
 
 

На основу  члана 15.  Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07,34/10 – Одлука УС и 54/11), 
Градска изборна комисија Зајечар, на 
седници одржаној 28.02.2017. године, 
донела је 

 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  
 Овим Пословником уређују се 
питања организације, начина рада и 
одлучивања Градске изборне комисије (у 
даљем тексту: Комисија), као и друга 
питања од значаја за рад Комисије. 
 

Члан 2. 
 

 Седиште Комисије је у Зајечару, у 
згради Скупштине града Зајечара, Трг 
ослобођења број 1. 
 

Члан 3. 
 

 Комисија у свом раду користи два 
печата  и  штамбиљ Градске управе града 
Зајечара. 
 Печати су округлог облика, 
пречника 32 мм (печат са ознаком I и 
печат са ознаком II). У средини печата је 
грб Републике Србије. По спољном ободу 
печата уписан је текст: "Република 
Србија". У унутрашњем кругу изнад грба 
уписан је текст: "Град Зајечар", а у 
следећем  унутрашњем кругу текст: 
"Градска изборна комисија". У дну печата 
уписано је место: "Зајечар". 
 Текст печата исписан је 
ћириличним писмом. 
 
 

 Један печат Комисије  са ознаком 
I) користе председник и заменик 
председника Комисије, а други (са  
ознаком II) користи секретар Комисије. 
 Оба печата се налазе код  
секретара Комисије. 
  
 

II  САСТАВ  КОМИСИЈЕ  
 

Члан 4. 
 

 Комисију чине чланови у сталном и 
проширеном саставу. 
 

Члан 5. 
 
 Комисију у сталном саставу чине 
председник, заменик председника, члано-
ви и њихови заменици које именује Скуп-
штина града Зајечара, а у проширеном 
саставу и по један опуномоћени пред-
ставник подносиоца изборне листе који је 
предложио најмање две трећине канди-
дата од укупног броја одборника који се 
бира. 

 
Члан 6. 

 
  Комисија има секретара кога 
именује Скупштина града Зајечара, који 
учествује у раду Комисије без права 
одлучивања. 
 

Члан 7. 
 

 Председник и чланови Комисије и 
њен секретар имају заменике. 
 Председник, секретар и њихови 
заменици морају бити дипломирани 
правници. 
 Заменици из претходног става 
имају иста права и одговорности као и 
чланови које замењују. 

 
 
 



2 СТРАНА   БРОЈ 10 SLU@BENI LIST 28. ФЕБРУАР  2017.  

 
Члан 8. 

 
 Комисија решењем утврђује да 
подносилац изборне листе испуњава 
услове за одређивање свог представника 
у проширени састав овог органа, истовре-
мено са  даном проглашења изборне 
листе. 
 Решење о испуњењу, односно 
неиспуњењу услова за одређивање пред-
ставника подносиоца изборне листе, 
Комисија доставља подносиоцу изборне 
листе, на  адресу означену у изборној 
листи, у року од 24 часа од часа 
доношења решења. 
 Представник подносиоца изборне 
листе постаје члан Комисије у проши-
реном саставу по пријему обавештења од 
подносиоца Изборне листе, а  најкасније 
пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. 
  
 

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ  
 

Члан 9.  
 

 Комисија, у оквиру надлежности 
утврђене Законом о локалним изборима: 
 

1) стара се о законитом спровођењу 
избора; 

2) одређује бирачка места, при чему 
нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености бирача на бирачким 
местима и о доступности бирачког 
места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује 
њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у 
погледу спровођења поступка избора; 

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

6) утврђује да ли су изборне листе 
сачињене и поднете у складу са 
прописима; 

7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 
бирачка места, оверава их и заједно 
са овереним изводом из бирачког 
списак, записнички, предаје бирачким 
одборима; 

9) утврђује и објављује укупне резултате 

избора; 

10) подноси извештај Скупштини града 

Зајечара о спроведеним изборима и 

извештај о избору одборника ради 

попуне упражњених одборничких 

места у Скупштини Града; 

11) доставља надлежном министарству и 

републичком органу надлежном за 

послове статистике податке о 

спровођењу и резултатима избора за 

одборнике, непосредно по завршетку 

избора; 

12) доноси Пословник о раду Комисије; 

13) обавља и друге послове утврђене 

законом. 

 

 У свом раду, Комисија сходно 

примењује упутства и друге акте 

Републичке изборне комисије који се 

односе на спровођење избора за народне 

посланике. 

 У случају истовременог одржавања 

парламентарних или председничких 

избора са локалним изборима, Комисија 

ће координирати свој рад са Републичком 

изборном комисијом и поступати у складу 

са њеним одлукама и упутствима. 

