
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 17. став 2. 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), Градска 
изборна комисија Града Зајечара на седници одржаној 04. 03. 2021. године доноси 
 

П Р А В И Л А 
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, РАСПИСАНИХ ЗА 28. МАРТ 2021. ГОДИНЕ 
 

 А - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1  

 (1) Овим Правилима ближе се уређује рад бирачких одбора на спровођењу 
избора за одборнике Скупштине града Зајечара, расписаних за 28. март 2021. године. 

Члан 2  
 (1) Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује 
правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља 
друге послове одређене законом и овим Правилима. 
 (2) Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
 (3) Рад бирачког одбора је јаван. 
 (4) Док је бирачко место отворено и док траје гласање, сви чланови бирачког 
одбора или њихови заменици морају да буду на бирачком месту или да се у томе 
наизменично смењују. 
 (5) Члановима бирачког одбора који су одређени да рукују спрејом с невидљивим 
мастилом, омогућује се да на њиховом бирачком месту гласају уз решење о именовању 
за члана бирачког одбора. 
 
 Б - ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

Члан 3  
 (1) Градска изборна комисија дужна је да најкасније 24 часа пре дана одржавања 
избора преда бирачким одборима изборни материјал за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Зајечара, расписаних за 28. март 2021. године. 
 (2) Изборни материјал који преузима бирачки одбор садржи: 

 
1. збирну изборну листу кандидата за одборнике-у два примерка; 
2. решење о одређивању бирачких места или извод из тог решења; 
3. решење о одређивању бирачког одбора у сталном саставу; 
4. решење о одређивању (именовању) чланова бирачког одбора у проширеном 

саставу; 
5. извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту са евентуалним 

списком накнадних промена; 
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6. потребан број гласачких листића који одговара броју бирача који су уписани у 
извод из тач. 5. овог става; 

7. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
8. образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 

утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Зајечара (у даљем 
тексту: записник о раду бирачког одбора), у шест примерака; 

9. правила о раду бирачких одбора; 
10. заставу Републике Србије 
11. обрасце потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места-20 потврда; 
12. образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика 

чланова бирачког одбора у сталном саставу; 
13. образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика 

чланова бирачког одбора у проширеном саставу; 
14. овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора; 
15. по потреби и други материјал (контролни формулар и др.). 

 
 (3) О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном 
обрасцу. 

 
(4) Градска управа се стара о уређивању бирачких места. 

  
 (5) Градска управа благовремено обезбеђује за сваки бирачки одбор:  
 
     1. гласачку кутију; 
 2. потребан број паравана за обезбеђивање тајности гласања, у зависности од 
броја бирача који треба да гласају на бирачком месту; 
 3. два спреја за обележавање прста бирача; 
 4. две УВ лампе; 
 5. батерије за УВ лампе; 
 6. прибор за писање; 
 7. прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и 
печатни восак); 
 8. коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити Контролни лист за 
проверу исправности гласачке кутије; 
 9. коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити неупотребљене 
гласачке листиће; 
 10. коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити неважеће гласачке 
листиће; 
 11. коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити важеће гласачке 
листиће; 
 12. коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити све потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места; 
 13. коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају свој гласачки 
листић-мањи коверат; 
 14. коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају коверат са 
својим гласачким листићем и потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван 
бирачког места-већи коверат; 
 15. маказе, селотејп, лењир и папир за писање. 
   16. док траје епидемија на територији Републике Србије изазвана заразном 
болешћу SARS-CoV-2, Covid 19, сву неопходну прописану заштитну опрему за бирачки 
одбор.  
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 (6) Списак изборног материјала који се предаје сваком бирачком одбору за 
спровођење избора за одборнике Скупштине града Зајечара садржан је у записнику о 
примопредаји изборног материјала на прописаном обрасцу. 
 

 В - ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА  
Члан 4  

 (1) На дан гласања бирачки одбор се састаје у 06,00 часова на бирачком месту, да 
би се извршиле припреме за почетак гласања. 
 (2) Чланови бирачког одбора припремају почетак гласања следећим редоследом: 
уређују бирачко место, утврђују да ли је материјал за гласање исправан и потпун и 
договарају се о начину рада и подели задужења приликом спровођења гласања. 
 а) Уређивање бирачког места  

Члан 5  
 (1) Бирачки одбор је дужан да на видном месту истакне: Решење о одређивању 
бирачких места или извод из тог решења, Решење о одређивању бирачког одбора у 
сталном саставу, Решење о одређивању (именовању) бирачког одбора у проширеном 
саставу, Збирну изборну листу за избор одборника Скупштине Града Зајечара и заставу 
Републике Србије.  
 (2) Бирачки одбор уређује просторију за гласање тако да од улаза до гласачке 
кутије, места за обављање изборних радњи буду постављена следећим редоследом: 
 - место на коме члан бирачког одбора рукује УВ лампом; 
 - место на коме се утврђује идентитет бирача; 
 - место на коме се налази извод из бирачког списка; 
 - место на коме се уручују гласачки листићи; 
 - место на коме члан бирачког одбора рукује спрејом за обележавање прста 
бирача; 
 - паравани за гласање, који морају бити тако постављени да обезбеде тајност 
гласања; 
 - гласачка кутија. 

Члан 6  
 (1) Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места истакнути симболи подносилаца изборних листа, односно предлагача 
кандидата (политичких странака, страначких коалиција, група грађана) и други 
пропагандни материјал. 
 (2) Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут 
пропагандни материјал, бирачки одбор га сам уклања или о потреби да се он уклони 
обавештава надлежну комуналну милицију. 
 б) Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала  

Члан 7 
 (1) Примљени изборни материјал бирачки одбор упоређује са стањем из  
записника о примопредаји изборног материјала и тако утврђује да ли је примљени 
материјал потпун и исправан. 
 (2) Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачки одбор то констатује у 
записнику о раду бирачког одбора и о томе одмах обавештава Градску изборну комисију. 
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 в) Договор о подели рада  
Члан 8 

 (1) Чланови бирачког одбора договарају се о подели рада, при чему је најважније 
да се утврди који ће чланови, односно заменици чланова, бити задужени за спровођење 
следећих радњи: 
 -руковање УВ лампом; 
 -утврђивање идентитета бирача; 
 -руковање изводом из бирачког списка; 
 -чување и уручивање гласачких листића; 
 -поучавање бирача о томе како се гласа; 
 -руковање спрејом за обележавање прста бирача; 
 -старање о томе да бирач убацује гласачки листић у  гласачку кутију. 
  
 Г - ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА  

Члан 9 
 (1) Пошто обави припреме за спровођење гласања, бирачки одбор утврђује да 
гласање може да почне и то констатује у записнику о раду бирачког одбора. 
 (2) Бирачко место се отвара на дан гласања, у 07,00 часова. 
  a) Провера исправности гласачке кутије  

Члан 10  
 (1) Провера исправности  гласачке кутије врши се у присуству првог бирача који 
дође на бирачко место, а резултат провере уписује се у контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије. 
 (2) Поступак провере се обавља следећим редоследом: 
 - када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачког одбора 
(нити у сталном нити у проширеном саставу - први бирач не може да буде члан 
бирачког одбора), бирачки одбор ће извршити проверу УВ лампом, утврдиће његов 
идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка; 
 - у присуству тог бирача бирачки одбор проверава да ли је гласачка кутија 
исправна и празна; 
 - попуњава се контролни лист, који потписују сви чланови бирачког одбора и бирач 
који је први дошао на бирачко место; 
 - у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се 
након тога затвара и печати печатом (јемствеником) и печатним воском; 
- све извршене радње констатују се у записнику о раду бирачког одбора. 

 
 

Члан 11 
 (1) Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача за 
кога је, након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на другом бирачком месту, који 
нема важећу јавну исправу за утврђивање идентитета, или који није уписан у извод из 
бирачког списка. 
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бирачког одбора), бирачки одбор ће извршити проверу УВ лампом, утврдиће његов 
идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка; 
 - у присуству тог бирача бирачки одбор проверава да ли је гласачка кутија 
исправна и празна; 
 - попуњава се контролни лист, који потписују сви чланови бирачког одбора и бирач 
који је први дошао на бирачко место; 
 - у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се 
након тога затвара и печати печатом (јемствеником) и печатним воском; 
- све извршене радње констатују се у записнику о раду бирачког одбора. 

 
 

Члан 11 
 (1) Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача за 
кога је, након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на другом бирачком месту, који 
нема важећу јавну исправу за утврђивање идентитета, или који није уписан у извод из 
бирачког списка. 

