
На основу члана 58. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), а у вези 
са чланом 34. став 2. Закона о избору народних посланика (“Сл. гласник РС”, бр. 
35/00, 57/03-одлука УС, 72/03-др.закон, 18/04, 85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 
104/09-др.закон, 28/11-одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20), Градска изборна комисија 
града Зајечара на седници одржаној 23. 02. 2021. године доноси 

П О С Л О В Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

У Пословнику о раду Градске изборне комисије Града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“, бр. 51/20), у даљем тексту: Пословник, у члану 22. брише се 
досадашњи став 2 и додају се нови ставови 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. и 9. који гласе: 

„Чланови и други учесници у раду седнице Комисије дужни су да се 
придржавају реда, који подразумева следећа правила понашања: - да пре уласка у 
салу у којој се одржава седница Комисије искључе звук на својим мобилним 
телефонима и да за све време трајања седнице не укључују звук на њима; - да током 
трајања седнице не разговарају мобилним телефонима, не снимају ток седнице и не 
фотографишу лица присутна на седници; - да се понашају пристојно и са 
уважавањем опходе према присутнима на седници; - да не говоре пре него што 
добију реч од председавајућег Комисије, не добацују и прекидају или ометају 
говорника у излагању и не употребљавају псовке или друге увредљиве изразе. 

Чланови и други учесници у раду седнице Комисије могу да говоре само о 
питању које је на дневном реду.  

Ако се говорник у свом говору удаљи од тачке дневног реда, председавајући 
Комисије ће га опоменути и позвати да се држи те тачке, а ако говорник и поред 
опомене настави да говори мимо тачке дневног реда, председавајући Комисије ће му 
одузети реч.  

Нико не може прекидати, нити опомињати говорника, током његовог излагања, 
осим председавајућег Комисије, у случајевима прописаним Пословником. 

Чланови и други учесници у раду комисије су дужни да се једни другима 
обраћају са уважавањем. Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни 
изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица.   

За повреду реда на седници, председавајући Комисије може члану или другом 
учеснику у раду седнице Комисије да изрекне следеће мере: опомену или 
одузимање речи.  
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Комисија може члану или другом учеснику у раду седнице Комисије, на 
предлог председавајућег, без претреса, да изрекне меру удаљења са седнице, 
уколико и поред одузимања речи лицу које крши одредбе овог Пословника које се 
односе на одржавање реда на седници, то лице настави са кршењем одредби овог 
Пословника које се односе на одржавање реда на седници. 

Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.“ 

Члан 2. 
Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града 

Зајечара". 

I Број: 013-24/2021 
У Зајечару, 23. 02. 2021. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗАЈЕЧАР 

    ПРЕДСЕДНИК 

    Марко Минић, с.р. 
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Комисија може члану или другом учеснику у раду седнице Комисије, на
предлог председавајућег, без претреса, да изрекне меру удаљења са седнице,
уколико и поред одузимања речи лицу које крши одредбе овог Пословника које се
односе на одржавање реда на седници, то лице настави са кршењем одредби овог
Пословника које се односе на одржавање реда на седници.

Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.“

Члан 2.
Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града

Зајечара".

I Број: 013-24/2021
У Зајечару, 23. 02. 2021. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗАЈЕЧАР

ПРЕДСЕДНИК

Марко Минић, с.р.

Садржај Службеног листа број 10/2021 

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Градске изборне комисије Града 
Зајечара...................................................................................................................................1 
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