 

 

IV НАЧИН РАДА 

 

Члан 10.  

 

 Комисија ради у сталном и проши-

реном саставу. 

 Комисија ради у проширеном 

саставу од дана утврђивања тог састава 

до момента када Комисија утврди и објави 

резултате избора. 

 

Члан 11. 

 

 Комисија је самостална у свом 

раду и ради на основу закона и прописа 

донетих на основу закона. 

 Рад Комисије је јаван. 
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 Члан 12.  

 

 Комисија ради у седницама. 

 Седницу Комисије сазива председ-

ник Комисије, на своју иницијативу или 

када то предложи најмање трећина 

чланова Комисије. 

 У раду Комисије учествују: пред-

седник, чланови и секретар Комисије, а у 

случају спречености, њихови заменици. 

 У оправданим и хитним случаје-

вима, председник Комисије може одлучи-

ти да се седница сазове и одржи 

телефонским путем. 

 Пријем поднесака за Комисију, 

врши Градски информативно-услужни 

центар, на начин и у радно време 

прописано актима Градске управе града 

Зајечара.  Изузетно, поднесци за чије 

подношење рок истиче након утврђеног 

радног времена, могу се подносити и 

након утврђеног радног времена до часа 

истицања њиховог рока, уз најаву 

секретару Комисије. 

 Изборне листе подносиоци могу 

подносити и након утврђеног радног 

времена, најкасније до 20,00 часова, с 

тим да се њихово подношење, у том 

случају, мора најавити, како би се 

обезбедило присуство чланова Комисије. 

 

Члан 13. 

 

 Позив за седницу Комисије, са 

предлогом дневног реда, упућује се  

члановима Комисије, односно  њиховим 

заменицима, по правилу у писменом 

облику: путем поште, доставне службе 

органа  Града Зајечара, sms поруком или 

е-mail поштом, најдоцније један дан пре 

дана одређеног за одржавање седнице. 

 По потреби, седнице се сазивају 

телефоном или на други одговарајући 

начин, најкасније два сата пре почетка 

седнице, а дневни ред и материјал по 

предложеним тачкама дневног реда, 

доставља се пре почетка седнице. 

 
 
 
 

Члан 14. 
 

Седница може да буде одржана 
када присуствује већина од укупног броја 
чланова, односно заменика чланова 
Комисије у сталном, односно проширеном 
саставу. 

 Комисија доноси одлуке већином 
гласова свих чланова Комисије у сталном, 
односно проширеном саставу. 
 

Члан 15. 
 

 Ради проучавања појединих пита-
ња из свог делокруга, израде предлога 
аката, извештаја и других докумената, као 
и обављања појединих изборних радњи, 
Комисија може формирати радну групу из 
реда својих чланова, којој помоћ могу 
пружити радници Градске управе. 
 Комисија може, по потреби, 
задужити секретара Комисије или  
поједине своје чланове да проуче питања 
која се јављају у спровођењу изборног 
поступка, у непосредној сарадњи са 
члановима изборних органа и другим 
учесницима у поступку, као и увидом у 
одговарајућа документа, те да упознаје 
Комисију са утврђеним стањем и 
предложе јој одговарајућа решења.                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Члан 16. 
 

 Комисија обезбеђује јавност рада 
присуством акредитованих представника 
средстава јавног информисања, давањем 
саопштења и одржавањем конференција 
за штампу. 
 Саопштење за јавност, по 
одобрењу Комисије, дају  председник или 
заменик председника или  члан Комисије 
кога они одреде. 
 

Члан 17. 
 

 У остваривању својих задатака 
Комисија, сагласно закону, сарађује са 
другим органима и организацијама.  
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V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 

 
Члан 18. 

 
 О приговорима који су упућени 
Комисији, секретар, односно заменик сек-
ретара, припремиће за потребе Комисије, 
најкасније у року од 24 часа, стручно 
мишљење о начину решавања приговора 
и, на основу тог мишљења, сачиниће 
нацрт решења или одлуке. 
 Стручно мишљење из претходног 
става обухвата садржину приговора, 
чињенично стање, излагање законских 
одредаба на основу којих се приговор 
решава и предлог како га треба решити. 
 Решење по приговору Комисија 
доноси у року од 48 часова од часа 
пријема приговора и доставља га 
подносиоцу приговора и свим 
подносиоцима изборних листа, на адресу 
означену у изборној листи. 
 

Члан 19. 
 