 Д - ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ  
Члан 12  

 (1) Када бирач дође на бирачко место, бирачки одбор је дужан да предузме 
следеће радње: проверава се да ли је бирач гласао на другом бирачком месту, затим се 
утврђује идентитета бирача, проверава се да ли је бирач уписан у извод из бирачког 
списка и евентуално у списак накнадних промена, уручује му се гласачки листић под 
условом да су све напред наведене радње извршене и да нема сметњи за наставак 
радњи, поучава се бирач о начину гласања и прст бирача обележава се спрејом.  
 а) Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту  

 
Члан 13  

 (1) Када уђе на бирачко место, бирач прилази члану бирачког одбора који рукује 
УВ лампом, који проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен 
невидљивим мастилом. 
 (2) За случај да бирач нема кажипрст десне руке, проверава се да ли су 
невидљивим мастилом обележени остали прсти десне руке, а ако бирач нема десну 
руку, проверава се да ли су невидљивим мастилом обележени прсти леве руке. 
 (3) Ако се након провере УВ лампом утврди да је бирач гласао на другом 
бирачком месту, он не може да гласа и дужан је да без одлагања напусти бирачко место, 
осим у случају ако је бирач члан бирачког одбора, у том случају му се омогућује да гласа 
уз решење о именовању за члана бирачког одбора и ако је очигледно да се на прстима 
његове руке налазе само благи обриси спреја за обележавање прста бирача. 
 б) Утврђивање идентитета бирача  

Члан 14 
 (1) Пошто се утврди да бирач није гласао, он прилази следећем члану бирачког 
одбора, саопштава му своје име и презиме, предаје му обавештење о гласању (уколико 
га поседује) и доказује свој идентитет.  
 (2) Бирач који је уписан у извод из бирачког списка може да гласа и без 
обавештења о дану и времену одржавања избора. 
 (3) Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету. 
 (4) Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом или важећом путном 
исправом (пасошем). 
 (5) Уколико бирач има неважећу личну карту или неважећу путну исправу (пасош), 
том бирачу се омогућује да гласа само уколико као доказ о свом идентитету покаже 
бирачком одбору неважећу јавну исправу са потврдом/уверењем надлежног органа да је 
поднео захтев за издавање нове личне карте или путне исправе (пасоша). 
 в) Утврђивање да ли је бирач уписан у изводе из бирачког списка и 
уручивање гласачких листића  

Члан 15  
 (1) Када се утврди његов идентитет, бирач прилази члану бирачког одбора који је 
задужен за руковање изводом из бирачког списка, који проналази бирача у изводу из 
бирачког списка или списку накнадних промена и заокружује редни број испред имена 
бирача, а након тога се бирач потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког 
списка. 
(2) Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му уручује гласачки листић. 
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Члан 16 

 (1) Бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања или друге промене у 
изводима из бирачког списка. 
(2) Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког 
списка, чак и ако са собом понесе решење надлежног министарства за државну управу и 
локалну самоуправу да му је одобрен упис у бирачки списак. 
 

Члан 17 
 (1) Бирач може да гласа само једанпут. 
 (2) Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића нити је 
допуштено да једно лице гласа уместо другог лица. 
 г) Употреба спреја  

Члан 18  
 (1) Тек када му се уручи гласачки листић, бирач прилази члану бирачког одбора 
који му специјалним спрејом обележава кажипрст десне руке испод корена нокта као 
знак да је гласао. 
 (2) Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обележен следећи доступан прст 
удесно и коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 (3) Бирачу који нема десну шаку, биће обележен кажипрст леве руке, односно 
следећи доступан прст улево и коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 (4) Ако није могуће да се тако обележе прсти бирача, обележавање се не обавља. 
 д) Попуњавање гласачког листића  

Члан 19  
 (1) Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање. Бирач може бити 
поучен о начину гласања од члана бирачког одбора. 
 (2) Члан бирачког одбора ће посебно упозорити бирача: 
- да може да гласа само за једну изборну листу, заокруживањем: редног броја испред 
назива изборне листе или заокруживањем изборне листе; 
- да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање; 
- да је гласање слободно и да нико нема право да спречава или приморава бирача да 
гласа, да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од 
бирача да се изјасни зашто је и за кога је гласао. 
 (3) Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија гласачки листић тако да 
се не види како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта 
бирачко место. 
(4) Бирачки одбор ће задужити члана или заменика члана да се стара о томе да бирач 
убацује гласачки листић у гласачку кутију. 

Члан 20  
 (1) Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању тајности гласања. 
 (2) Бирачки одбор је дужан да организује гласање тако да нико не може видети 
како бирач попуњава гласачки листић. 
 (3) У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико бирача колико 
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Члан 16 

 (1) Бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања или друге промене у 
изводима из бирачког списка. 
(2) Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког 
списка, чак и ако са собом понесе решење надлежног министарства за државну управу и 
локалну самоуправу да му је одобрен упис у бирачки списак. 
 

Члан 17 
 (1) Бирач може да гласа само једанпут. 
 (2) Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића нити је 
допуштено да једно лице гласа уместо другог лица. 
 г) Употреба спреја  

Члан 18  
 (1) Тек када му се уручи гласачки листић, бирач прилази члану бирачког одбора 
који му специјалним спрејом обележава кажипрст десне руке испод корена нокта као 
знак да је гласао. 
 (2) Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обележен следећи доступан прст 
удесно и коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 (3) Бирачу који нема десну шаку, биће обележен кажипрст леве руке, односно 
следећи доступан прст улево и коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 (4) Ако није могуће да се тако обележе прсти бирача, обележавање се не обавља. 
 д) Попуњавање гласачког листића  

Члан 19  
 (1) Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање. Бирач може бити 
поучен о начину гласања од члана бирачког одбора. 
 (2) Члан бирачког одбора ће посебно упозорити бирача: 
- да може да гласа само за једну изборну листу, заокруживањем: редног броја испред 
назива изборне листе или заокруживањем изборне листе; 
- да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање; 
- да је гласање слободно и да нико нема право да спречава или приморава бирача да 
гласа, да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од 
бирача да се изјасни зашто је и за кога је гласао. 
 (3) Пошто попуни гласачки листић, бирач сам пресавија гласачки листић тако да 
се не види како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта 
бирачко место. 
(4) Бирачки одбор ће задужити члана или заменика члана да се стара о томе да бирач 
убацује гласачки листић у гласачку кутију. 

Члан 20  
 (1) Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању тајности гласања. 
 (2) Бирачки одбор је дужан да организује гласање тако да нико не може видети 
како бирач попуњава гласачки листић. 
 (3) У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико бирача колико 

има места на којима је обезбеђена тајност гласања. 
 
 Ђ-ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И 
СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА  
 а) Лице које није у стању да попуни гласачки листић  

 
Члан 21 

 (1) Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или 
неписмено лице) има право да на бирачко место поведе лице које ће уместо њега 
попунити гласачки листић онако како му бирач одреди. 
 (2) Овакав начин гласања констатује се у записнику о раду бирачког одбора. 
 (3) Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког одбора податак о томе колико 
је бирача гласало на тај начин. 
 (4) Члан бирачког одбора не може бити лице које ће уместо бирача из става 1) 
овог члана попунити гласачки листић. 
 б) Лице које није у стању да дође на бирачко место  

Члан 22 
 (1) Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту обавештава бирачки одбор 
најкасније до 11,00 часова на дан гласања, да жели да гласа. 
 (2) Пошто утврди да је такво лице уписано у извод из бирачког списка, председник 
бирачког одбора задужује три члана бирачког одбора у проширеном саставу, који су 
представници подносилаца три различите изборне листе (повереници бирачког одбора) 
да спроведу гласање ван бирачког места. 
 (3) Повереници бирачког одбора одлазе код бирача, утврђују његов идентитет и 
врше проверу УВ лампом. 
 (4) Потом повереници бирачког одбора предају службени коверат у којем се 
налазе: гласачки листић,  збирна изборна листа, потврда о изборном праву за гласање 
ван бирачког места и посебна коверта у коју ће бити стављен попуњен гласачки листић. 
 (5) Након тога, повереници бирачког одбора специјалним спрејом обележавају 
прст бирача, на начин утврђен чланом 18. ових Правила. 
 (6) Пошто упознају бирача с начином гласања, повереници бирачког одбора 
напуштају просторију у којој бирач гласа. 
 (7) Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом изборном праву и ставља 
попуњен и пресавијен гласачки листић у посебну коверту-мања коверта коју повереници 
бирачког одбора пред њим печате печатом (јемствеником) и печатним воском. 
 (8) Тако запечаћену посебну коверту-мању коверту бирач ставља заједно с 
потписаном потврдом о свом изборном праву у службену коверту-већа коверта, коју 
после тога повереници пред њим печате  печатом (јемствеником) и печатним воском. 
 (9) Одмах по повратку на бирачко место, повереници бирачког одбора предају 
службену коверту бирачком одбору, који отвара службену коверту са потписаном 
потврдом о изборном праву и уколико је потврда о изборном праву за гласање ван 
бирачког места потписана, тек онда се заокружује редни број под којим је бирач 
уписан у извод из бирачког списка. 
 (10) Затим бирачки одбор отвара запечаћену коверту-мања коверта и из ње вади 
пресавијени гласачки листић и убацује га у гласачку кутију. 
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 (11) Ако недостаје потписана потврда о изборном праву или ако нема 
потврде, сматра се да бирач није гласао, што се уноси у записник о раду бирачког 
одбора. У том случају, у изводу из бирачког списка, односно у списку накнадних 
промена, не заокружује се редни број под којим је такав бирач уписан у извод из 
бирачког списка, јер се сматра да није ни гласао и у том случају се службени коверат 
у којем је гласачки листић не отвара, већ се тако запечаћен предаје Градској изборној 
комисији после гласања, у коверти са неупотребљеним гласачким листићима.  
 (12) Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког одбора податак о томе 
колико је бирача гласало ван бирачког места, а уз остали изборни материјал у посебној 
коверти прилаже и све потписане потврде о изборном праву. 
 (13) Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки 
листић (слепо, инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ лица које 
сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена 
лица која гласају на бирачком месту. Помагачи и у овом случају не смеју бити лица која 
сроводе гласање ван бирачког места (повереници бирачког одбора). 
 (14) Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју 
бирачког места. 
 в) Лице које се креће уз помоћ пса водича 

Члан 23 
 (1) Бирачки одбор је дужан да особи која се креће уз помоћ пса водича и има 
одговарајућу исправу за кретање уз помоћ пса водича омогући слободан приступ објекту 
у којем је бирачко место и самом бирачком месту. 
 (2) Под одговарајућом исправом из става (1) овог члана сматра се: 
 -доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом 
водичем-за особу која се креће уз помоћ пса водича и  
 -доказ о завршеној обуци за пса водича.  
 г) Лице са инвалидитетом које није у стању да напише својеручно своје име 
и презиме 

Члан 24 
 (1) Бирач са инвалидитетом који није у стању да напише својеручно своје име и 
презиме у  изводу из бирачког списка, има могућност да се потпише тако што ће на 
одговарајуће место у изводу из бирачког списка утиснути печат који садржи податке о 
његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил). 
 (2) Ако бирач са инвалидитетом не поседује печат или факсимил из става (1) овог 
члана, не потписује се у изводу из бирачког списка, већ то уместо њега чини његов 
помагач, својим именом и презименом, ако га је повео на бирачко место ради 
попуњавања гласачког листића. 
 (3) Бирач који није писмен, уместо потписа у изводу може да стави отисак прста 
или се уместо њега у извод потписује његов помагач, својим именом и презименом, ако 
га је повео на бирачко место ради попуњавања гласачког листића. 
 
