније у року од 
24 часа од утврђивања 
резултата гласања 

VIII. Заштита изборног права 
 
23. Подношење приговора Изборној комисији  због 

повреде изборног права 
(члан 56. Одлуке о месним заједницама) 

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

24. Доношење одлуке по приговору  
(члан 57. Одлуке о месним заједницама) 

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора 

25. Подношење приговора другостепеној изборној 
комисији на одлуку Изборне  Комисије 
(члан 58.став 1. Одлуке о месним заједницама) 

у року од 24 часа од 
достављања одлуке 

26. Достављање списа за одлучивање Другостепеној 
изборној комисији 
(члан 58.став 2. Одлуке о месним заједницама) 

одмах а најкасније у року од 12 
часова од пријема приговора 

27. Доношење одлуке Другостепене изборне комисије 
по приговору  
(члан 58. став 3. Одлуке о месним заједницама) 

у року од  48 часова од дана 
пријема истог са списима 
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IX. Подношење извештаја 
28. Подношење извештаја о спроведеним изборима 

Скупштини општине Ковин 
(члан 26. став 1 тачка 11.Одлуке о месним 
заједницама) 

Након издавања Уверења о 
избору за члана савета месне 
заједнице 

                                                                                                              
Овај Роковник објавити у «Службеном листу општине Ковин», нa oглaсним таблама 

мeсних зajeдница и на званичној интернет презентацији општине Ковин . 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 013-3/2021-I–4 од 16.03.2021. године 
       

ПРЕДСЕДНИК  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                                                                     Јелена Чолаковић, дипл.правник 
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