 Кад је против решења Комисије по 
приговору поднета жалба Управном суду, 
Комисија је дужна да Суду достави одмах, 
а најкасније у року од 12 часова све 
потребне податке и списе за одлучивање. 
 

Члан 20. 
 

 У поступку по приговорима, у 
питањима која нису изричито уређена 
Законом о локалним изборима, Комисија 
сходно примењује одредбе Закона о 
општем управном поступку. 
 
 

VI  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 
КОМИСИЈЕ 

 
Члан 21. 

 
 Средства за рад органа за спрово-
ђење избора, изборни материјал и други 
трошкови спровођења избора, обезбеђују 
се у буџету Града Зајечара. 
 
 
 
 

Члан 22. 
 

 Чланови Комисије и њихови заме-
ници имају право на накнаду за рад у 
Комисији. 
 Висину накнаде трошкова за рад у 
Комисији, Комисија одређује посебном 
одлуком. 
 Налогодавац за исплату средстава 
из члана 21. и члана 22. ст. 1. и 2. је 
председник  Комисије. 
 

Члан 23. 
 

 Градска управа града Зајечара 
обезбеђује и пружа неопходну стручну и 
техничку помоћ при обављању задатака 
Комисије, у складу са законом и Одлуком 
о Градској управи града Зајечара. 
 
 

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 
КОМИСИЈЕ 

 
Члан 24. 

 
 На седници Комисије воде се  
белешке и саставља  записник о раду 
Комисије. 
 Записник садржи место и време 
одржавања седнице, присутне чланове, 
односно њихове заменике, дневни ред, 
одлуке о тачкама дневног реда и 
резултате гласања. Записник нарочито 
садржи издвојена мишљења о појединим 
тачкама дневног реда. 
 Записник се, по правилу, усваја на 
првој наредној седници, пре утврђивања 
дневног реда. 
 О вођењу и чувању записника 
стара се секретар Комисије. Записник се 
чува трајно. 
 Записник потписују председник и 
секретар Комисије. 
  

Члан 25. 
 

 Комисија обезбеђује чување избор-
них аката и извештаја о резултатима 
избора са изборним материјалима и 
руковање тим материјалима, у складу са 
законом. 
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Члан 26. 

 

 У Комисији се сређује и чува 

документација (архивска грађа Комисије), 

са којом се поступа у складу са 

прописима. 

 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27.  

 

 Питања која се односе на рад 

Комисије, а која нису уређена овим 

Пословником, могу се уредити одлуком 

или закључком Комисије, у складу са 

законом и одредбама овог Пословника. 

 

Члан 28. 

 

Ступањем на снагу овог 

Пословника престаје да важи Пословник о 

раду Градске изборне комисије I Број 

013–11 од 27.01.2014. године. 

 

Члан 29. 

 

 Овај Пословник ступа на снагу 

даном објављивања у “Службеном листу 

града Зајечара”. 

 

 

I Број 013 – 2 

У Зајечару, 28.02.2017.  године 

 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Славка Стојановић,с.р. 

   

 
На основу чл. 15. став 1. тачка 12. 

Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС 
и 54/11), Градска изборна комисија Града 
Зајечара,  на седници одржаној 28. 02. 
2017. године утврдила је  
  

РОКОВНИК  
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА РАСПИСАНИХ ЗА 23. 04. 
2017. ГОДИНЕ  

 
  

Рокови за вршење изборних радњи 
у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Зајечара 
утврђени су:  

 
1. Одлуком о расписивању избора 

за одборнике Скупштине града Зајечара      
(''Службени гласник РС'', бр. 14/2017).  

 
2.Законом о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/207, 
34/10 - Одлука УС и 54/11).  

 
3. Законом о избору народних 

посланика (''Службени гласник РС'', бр. 
35/00, 57/03 - Одлука УСРС, 72/03 - др. 
закон, 18/04, 101/05  др. закон, 85/05 - др. 
закон, 28/11 - Одлука УС, 36/11 и 104/09 - 
др. закон).  

 
Према наведним прописима 

рокови су следећи:  
 

1. Расписивање избора и почетак 
вршења изборних радњи.  

 

 избори су расписани за 23. 04. 2017.  

 почетак вршења изборних радњи - од 
27. 02. 2017.  

 прописивање образаца за потпис 
бирача који подржавају изборну листу 
и других образаца у вези са 
подношењем изборне листе - до 01. 03. 
2017. у 24,00.  

 
 2. Обавештавање грађана о 
изборним радњама, кандидатима са 
изборних листа и другим значајним 
догађајима - све време у поступку 
избора осим у време предизборне 
тишине.  
 