 Е - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ  

Члан 25 
 (1) Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и 
дужности у вези са спровођењем избора. 
 (2) На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других 
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 (11) Ако недостаје потписана потврда о изборном праву или ако нема 
потврде, сматра се да бирач није гласао, што се уноси у записник о раду бирачког 
одбора. У том случају, у изводу из бирачког списка, односно у списку накнадних 
промена, не заокружује се редни број под којим је такав бирач уписан у извод из 
бирачког списка, јер се сматра да није ни гласао и у том случају се службени коверат 
у којем је гласачки листић не отвара, већ се тако запечаћен предаје Градској изборној 
комисији после гласања, у коверти са неупотребљеним гласачким листићима.  
 (12) Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког одбора податак о томе 
колико је бирача гласало ван бирачког места, а уз остали изборни материјал у посебној 
коверти прилаже и све потписане потврде о изборном праву. 
 (13) Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки 
листић (слепо, инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ лица које 
сам одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена 
лица која гласају на бирачком месту. Помагачи и у овом случају не смеју бити лица која 
сроводе гласање ван бирачког места (повереници бирачког одбора). 
 (14) Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју 
бирачког места. 
 в) Лице које се креће уз помоћ пса водича 

Члан 23 
 (1) Бирачки одбор је дужан да особи која се креће уз помоћ пса водича и има 
одговарајућу исправу за кретање уз помоћ пса водича омогући слободан приступ објекту 
у којем је бирачко место и самом бирачком месту. 
 (2) Под одговарајућом исправом из става (1) овог члана сматра се: 
 -доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом 
водичем-за особу која се креће уз помоћ пса водича и  
 -доказ о завршеној обуци за пса водича.  
 г) Лице са инвалидитетом које није у стању да напише својеручно своје име 
и презиме 

Члан 24 
 (1) Бирач са инвалидитетом који није у стању да напише својеручно своје име и 
презиме у  изводу из бирачког списка, има могућност да се потпише тако што ће на 
одговарајуће место у изводу из бирачког списка утиснути печат који садржи податке о 
његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил). 
 (2) Ако бирач са инвалидитетом не поседује печат или факсимил из става (1) овог 
члана, не потписује се у изводу из бирачког списка, већ то уместо њега чини његов 
помагач, својим именом и презименом, ако га је повео на бирачко место ради 
попуњавања гласачког листића. 
 (3) Бирач који није писмен, уместо потписа у изводу може да стави отисак прста 
или се уместо њега у извод потписује његов помагач, својим именом и презименом, ако 
га је повео на бирачко место ради попуњавања гласачког листића. 
 
 Е - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ  

Члан 25 
 (1) Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и 
дужности у вези са спровођењем избора. 
 (2) На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других 

средстава веза и комуникација, као и фото-апарата и камера. 
 (3) На бирачком месту је забрањено да се, ван службене евиденције у изводима 
из бирачког списка, праве спискови бирача који су изашли на гласање (уписивањем 
имена или редног броја из извода из бирачког списка бирача који су изашли, или нису 
изашли на гласање). 
 (4) Изузетно, дозвољено је да чланови бирачког одбора који су задужени да рукују 
изводом из бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде 
евиденцију о излазности бирача и да податке о излазности саопштавају свим члановима 
бирачког одбора. 
(5) Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана сматра се нарушавањем реда на 
бирачком месту. 

Члан 26 
 (1) Представници средстава јавног информисања могу на кратко да уђу у 
просторије бирачког места и сниме просторију у којој се спроводи гласање (оквирно до 3 
минута), без узимања изјава у просторијама бирачког места од било ког лица. 
 (2) За потребе информисања јавности и припреме извештаја о току гласања, 
председник бирачког одбора, односно његов заменик, могу давати изјаве за медије о 
излазности бирача у броју односно процентима и о томе како протиче гласање на 
бирачком месту, искључиво изван просторије, односно бирачког места у којој се 
спроводи гласање. 
 (3) Од отварања до затварања бирачког места, бирачки одбор обавештава 
Градску изборну комисију о току гласања на начин и у време који ће бити утврђен 
посебном одлуком Градске изборне комисије. 

Члан 27 
 (1) Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком месту. 
 (2) Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине 
гласање док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања 
уносе се у записник о раду бирачког одбора. 
(3) Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико 
времена колико је прекид трајао. 

Члан 28 
 (1) Бирачки одбор је дужан да посматрачима којима је Градска изборна комисија 
одобрила праћење избора и издала овлашћење или акредитације, омогући несметано 
праћење сваке изборне радње и да у записницима о свом раду констатује њихово 
присуство. 
 (2) Бирачки одбор може да удаљи посматрача са бирачког места ако нарушава 
ред на бирачком месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на било који начин 
покушава да учествује у раду бирачког одбора, што констатује у свом записнику о раду 
бирачког одбора, уз навођење разлога за удаљавање. 
   
 Ж - ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА  

 
Члан 29  

 (1) Бирачко место се затвара у 20,00 часова. 
 (2) Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког 
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места, омогућава се да гласају. 
 (3) Као бирачи који су се затекли на бирачком месту сматрају се бирачи који се у 
20,00 часова налазе на бирачком месту или непосредно испред бирачког места. 
 (4) Бираче који се затекну на бирачком месту бирачки одбор обавештава да могу 
да гласају. 
 (5) Председник бирачког одбора дужан је да одреди члана или заменика члана 
бирачког одбора који ће да утврди број бирача који су се затекли на бирачком месту, 
утврди редослед по коме они гласају, стане иза последњег затеченог бирача како би 
означио крај реда и сачека да гласају сви бирачи који су се затекли на бирачком месту. 
  
 З - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА  
 а) Редослед утврђивања резултата гласања  

 
Члан 30  

 (1) После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује резултате гласања на 
бирачком месту. 
 (2) Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког 
одбора или њихови заменици. 
  
 б) Поступак утврђивања резултата гласања  

Члан 31 
 (1) Поступак утврђивања резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине 
Града Зајечара спроводи се на следећи начин: 
 1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају се у посебан 
коверат који се печати. У неупотребљене гласачке листиће рачунају се и они гласачки 
листићи који се налазе у запечаћеним службеним ковертама из разлога што потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места нису потписане; 
 2. пребројавају се бирачи уписани у извод из бирачког списка и тако утврђује 
укупан број уписаних бирача; 
 3. пребројавају се бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се 
утврђује број бирача који су гласали; 
 4. отвара се гласачка кутија и проверава се да ли се у њој налази контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије и резултат провере уписује се у Записник о раду 
бирачког одбора. Контролни лист се ставља у посебан коверат који се печати; 
 5. пребројавају се сви гласачки листићи који су се налазили у гласачкој кутији и тај 
број се уписује у  Записник о раду бирачког одбора, у рубрици „број гласачких листића у 
гласачкој кутији, односно број употребљивих гласачких листића“; 
 6. гласачки листићи се разврставају на важеће и неважеће; 
 7. пребројавају се неважећи гласачки листићи, стављају се у посебан коверат који 
се печати, а број неважећих гласачких листића се уписује у Записник о раду бирачког 
одбора; 
 8. пребројавају се важећи гласачки листићи, а тај број се уписује у Записник о 
раду бирачког одбора; 
 9. важећи гласачки листићи разврставају се по изборним листама, утврђује се број 
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места, омогућава се да гласају. 
 (3) Као бирачи који су се затекли на бирачком месту сматрају се бирачи који се у 
20,00 часова налазе на бирачком месту или непосредно испред бирачког места. 
 (4) Бираче који се затекну на бирачком месту бирачки одбор обавештава да могу 
да гласају. 
 (5) Председник бирачког одбора дужан је да одреди члана или заменика члана 
бирачког одбора који ће да утврди број бирача који су се затекли на бирачком месту, 
утврди редослед по коме они гласају, стане иза последњег затеченог бирача како би 
означио крај реда и сачека да гласају сви бирачи који су се затекли на бирачком месту. 
  
 З - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА  
 а) Редослед утврђивања резултата гласања  

 
Члан 30  

 (1) После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује резултате гласања на 
бирачком месту. 
 (2) Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког 
одбора или њихови заменици. 
  
 б) Поступак утврђивања резултата гласања  

Члан 31 
 (1) Поступак утврђивања резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине 
Града Зајечара спроводи се на следећи начин: 
 1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и стављају се у посебан 
коверат који се печати. У неупотребљене гласачке листиће рачунају се и они гласачки 
листићи који се налазе у запечаћеним службеним ковертама из разлога што потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места нису потписане; 
 2. пребројавају се бирачи уписани у извод из бирачког списка и тако утврђује 
укупан број уписаних бирача; 
 3. пребројавају се бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се 
утврђује број бирача који су гласали; 
 4. отвара се гласачка кутија и проверава се да ли се у њој налази контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије и резултат провере уписује се у Записник о раду 
бирачког одбора. Контролни лист се ставља у посебан коверат који се печати; 
 5. пребројавају се сви гласачки листићи који су се налазили у гласачкој кутији и тај 
број се уписује у  Записник о раду бирачког одбора, у рубрици „број гласачких листића у 
гласачкој кутији, односно број употребљивих гласачких листића“; 
 6. гласачки листићи се разврставају на важеће и неважеће; 
 7. пребројавају се неважећи гласачки листићи, стављају се у посебан коверат који 
се печати, а број неважећих гласачких листића се уписује у Записник о раду бирачког 
одбора; 
 8. пребројавају се важећи гласачки листићи, а тај број се уписује у Записник о 
раду бирачког одбора; 
 9. важећи гласачки листићи разврставају се по изборним листама, утврђује се број 

гласова који је дат свакој изборној листи, који се уписује у Записник о раду бирачког 
одбора; 
 10. сви важећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат који се печати или 
у посебне коверте за сваку изборну листу посебно који се печате. 
 в) Разликовање важећег и неважећег гласачког листића  

Члан 32  
 (1) Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружен један редни број 
испред назива изборне листе, као и гласачки листић који је попуњен на начин из којег се 
са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао, на пример: 
 - ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао име и презиме првог 
кандидата на изборној листи; 
 - ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао назив или део назива 
једне изборне листе; 
 - ако је на гласачком листићу бирач истовремено заокружио или подвукао редни 
број и назив изборне листе и име и презиме првог кандидата на изборној листи; 
 - ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао име једног носиоца 
изборне листе; 
 - ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао име првог кандидата 
на изборној листи и име једног носиоца једне изборне листе; 
 - ако је гласачки листић попуњен тако да се може поуздано утврдити за кога је 
бирач гласао, тај гласачки листић је важећи чак иако су на гласачком листићу исписани 
или нацртани коментари, пароле и друге поруке; 
 -  ако је гласачки листић попуњен тако да се може поуздано утврдити за кога је 
бирач гласао, тај гласачки листић је важећи чак иако су на гласачком листићу прецртани 
један или више редних бројева, односно један или више назива изборних листа. 
 (2) Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, као и гласачки 
листић који је попуњен тако да се не може утврдити за коју је изборну листу бирач 
гласао, на пример: 
 - листић на коме је бирач заокружио или подвукао више од једног редног броја 
испред  назива изборних листа; 
 - листић на коме је бирач заокружио или подвукао више од једне изборне листе; 
 - листић на коме је бирач заокружио или подвукао више од једног носиоца 
изборне листе. 
 г) Попуњавање записника о раду бирачког одбора  

Члан 33 
 (1) Чим утврди резултате гласања, бирачки одбор је дужан да јасно и читко, на 
адекватан начин попуни записник о раду бирачког одбора у који се, поред осталог, 
уписује: датум и место гласања; број и назив бирачког места; имена и презимена 
чланова бирачког одбора; број примљених гласачких листића; број неупотребљених 
гласачких листића; укупан број уписаних бирача; број бирача који су гласали; број 
бирача који су гласали ван бирачког места; број бирача који су гласали уз помоћ другог 
лица; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова 
датих за сваку изборну листу. 
 (2) Председник бирачког одбора одговоран је за читко и тачно попуњен записник о 
раду бирачког одбора. У случају да је дошло до очигледно погрешног уписивања 
података у записник о раду бирачког одбора, бирачки одбор је дужан да погрешно 
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уписан податак исправи прецртавањем косом цртом или на сличан начин (сагласно 
члану 2. став 2. ових Правила) и поред погрешно уписаног податка унесе исправан 
податак и то потврди потписивањем од стране председника или заменика председника 
бирачког одбора испод исправно уписаног податка. Председник или заменик 
председника бирачког одбора се у овом случају потписује пуним именом и презименом 
или стављањем својих иницијала. 
 (3) У записнике о раду бирачког одбора уносе се примедбе и мишљења чланова и 
заменика чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу о уоченим 
неправилностима у току гласања. 
 (4) У записнике о раду бирачког одбора не уносе се примедбе, мишљења и 
коментари других лица који нису чланови бирачког одбора у сталном и проширеном 
саставу. 
 (5) Ако записнике о раду бирачког одбора не потпишу сви чланови бирачког 
одбора, то се констатује у записнику о раду бирачког одбора и уз то се евентуално 
наводе и разлози због којих записник није потписан. 

Члан 34  
 (1) Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се 
штампа у шест примерака. 
 (2) Први примерак записника о раду бирачког одбора доставља се Градској 
изборној комисији. 
 (3) Други примерак записника истиче се на бирачко место на јавни увид. 
 (4) Преостала четири примерка записника се уручују представницима 
подносилаца изборних листа, који су освојили највећи број гласова на бирачком месту. 
   
 И-ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА  

 
Члан 35 

 (1) Логичко-рачунска контрола Записника о раду бирачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника обухвата: рачунско 
слагање података о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и гласачким 
листићима и рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима. 
 а) Рачунско слагање података о бирачима  

 
Члан 36 

 (1) Укупан број бирача који су гласали једнак је броју бирача који су заокружени у 
изводу из бирачког списка и у списку накнадних промена у бирачком списку; 
 (2) Укупан број бирача који су гласали  може бити само једнак или мањи од броја 
бирача уписаних у извод из бирачког списка и списак накнадних промена у 
бирачком списку. 
 б) Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима  

Члан 37 
 (1) Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији једнак је или 
мањи од броја бирача који су гласали. 
 (2) Број примљених гласачких листића треба да буде једнак збиру: броја 
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уписан податак исправи прецртавањем косом цртом или на сличан начин (сагласно 
члану 2. став 2. ових Правила) и поред погрешно уписаног податка унесе исправан 
податак и то потврди потписивањем од стране председника или заменика председника 
бирачког одбора испод исправно уписаног податка. Председник или заменик 
председника бирачког одбора се у овом случају потписује пуним именом и презименом 
или стављањем својих иницијала. 
 (3) У записнике о раду бирачког одбора уносе се примедбе и мишљења чланова и 
заменика чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу о уоченим 
неправилностима у току гласања. 
 (4) У записнике о раду бирачког одбора не уносе се примедбе, мишљења и 
коментари других лица који нису чланови бирачког одбора у сталном и проширеном 
саставу. 
 (5) Ако записнике о раду бирачког одбора не потпишу сви чланови бирачког 
одбора, то се констатује у записнику о раду бирачког одбора и уз то се евентуално 
наводе и разлози због којих записник није потписан. 

Члан 34  
 (1) Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се 
штампа у шест примерака. 
 (2) Први примерак записника о раду бирачког одбора доставља се Градској 
изборној комисији. 
 (3) Други примерак записника истиче се на бирачко место на јавни увид. 
 (4) Преостала четири примерка записника се уручују представницима 
подносилаца изборних листа, који су освојили највећи број гласова на бирачком месту. 
   
 И-ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА  

 
Члан 35 

 (1) Логичко-рачунска контрола Записника о раду бирачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника обухвата: рачунско 
слагање података о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и гласачким 
листићима и рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима. 
 а) Рачунско слагање података о бирачима  

 
Члан 36 

 (1) Укупан број бирача који су гласали једнак је броју бирача који су заокружени у 
изводу из бирачког списка и у списку накнадних промена у бирачком списку; 
 (2) Укупан број бирача који су гласали  може бити само једнак или мањи од броја 
бирача уписаних у извод из бирачког списка и списак накнадних промена у 
бирачком списку. 
 б) Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима  

Члан 37 
 (1) Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији једнак је или 
мањи од броја бирача који су гласали. 
 (2) Број примљених гласачких листића треба да буде једнак збиру: броја 

неупотребљених гласачких листића и броја бирача који су гласали.  
 в) Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима  

 
Члан 38 

 (1) Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији треба да буде једнак 
збиру: броја неважећих гласачких листића и броја важећих гласачких листића; 
 (2) Број важећих гласачких листића треба да буде једнак збиру бројева гласова 
које су добиле све изборне листе. 
 

 Ј - ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА  
 

Члан 39 
 (1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без 
одлагања предаје у седишту Градске изборне комисије (зграда Скупштине Града 
Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, Зајечар), Градској изборној комисији следећи 
изборни материјал: 
 - први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Зајечара; 
 - извод из бирачког списка и списак накнадних промена у бирачком списку уколико 
је дат уз извод, по којем се гласало на бирачком месту; 
 - запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије; 
 - запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи; 
 - запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи; 
 - запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи; 
 - запечаћени коверат у који су стављене потписане потврде о изборном праву за 
гласање ван бирачког места; 
 - попуњене обрасце евиденција о присуству на бирачком месту чланова и 
заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу и у проширеном саставу. 
 (2) Први примерак Записника о раду бирачког одбора, извод из бирачког 
списка са списком накнадних промена уколико је дат уз извод, запечаћени коверат 
са потписаним потврдама о изборном праву за гласање ван бирачког места и 
попуњене евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова 
бирачког одбора у сталном саставу и у проширеном саставу,  бирачки одбор 
предаје одвојено од осталог изборног материјала, вадећи га из вреће за одлагање 
изборног материјала у сали у којој се предаје изборни материјал.  
 (3) Остали изборни материјал који се такође пакује у врећу за одлагање изборног 
материјала, предаје се Градској изборној комисији упакован у наведеној врећи. 
 (4) Преостали материјал (гласачку кутију, параване за гласање, прибор за писање 
и др.) бирачки одбор предаје Градској управи. 
 (5) О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном 
обрасцу. 