 забрана изборне пропаганде - од 20. 
04. 2017. у 24,00 па до затварања 
бирачких места 23. 04. 2017. до 20,00.  
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3. Бирачки спискови.  
 

 обавештавање грађана да могу 
извршити увид у бирачки списак - од 
28. 02. 2017.  

 закључење бирачког списка - до 07. 04. 
2017. у 24,00.  

 достављање решења о закључењу 
бирачког списка - у року од 24 часа од 
закључења бирачког списка.  

 достављање овереног извода из 
бирачког списка - у року од 48 часова 
од доношења решења о закључењу 
бирачког списка.  

 објављивање укупног броја бирача - 
по добијању укупног броја бирача.  

 увид у бирачки списак после 
закључења, а на основу акта 
надлежног Министарства - до 19. 04. 
2017. у 24,00.  

 утврђивање коначног броја бирача - 
до 20. 04. 2017. у 24,00.  
 
4. Бирачка места и бирачки одбори.  
 

 одређивање и оглашавање броја и 
адреса бирачких места - до 02. 04. 
2017. у 24,00. 

 именовање председника и чланова 
бирачких одбора у сталном саставу - 
до 12. 04. 2017. у 24,00.  

 достављање решења о именовању 
бирачких одбора у сталном саставу 
свим подносиоцима потврђених 
изборних листа- у року од 48 часова 
од дана доношења решења.  
 
5. Изборна листа.  
 

 подношење изборне листе - до 07. 04. 
2017. у 24,00.  

 повлачење изборне листе - до дана 
утврђивања збирне изборне листе 
односно до 12. 04. 2017. у 24, 00.  

 проглашење изборне листе - одмах по 
пријему, а најкасније у року од 24 часа 
од пријема исте и потребне 
документације. 

 достављање решења о проглашењу 
изборне листе - без одлагања . 

 утврђивање и објављивање збирне 
изборне листе - до 12. 04. 2017. у 
24,00.  

 увид у поднете изборне листе и 
документацију - у року од 48 часова од 
дана објављивања збирне изборне 
листе.  
 
6. Спровођење избора.  
 

 достављање обавештења бирачи-ма о 
дану и времену одржавања избора - 
до 17. 04. 2017.  

 примопредаја изборног материјала 
бирачким одборима - најкасније до 21. 
04. 2017. у 24,00.  

 отварање бирачких места и гласање- 
23. 04. 2017. од 07,00-20,00.  
 
7.  Утврђивање и објављивање 

резултата избора.  
 

 утврђивање резултата гласања на 
бирачким местима и предаја изборног 
материјала Градској изборној комисији 
- најкасније до 24. 04. 2017. у 4,00.  

 утврђивање резултата избора - 24. 04. 
2017. до 20,00.  

 расподела одборничких мандата од 
стране Градске изборне комисије - до 
24. 04. 2017. до 20,00.  

 објављивање резултата избора - до 24. 
04. 2017. до 20,00.  
 
8. Заштита изборног права.  
 

 проговор Градској изборној комисији 
због неправилности у поступку канди-
довања, спровођења, потврђивања и 
објављивања резултата избора - у 
року од 24 часа од дана када је донете 
одлука односно извршена радња или 
учињен пропуст.  

 Градска изборна комисија доноси и 
доставља решење по приговору - у 
року од 48 часова од пријема 
приговора. 

 Жалба Управном суду против решења 
ГИК  може се изјавити у року од 24 
часа од достављања решења.  
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 достављање Управном суду свих 

потребних података и списа поводом 
жалбе - одмах, а најкасније у року од 
12 часова.  

 Одлука Управног суда по жалби - у 
року од 48 часова од пријема жалбе.  

 
9. Додељивање мандата и 

издавање уверења о избору за 
одборника.  

 

 Градска изборна комисија добијене 
одборничке мандате додељује 
кандидатима са изборне листе по 
редоследу на изборној листи почев од 
првог кандидата - најкасније 10 дана 
од дана објављивања укупних 
резултата избора тј. до 04. 05. 2017.  

 Градска изборна комисија издаје 
уверење о избору - после доделе 
мандата кандидатима са изборне 
листе.  
 

10. Подношење извештаја и 
потврђивање мандата.  

 

 Градска изборна комисија подноси 
извештај Скупштини града о 
спроведеним изборима и потврђује се 
мандат новоизабраним одборницима 
на конститутивној седници - до 09. 05. 
2017.  
 
Овај Роковник објавити у ''Службеном 

листу града Зајечара''.  
 
I брoj 013-3/2017  
У Зајечару, дана 28. 02. 2017. 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Председник  

Славка Стојановић,с.р. 
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