Члан 40 
 (1) Ова Правила ступају на снагу у року од осам дана од дана објављивања у 
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"Службеном листу града Зајечара". 
 
I број: 013-45/2021 
У Зајечару, 04.03.2021. године 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                       Марко Минић, с.р. 
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"Службеном листу града Зајечара". 
 
I број: 013-45/2021 
У Зајечару, 04.03.2021. године 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                       Марко Минић, с.р. 

  На основу члана 15. став 1. тачка 2. 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) и члана 35. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 
Зајечара, расписаних за 28. март 2021. године („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 8/21), 
по предлогу Градске управе Града Зајечара од 22. 02. 2021. године, Градска изборна 
комисија Града Зајечара на седници одржаној 04. 03. 2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ  

НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

РАСПИСАНИМ ЗА  28. МАРТ 2021. ГОДИНЕ 

I 

За гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Зајечара расписаним за 28. 
март 2021. године, одређују се 69 бирачка места у граду Зајечару, и то:  

 

БРОЈ 
БИРАЧКОГ 

МЕСТА 

НАЗИВ БИРАЧКОГ 
МЕСТА 

АДРЕСА 
БИРАЧКОГ 

МЕСТА 

ПОДРУЧЈЕ С КОЈЕГ ГЛАСАЈУ БИРАЧИ НА 
БИРАЧКОМ МЕСТУ 

1 Завод за јавно 
здравље "ТИМОК" 

Сремска 13, 
Зајечар 

Аврамичка, Бањска, Бранка Радичевића, 
Браће Тасковић, Вишњар, Вишњарска, 
Врбичка, Граничарска, Грљански пут, 
Гробљанска, Ђорђа Генчића, 
Ђурђевданска, Др Љубице Мишић, 
Дунавска, Европска, Жикице Јовановића 
Шпанца, Звечанска, Илинденска, 
Источна, Јужна, Космајска, Краља Петра 
Првог, Мариновачка, Молерска, Насеље 
“Муљак”, Насеље “Тимок”, Неготинска, 
Нишка, Поштанска, Прлитски пут, 
Расадничка, Ресавска, Рибарска, 
Светосавска, Славска, Сремска, Старине 
Новака, Старопланинска, Стрељачка, 
Северна, Грлиштанска, Трнавачка, 
Зидарска, Тупижничка, Вршка Чука и 
Лубничка река 

2 ОШ "Љубица 
Радосављевић 
Нада" 

Ивана 
Милутиновића 
бб, Зајечар       

Бегејска, Боре Станковића, Драгојла 
Дудића, Ивана Милутиновића, Изворски 
пут, Јосипа Колумба, Косовска, 
Краљевачка, Љубомира Ненадовића, 
Љуботенска, Мариборска, Милована 
Глишића, Милоша Обилића, Милуна 
Минића, Мојковачка, Насерова, 
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Нехруова, Филипа Вишњића, 
Хиландарска, Шпанских бораца и 
Пекарска 

3 ОШ "Љубица 
Радосављевић 
Нада" 

Ивана 
Милутиновића 
бб, Зајечар 

13. маја, Ајнштајнова, Александра 
Великог, Балканска, Белоречка, 
Бокељска, Боровачка, Брусничка, 
Вратарничка, Гојкова јаруга, Ђердапска, 
Дојранска, Златиборска, Ибарска, 
Керамичарска, Которска, Старог 
Вујадина 65 (Которска К1), Старог 
Вујадина 67 (Которска К2), Старог 
Вујадина 69 (Которска К5), Старог 
Вујадина 71 (Которска К6), Старог 
Вујадина 73 (Которска К7), Лазара 
Живковића, Лесковачка, Марка Лека, 
Пишура, Роберта Коха, Саве 
Ковачевића, Сомборска, Сплитска, 
Старог Вујадина, Тимочких Епископа, 
Тунерова, Франерова, Школска и Пећка 

4 МЗ "Тимок" Цара Душана 
20, Зајечар  

Албанске споменице, Бранка Перића, 
Љубице Радосављевић, Милана 
Миљковића, Павла Илића Вељка, 
Ћирила и Методија, Цара Душана, 
Црногорска и Чарлса Дарвина 

5 Зграда Скупштине 
града - мала сала 

Трг ослобођења 
1, Зајечар 

Битољска, Ђорђа Симеоновића, Зорана 
Радмиловића, Јаворска, Јадарска, 
Јакшићева - део до Љубе Нешића, 
Катанићева, Љубе Нешића (непарни 
бројеви - лева страна), Мије 
Станимировића, Панчићева, Поп Лукина, 
Проте Матеје, Трг ослобођења бр. 2, 
Шуматовачка и Божина Јовановића  

6 Просторије 
Градског 
информативно-
услужног центра 

Трг ослобођења 
1, Зајечар 

Гајева, Генерала Гамбете до Хајдук 
Вељкове - обе стране, а од Хајдук 
Вељкове до железничког прелаза - десна 
страна, Дубљанска, Дубровачка, Хајдук 
Вељкова и Црноречка 

7 ПЈ Шумска управа 
Зајечар 

Костадина 
Костадиновића 
Чауша бр. 1, 
Зајечар 

Костадина Костадиновића Чауша, 7. 
септембра - од Љубе Нешића до 
Тимочке буне, Борска, Гаврила 
Принципа, Дравска, Змајева, Истарска, 
Јакшићева - од Љубе Нешића до 
Истарске, Крајинска, Кутинска, Љубе 
Нешића - парни бројеви, Његошева, 
Обилићев венац, Савска, Љубе Нешића 
48 (4. јула и К.К. Чауша) и  Љубе Нешића 
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Нехруова, Филипа Вишњића, 
Хиландарска, Шпанских бораца и 
Пекарска 

3 ОШ "Љубица 
Радосављевић 
Нада" 

Ивана 
Милутиновића 
бб, Зајечар 

13. маја, Ајнштајнова, Александра 
Великог, Балканска, Белоречка, 
Бокељска, Боровачка, Брусничка, 
Вратарничка, Гојкова јаруга, Ђердапска, 
Дојранска, Златиборска, Ибарска, 
Керамичарска, Которска, Старог 
Вујадина 65 (Которска К1), Старог 
Вујадина 67 (Которска К2), Старог 
Вујадина 69 (Которска К5), Старог 
Вујадина 71 (Которска К6), Старог 
Вујадина 73 (Которска К7), Лазара 
Живковића, Лесковачка, Марка Лека, 
Пишура, Роберта Коха, Саве 
Ковачевића, Сомборска, Сплитска, 
Старог Вујадина, Тимочких Епископа, 
Тунерова, Франерова, Школска и Пећка 

4 МЗ "Тимок" Цара Душана 
20, Зајечар  

Албанске споменице, Бранка Перића, 
Љубице Радосављевић, Милана 
Миљковића, Павла Илића Вељка, 
Ћирила и Методија, Цара Душана, 
Црногорска и Чарлса Дарвина 

5 Зграда Скупштине 
града - мала сала 

Трг ослобођења 
1, Зајечар 

Битољска, Ђорђа Симеоновића, Зорана 
Радмиловића, Јаворска, Јадарска, 
Јакшићева - део до Љубе Нешића, 
Катанићева, Љубе Нешића (непарни 
бројеви - лева страна), Мије 
Станимировића, Панчићева, Поп Лукина, 
Проте Матеје, Трг ослобођења бр. 2, 
Шуматовачка и Божина Јовановића  

6 Просторије 
Градског 
информативно-
услужног центра 

Трг ослобођења 
1, Зајечар 

Гајева, Генерала Гамбете до Хајдук 
Вељкове - обе стране, а од Хајдук 
Вељкове до железничког прелаза - десна 
страна, Дубљанска, Дубровачка, Хајдук 
Вељкова и Црноречка 

7 ПЈ Шумска управа 
Зајечар 

Костадина 
Костадиновића 
Чауша бр. 1, 
Зајечар 

Костадина Костадиновића Чауша, 7. 
септембра - од Љубе Нешића до 
Тимочке буне, Борска, Гаврила 
Принципа, Дравска, Змајева, Истарска, 
Јакшићева - од Љубе Нешића до 
Истарске, Крајинска, Кутинска, Љубе 
Нешића - парни бројеви, Његошева, 
Обилићев венац, Савска, Љубе Нешића 
48 (4. јула и К.К. Чауша) и  Љубе Нешића 

48 Б (4. јула и К.К. Чауша) 

8 Вртић "Ђурђевак" "Краљевица" 
бб,  Зајечар 

Љубе Нешића, Љубе Нешића 90 
(Краљевица А1), Љубе Нешића 96 
(Краљевица Б3), Љубе Нешића 102 
(Краљевица Б4), Љубе Нешића 106 
(Краљевица Б6), Љубе Нешића 110 
(Краљевица Б7), Љубе Нешића 98 
(Краљевица Ц1), Љубе Нешића 100 
(Краљевица Ц2), Насеље Краљевица, 
Љубе Нешића 100 А (Краљевица Ц2 – 2. 
улаз), Љубе Нешића 96 А (Краљевица Б3 
– 2. улаз), Љубе Нешића 98 А 
(Краљевица Ц1 – 2. улаз), Љубе Нешића 
102 А (Краљевица Б4 – 2. улаз), Љубе 
Нешића 106 А (Краљевица Б6 – 2. улаз), 
Љубе Нешића 110 А (Краљевица Б7 – 2. 
улаз) и Љубе Нешића 100 ( Краљевица 
Ц2 ) 

9 Црвени крст 
Зајечар – 
Играоница за децу 

Обилићев  
венац  бб,               

Зајечар 

Лоле Рибара, Љубе Нешића 92 
(Краљевица Б1), Љубе Нешића  94 
(Краљевица Б2), Љубе Нешића 104 
(Краљевица Б5), Љубе Нешића 112 
(Краљевица Б8), Љубе Нешића 114 
(Краљевица Б9), Љубе Нешића 108 
(Краљевица Ц3), Љубе Нешића 92 А 
(Краљевица Б1 – 2. улаз), Љубе Нешића 
94 А (Краљевица Б2 – 2. улаз), Љубе 
Нешића 114 А (Краљевица Б9 – 2. улаз), 
Љубе Нешића 104 А (Краљевица Б5 – 2. 
улаз), Љубе Нешића 108 А (Краљевица 
Ц3 – 2. улаз) и Љубе Нешића 112 А 
(Краљевица Б8 – 2. улаз) 

10 MЗ "Краљевица" Светозара 
Марковића  23,  
Зајечар 

Војводе Мишића, Димитрија Поповића 
Миткета, Доситејева, Караџићева 2-2/II 
Косанчићев венац 7 и 10-16a,  
Македонска, Милоша Великог 1-3а и 2-6, 
Николе Пашића  1-93, 4-38а, Светозара 
Марковића 1-75 и 2-  52, Тимочке буне 3-
15д и 2-12,Трг ослобођења бр. 18 

11 Школа "Јелена 
Мајсторовић" 

Тимочке буне 
бр. 14, Зајечар 

7. септембра 35-43 и 46-94, Боре 
Милића, Варшавска, Књегиње Љубице, 
Кумановска, Опатијска, Пиротска, 
Призренска 1-65, Тимочке буне 17-71 и 
18-82, Топличина и Топличина С1, С2, С3 
и С4 
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12 Историјски архив 
"Тимочка крајина" 

Николе Пашића 
160,     

Зајечар 

23. дивизије, Америчка, Војводе Степе, 
Јелене Мајсторовић, Југовићева, 
Косанчићев венац 13 до 17, Милоша 
Великог од бр. 7а-33 и 14-22, Народне 
републике, Народног фронта, Николе 
Пашића од броја 121-315 и 134-322, 
Омладинска и Призренска 2-76 

13 Просторије Фонда 
ПИО – Филијала 
Зајечар 

Трг Карађорђев 
венац  2 , 
Зајечар 

 22. децембра, 29. новембра, Бихаћка, 
Бољевачка, Братујевачка, Војничка, 
Далматинска, Ђуре Салаја 27-33а и 26-
42а, Железничка колонија, Караџићева 1-
11, Кнеза Лазара, Ливничка, Максима 
Горког, Милана Ракића, Немањина, 
Нушићева, Пастерова, Приједорска, 
Ратних војних инвалида, Руђера 
Бошковића, Теслина, Тимочка, Трг 
Карађорђев венац, Устаничка, Чупићева 
и Шантићева 

14 Дом ученика 
средњих школа - 
бивши Интернат 

Скопљанска бб, 
Зајечар 

1. маја, 7. септембра од бр. 96-246, 
Јагодинска, Пионирска, Прилепска, 
Светозара Марковића 79-203 и 58-206, 
Синђелићева, Скопљанска и Чарапићева 

15 ОШ "Ђура Јакшић" Лењинова бб, 
Зајечар 

25. маја, 7. јула, 7. српске ударне 
бригаде, Аргентинска, Браће Југовића, 
Брестовачка, Владимира Назора, 
Гламочка, Гочка, Гундулићева, 
Даруварска, Достојевског, Загорска, 
Краљевића Марка - непарни бројеви, 
Лазе Лазаревића, Лакомичка, Лењинова, 
Мајевичка, Минићевска, Мостарска, 
Отона Жупанчића, Скерлићева, Стевана 
Мокрањца, Струмичка, Сутјеска, Ужичка, 
Цвећарска и Чачанска 

16  ОШ "Ђура Јакшић" Лењинова бб, 
Зајечар 

Аранђеловачка, Арчибалда Рајса, 
Банатска, Белопаланачка, Бјеловарска, 
Власинска, Гимназијска, Гњилак, Дели 
Јована, Димитровградска, Ђуре Пуцара, 
Др Властимира Јанковића, Др 
Љубинског, Др Радмила Спалајковића, 
Дрварска,  Земунска, Злотска, 
Зрењанинска, Јеремије Живановића, 
Кривовирска, Купрешка, Курир Мише, 
Лазаревачка, Леновачка, Лубнички пут, 
Митровачка, Мишарска, Насеље 
“Оскоруша”, Николе Коперника, Павла 
Савића, Пазариште, Петра Добрњца, 
Пиварска, Плавска, Пушкинова, 
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12 Историјски архив 
"Тимочка крајина" 

Николе Пашића 
160,     

Зајечар 

23. дивизије, Америчка, Војводе Степе, 
Јелене Мајсторовић, Југовићева, 
Косанчићев венац 13 до 17, Милоша 
Великог од бр. 7а-33 и 14-22, Народне 
републике, Народног фронта, Николе 
Пашића од броја 121-315 и 134-322, 
Омладинска и Призренска 2-76 

13 Просторије Фонда 
ПИО – Филијала 
Зајечар 

Трг Карађорђев 
венац  2 , 
Зајечар 

 22. децембра, 29. новембра, Бихаћка, 
Бољевачка, Братујевачка, Војничка, 
Далматинска, Ђуре Салаја 27-33а и 26-
42а, Железничка колонија, Караџићева 1-
11, Кнеза Лазара, Ливничка, Максима 
Горког, Милана Ракића, Немањина, 
Нушићева, Пастерова, Приједорска, 
Ратних војних инвалида, Руђера 
Бошковића, Теслина, Тимочка, Трг 
Карађорђев венац, Устаничка, Чупићева 
и Шантићева 

14 Дом ученика 
средњих школа - 
бивши Интернат 

Скопљанска бб, 
Зајечар 

1. маја, 7. септембра од бр. 96-246, 
Јагодинска, Пионирска, Прилепска, 
Светозара Марковића 79-203 и 58-206, 
Синђелићева, Скопљанска и Чарапићева 

15 ОШ "Ђура Јакшић" Лењинова бб, 
Зајечар 

25. маја, 7. јула, 7. српске ударне 
бригаде, Аргентинска, Браће Југовића, 
Брестовачка, Владимира Назора, 
Гламочка, Гочка, Гундулићева, 
Даруварска, Достојевског, Загорска, 
Краљевића Марка - непарни бројеви, 
Лазе Лазаревића, Лакомичка, Лењинова, 
Мајевичка, Минићевска, Мостарска, 
Отона Жупанчића, Скерлићева, Стевана 
Мокрањца, Струмичка, Сутјеска, Ужичка, 
Цвећарска и Чачанска 

16  ОШ "Ђура Јакшић" Лењинова бб, 
Зајечар 

Аранђеловачка, Арчибалда Рајса, 
Банатска, Белопаланачка, Бјеловарска, 
Власинска, Гимназијска, Гњилак, Дели 
Јована, Димитровградска, Ђуре Пуцара, 
Др Властимира Јанковића, Др 
Љубинског, Др Радмила Спалајковића, 
Дрварска,  Земунска, Злотска, 
Зрењанинска, Јеремије Живановића, 
Кривовирска, Купрешка, Курир Мише, 
Лазаревачка, Леновачка, Лубнички пут, 
Митровачка, Мишарска, Насеље 
“Оскоруша”, Николе Коперника, Павла 
Савића, Пазариште, Петра Добрњца, 
Пиварска, Плавска, Пушкинова, 

Сићевачка, Скојевска, Слободана 
Пенезића Крцуна, Стајков поток, 
Стражиловска, Танаска Рајића, Тимочких 
партизана, Ударничка,   Хомољска, 
Црновршка, Шавничка, Шекспирова, 
Шљиварски пут, Штипска,  Факултетска, 
Милутина Миланковића, Милеве 
Ајнштајн, Добровољачка, Ласовачка,   Др 
Грује Милутиновића, Параћински пут и 
Малојасеновачка. 

17 МЗ "Никола Пашић" Војводе 
Путника 10, 
Зајечар 

Војводе Путника , Ђуре Салаја 3-25 и 2- 
24а, Караџићева 12-20 и 35, Булевар Др 
Зорана Ђинђића, Николе Пашића 60-130, 
Пана Ђукића и Радничка 

18 Удружење 
пензионера града 
Зајечара 

Пана Ђукића 
12, Зајечар 

Београдска, Вишеградска, Врањска, 
Генерала Гамбете 41-69, Железничка, 
Јадранска, Козјачка, Корушка, 
Краљевића Марка – парни бројеви, 
Крфска, Курсулина, Лозничка, 
Драгослава Срејовића , Тетовска 2 
(Плажа Л1), Тетовска 20 (Плажа Л10), 
Тетовска 22 (Плажа Л11), Тетовска 24 
(Плажа Л12), Тетовска 26 (Плажа Л13), 
Тетовска 1А (Плажа Л14), Тетовска 4 
(Плажа Л2), Тетовска 6 (Плажа Л3), 
Тетовска 8 (Плажа Л4), Тетовска 10 
(Плажа Л5), Тетовска 12 (Плажа Л6), 
Тетовска 14 (Плажа Л7), Тетовска 16 
(Плажа Л8), Тетовска 18 (Плажа Л9), 
Патриса Лумумбе, Пролетерских 
бригада, Тетовска и Црнотравска 

19 "Копаоник" 
Београд - Пословни 
центар Зајечар 

Филипа 
Кљајића    2, 
Зајечар 

9. српске ударне бригаде 2 - 44, Авнојска 
2а – 40, Бачка, Братства и јединства, 
Браће Рибникар, Брионска, Васе 
Пелагића, Веселина Маслеше, Витомира 
Јеленковића, Владимира Роловића, 
Војвођанска, Вражогрначка, 
Вражогрначка рампа, Ђуре Ђаковића, 
Зетска, Ивана Горана Ковачића, Иве 
Андрића, Једренска, Јеремије Илића – 
Јегора, Јована Кецмана, Јурија 
Гагарина, Кавадарска, Карађорђева, 
Књаз Михајлова, Корчагинова, Косте 
Абрашевића, Др Косте Тодоровића, 
Крајишких бригада, Марије Бурсаћ, 
Матије Гупца, Невесињска, Неготински 
пут, Новице Поповића, Озренска, 
Панчевачка, Партизанска, 5. офанзиве, 
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Пиково имање, Подгорска, Похорска, 
Прибојска, Пут мира, Радомира 
Васиљевића, Рготска, Рудничка, 
Селиште, Ситничка, Славонска, 
Словенска, Соколовичка, Стакларска, 
Станка Пауновића, Стевана Сремца, 
Студентска, Травничка, Тржичка, 
Триглавска, Филипа Кљајића, Цвијићева, 
Цељска, Цетињска, Црвене Армије 1-85 
и 10-122, Чегарска, Чучук Станина, 
Пикова и Нова. 

20 Дом културе  MЗ 
"Котлујевац" – Хол  

Добривоја  
Радосављевића 
Бобија 1,  
Зајечар  

Бранке Динић, Вардарска, Василија 
Ђуровића Жарког, Грмечка, Добривоја 
Радосављевића Бобија, Др Хаџића, 
Копаоничка, Костолачка, Кумровачка, 
Међумурска, Новосадска, Подгоричка, 
Рашка, Рифата Бурџевића, Салашка, 
Сарајевска, Сокобањска, Тимочки кеј, 
Хајдук Станка и Шибеничка. 

21 Дом културе  MЗ 
"Koтлујевац" –  

Шалтер сала 
Градске управе 

Добривоја  
Радосављевића 
Бобија 1,  
Зајечар  

9. српске ударне бригаде 1-87, 
Бистричка, Бледска, Брегалничка, 
Дринска, Дурмиторска, Јастребачка, 
Књажевачка, Кордунска, Крагујевачка, 
Личка, Љубљанска, Октобарске 
револуције, Пере Радовановића 1б-25 и 
2-10, Петра Кочића, Плитвичка, 
Пожаревачка 1-53 и 2-56, Преспанска, 
Ријечка, Ртањска и Станоја Главаша 

22 ОШ “Хајдук Вељко” Добривоја  
Радосављевића 
Бобија бб,  
Зајечар 

8. марта, Анте Бојовића, Арсенија 
Спасића, Бошка Бухе, Велебитска, 
Делиградска, Димитрија Туцовића, 
Ђевђелијска, Др Мишовића, Жарка 
Зрењанина, Задарска, Зелени врх, 
Зеничка, Игманска, Кајмакчаланска, 
Кварнерска, Козарачка, Крсте 
Радивојевића, Крушевачка, Љутице 
Богдана, Мословачка, Незнаног јунака, 
Олимпијска, Париске комуне, Поречка, 
Радмиле Моцић, Сињска, Станоја 
Гачића, Суботичка, Цветка Цаковића и 
Дубочанска. 

23 ОШ “Хајдук Вељко” Добривоја  
Радосављевића 
Бобија бб,  
Зајечар 

Авалска, Авнојска 1-31, Бањалучка, 
Бежанијска, Бели брег, Боривоја 
Цоловића, Бранка Ћопића, Вељка 
Дугошевића, Виктора Бубња, 
Винодолска, Војислава Илића, Врбаска, 
Гоце Делчева, Ђорђа Андрејевића Куна, 
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Пиково имање, Подгорска, Похорска, 
Прибојска, Пут мира, Радомира 
Васиљевића, Рготска, Рудничка, 
Селиште, Ситничка, Славонска, 
Словенска, Соколовичка, Стакларска, 
Станка Пауновића, Стевана Сремца, 
Студентска, Травничка, Тржичка, 
Триглавска, Филипа Кљајића, Цвијићева, 
Цељска, Цетињска, Црвене Армије 1-85 
и 10-122, Чегарска, Чучук Станина, 
Пикова и Нова. 

20 Дом културе  MЗ 
"Котлујевац" – Хол  

Добривоја  
Радосављевића 
Бобија 1,  
Зајечар  

Бранке Динић, Вардарска, Василија 
Ђуровића Жарког, Грмечка, Добривоја 
Радосављевића Бобија, Др Хаџића, 
Копаоничка, Костолачка, Кумровачка, 
Међумурска, Новосадска, Подгоричка, 
Рашка, Рифата Бурџевића, Салашка, 
Сарајевска, Сокобањска, Тимочки кеј, 
Хајдук Станка и Шибеничка. 

21 Дом културе  MЗ 
"Koтлујевац" –  

Шалтер сала 
Градске управе 

Добривоја  
Радосављевића 
Бобија 1,  
Зајечар  

9. српске ударне бригаде 1-87, 
Бистричка, Бледска, Брегалничка, 
Дринска, Дурмиторска, Јастребачка, 
Књажевачка, Кордунска, Крагујевачка, 
Личка, Љубљанска, Октобарске 
револуције, Пере Радовановића 1б-25 и 
2-10, Петра Кочића, Плитвичка, 
Пожаревачка 1-53 и 2-56, Преспанска, 
Ријечка, Ртањска и Станоја Главаша 

22 ОШ “Хајдук Вељко” Добривоја  
Радосављевића 
Бобија бб,  
Зајечар 

8. марта, Анте Бојовића, Арсенија 
Спасића, Бошка Бухе, Велебитска, 
Делиградска, Димитрија Туцовића, 
Ђевђелијска, Др Мишовића, Жарка 
Зрењанина, Задарска, Зелени врх, 
Зеничка, Игманска, Кајмакчаланска, 
Кварнерска, Козарачка, Крсте 
Радивојевића, Крушевачка, Љутице 
Богдана, Мословачка, Незнаног јунака, 
Олимпијска, Париске комуне, Поречка, 
Радмиле Моцић, Сињска, Станоја 
Гачића, Суботичка, Цветка Цаковића и 
Дубочанска. 

23 ОШ “Хајдук Вељко” Добривоја  
Радосављевића 
Бобија бб,  
Зајечар 

Авалска, Авнојска 1-31, Бањалучка, 
Бежанијска, Бели брег, Боривоја 
Цоловића, Бранка Ћопића, Вељка 
Дугошевића, Виктора Бубња, 
Винодолска, Војислава Илића, Врбаска, 
Гоце Делчева, Ђорђа Андрејевића Куна, 

Др Ивка Ђоловића, Др Лазе Илића, Др 
Младена Стојановића, Звезданска, 
Звездански пут, Зворничка, Ивана 
Мажуранића, Илије Милкића, 
Котлујевачка, Мачванска, Народних 
хероја, Николетине Бурсаћа, Ободна, 
Петра Лековића, Подргмечка, Радоја 
Домановића, Ускочка, Фрушкогорска, 
Црвене Армије 135 и 124-296, 
Шарпланинска, Шумадијска и Винска 

24 Вртић "Маслачак" 14. српске 
ударне бригаде 
бб, Зајечар 

14. српске ударне бригаде, Колубарска, 
Пере Радовановића 7 (Пере 
Радовановића Е2), Пере Радовановића 9 
(Пере Радовановића Е3), Пере 
Радовановића 11 (Пере Радовановића 
Е4), Пере Радовановића 13 (Пере 
Радовановића Е5), Пере Радовановића 
15 (Пере Радовановића Е6), Пере 
Радовановића 17 (Пере Радовановића 
Е7), Пере Радовановића 19 (Пере 
Радовановића Е8), Пожаревачка 55-67, 
Пожаревачка 54 (Пожаревачка А1), 
Пожаревачка 52 (Пожаревачка А2), 
Пожаревачка 50 (Пожаревачка А3), 
Пожаревачка 48 (Пожаревачка А4), 
Пожаревачка 46 (Пожаревачка А5), 
Пожаревачка 44 (Пожаревачка А6), 
Пожаревачка 75 (Пожаревачка Д3), 
Пожаревачка 73 (Пожаревачка Д4), 
Пожаревачка 71 (Пожаревачка Д5), 
Пожаревачка 69 (Пожаревачка Д6), 
Пожаревачка 58 (Пожаревачка Ц1), 
Пожаревачка 60 (Пожаревачка Ц2), 
Пожаревачка 62 (Пожаревачка Ц3), 
Пожаревачка 56 (Пожаревачка Ц4), 
Пожаревачка 64 (Пожаревачка Ц4А), 
Пожаревачка 66 (Пожаревачка Ц5), 
Пожаревачка 68 (Пожаревачка Ц6), 
Пожаревачка 70 (Пожаревачка Ц7), 
Пожаревачка 56 А  (Пожаревачка Ц4 – 2. 
улаз), Пожаревачка 54 А (Пожаревачка 
А1 – 2. улаз), Пожаревачка 52 А 
(Пожаревачка А2 – 2. улаз), Пожаревачка 
50 А (Пожаревачка А3 – 2. улаз), 
Пожаревачка 48 А (Пожаревачка А4 – 2. 
улаз), Пожаревачка 46 А  (Пожаревачка 
А5 – 2. улаз), Пожаревачка 44 А 
(Пожаревачка А6 – 2. улаз) 

25 Стари млин  "25. Велики Извор 7. јула, Балканска, Зајечарска, Змајева, 
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маj" Косовска, Моше Пијаде, Насеље 
“Кошута”, Николе Пашића 3-77 и 2-68, 
Његошева, Тимочке буне, Хајдук 
Вељкова, Церска и Аврамичка 

26 Дом културе Велики Извор 22. децембра, 29. новембра, Анте 
Бојовића, Баље Стојановића, Велики 
Извор, Вука Караџића, Доситејева, 
Дубљанска, Изворски пут, Јакшићева, 
Карађорђева, Николе Пашића 79-103, 
Ослобођења, Пиротска, Првомајска, 
Светозара Марковића, Синђелићева, 
Цветка Цаковића и Чегарска 

27 Дом Културе – 
велика сала 

Халово Халово 

28 Дом културе Велики 
Јасеновац 

Велики Јасеновац 

29 OШ "15. мај" Градсково Градсково 

30 Дом културе Мали 
Јасеновац 

Мали Јасеновац 

31 Дом културе Шипиково Шипиково 

32 ОШ "Доситеј 
Обрадовић" 

Николичево Николичево 

33 ОШ "Доситеј 
Обрадовић" 

Вражогрнац Вражогрнац 

34 ОШ "Јеремија Илић 
- Јегор” 

Рготина 1300 каплара, 4. јула, 7. јула, 7. 
септембра, 8. марта, 9. српске ударне 
бригаде, Балканска, Боривоја Томића 
Ике, Борислава Миленковића Срђе, 
Борска, Браће Југовића, Брковића Црног, 
Букова глава, Вељка Влаховића, Војводе 
Мишића, Војводе Степе, Вука Караџића, 
Ђуре Јакшића, Добриле Радосављевић, 
Доситеја Обрадовића, Жарка 
Најдановића, Иве Андрића, Индустријска, 
Јеремије Илића - Јегора, Јоакима Вујића, 
Карађорђева, Кнеза Лазара, Козарачка, 
Косовска, Косте Тодоровића, Лоле 
Рибара, Љубе Нешића, Николе Тесле, 
Његошева, Омладинска, Павла Илића, 
Партизанска, Пашићева, Светосавска, 
Пионирска, Првомајска, Пролетерских 
бригада, Рготина, Рудничка, Саве 
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маj" Косовска, Моше Пијаде, Насеље 
“Кошута”, Николе Пашића 3-77 и 2-68, 
Његошева, Тимочке буне, Хајдук 
Вељкова, Церска и Аврамичка 

26 Дом културе Велики Извор 22. децембра, 29. новембра, Анте 
Бојовића, Баље Стојановића, Велики 
Извор, Вука Караџића, Доситејева, 
Дубљанска, Изворски пут, Јакшићева, 
Карађорђева, Николе Пашића 79-103, 
Ослобођења, Пиротска, Првомајска, 
Светозара Марковића, Синђелићева, 
Цветка Цаковића и Чегарска 

27 Дом Културе – 
велика сала 

Халово Халово 

28 Дом културе Велики 
Јасеновац 

Велики Јасеновац 

29 OШ "15. мај" Градсково Градсково 

30 Дом културе Мали 
Јасеновац 

Мали Јасеновац 

31 Дом културе Шипиково Шипиково 

32 ОШ "Доситеј 
Обрадовић" 

Николичево Николичево 

33 ОШ "Доситеј 
Обрадовић" 

Вражогрнац Вражогрнац 

34 ОШ "Јеремија Илић 
- Јегор” 

Рготина 1300 каплара, 4. јула, 7. јула, 7. 
септембра, 8. марта, 9. српске ударне 
бригаде, Балканска, Боривоја Томића 
Ике, Борислава Миленковића Срђе, 
Борска, Браће Југовића, Брковића Црног, 
Букова глава, Вељка Влаховића, Војводе 
Мишића, Војводе Степе, Вука Караџића, 
Ђуре Јакшића, Добриле Радосављевић, 
Доситеја Обрадовића, Жарка 
Најдановића, Иве Андрића, Индустријска, 
Јеремије Илића - Јегора, Јоакима Вујића, 
Карађорђева, Кнеза Лазара, Козарачка, 
Косовска, Косте Тодоровића, Лоле 
Рибара, Љубе Нешића, Николе Тесле, 
Његошева, Омладинска, Павла Илића, 
Партизанска, Пашићева, Светосавска, 
Пионирска, Првомајска, Пролетерских 
бригада, Рготина, Рудничка, Саве 

Ковачевића, Светозара Марковића, 
Тимочке буне и Хајдук Вељкова 

35 Читаоница месне 
заједнице 

Трнавац Трнавац 

36 ОШ "Јован 
Јовановић – Змај" 

Копривница Копривница 

37 Дом културe Јелашница Јелашница 

38 Дом културе Чокоњар Чокоњар 

39 Дом културе Дубочане Дубочане 

40 Месна заједница Глоговица Глоговица 

41  Дом културе - 
читаоница 

Мала Јасикова Мала Јасикова 

42 Сала за прославе у 
Дому културе 

Брусник Брусник 

43 Дом културе Кленовац Кленовац 

44 Дом културе Табаковац Табаковац 

45 Дом културе 
"Станоје Гачић - 
Милош" 

Салаш Салаш 

46 ОШ "Јован 
Јовановић  Змај" 

Метриш Метриш 

47 Месна заједница Велика 
Јасиковa 

Велика Јасиковa 

48 Дом културе Вратарница Вратарница, Дивичин вир, Змијанац, Кале, 
Мали Београд, Спасинци и Тавна Алуга 

49 Дом културе Заграђе Заграђе 

50 Месна заједница Селачка Селачка 

51 Дом културе Боровац Боровац 

52 Месна заједница Мали Извор Мали Извор 

53 Дом културе Врбица Врбица 
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54 Дом културе Мариновац Мариновац и Стубал 

55 Дом културе - мала 
сала 

Горња Бела 
Река 

Горња Бела Река 

56 Месна канцеларија Лесковац Лесковац 

57 Дом културе Ласово Ласово 

58 Дом културе Леновац Леновац 

59 Дом културе Шљивар Шљивар 

60 Здравствена 
станица 

Грлиште Грлиште 

61 Дом културе Лубница Валера, Ваља, Колоније, Краварник, 
Лубница, Мртвина,Обрштур, С. Лице И.Д, 
Соча, Фаџет и Широко поље 

62 Месна заједница Планиница Планиница 

63  Дом културе Гамзиград Бабајона, Гамзиград, Петроњ и Село 

64 Ресторан "Липов 
лад" 

Гамзиградска 
Бања 

Бања 

65 Дом културе - 
велика сала 

Звездан Звездан 

66 Месна канцеларија 
- Мала сала 

Грљан 9. српске ударне бригаде, Бошка Бухе, 
Бранка Радичевића, Владимира Назора, 
Грљан, Димитрија Туцовића, Железничка 
станица, Зајечарска 35-99 и 60-62, 
Зорана Радмиловића, Ивана 
Милутиновића, Иве Андрића, Јакшићева, 
Кнеза Лазара, Лоле Рибара, Николе 
Пашића, Нушићева, Омладинска, Петра 
Витановића 43-121 и 2-114, Петра 
Кочића, Првомајска, Светозара 
Марковића, Тимочка и Хајдук Вељкова 

67 Здравствена 
станица 

Грљан 23. дивизије, 7. септембра, Брковића 
Црног, Вељка Влаховића, Владимира 
Назора, Гаврила Принципа, Грљански 
пут, Ђорђа Симеоновића, Ђуре Салаја,  
Зајечарска  1-27, Ивка Ђоловића, Косте 
Абрашевића, Љубе Нешића, Љубице 
Радосављевић,  Милуна Минића, 
Народног фронта, Николе Тесле, Петра 
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54 Дом културе Мариновац Мариновац и Стубал 

55 Дом културе - мала 
сала 

Горња Бела 
Река 

Горња Бела Река 

56 Месна канцеларија Лесковац Лесковац 

57 Дом културе Ласово Ласово 

58 Дом културе Леновац Леновац 

59 Дом културе Шљивар Шљивар 

60 Здравствена 
станица 

Грлиште Грлиште 

61 Дом културе Лубница Валера, Ваља, Колоније, Краварник, 
Лубница, Мртвина,Обрштур, С. Лице И.Д, 
Соча, Фаџет и Широко поље 

62 Месна заједница Планиница Планиница 

63  Дом културе Гамзиград Бабајона, Гамзиград, Петроњ и Село 

64 Ресторан "Липов 
лад" 

Гамзиградска 
Бања 

Бања 

65 Дом културе - 
велика сала 

Звездан Звездан 

66 Месна канцеларија 
- Мала сала 

Грљан 9. српске ударне бригаде, Бошка Бухе, 
Бранка Радичевића, Владимира Назора, 
Грљан, Димитрија Туцовића, Железничка 
станица, Зајечарска 35-99 и 60-62, 
Зорана Радмиловића, Ивана 
Милутиновића, Иве Андрића, Јакшићева, 
Кнеза Лазара, Лоле Рибара, Николе 
Пашића, Нушићева, Омладинска, Петра 
Витановића 43-121 и 2-114, Петра 
Кочића, Првомајска, Светозара 
Марковића, Тимочка и Хајдук Вељкова 

67 Здравствена 
станица 

Грљан 23. дивизије, 7. септембра, Брковића 
Црног, Вељка Влаховића, Владимира 
Назора, Гаврила Принципа, Грљански 
пут, Ђорђа Симеоновића, Ђуре Салаја,  
Зајечарска  1-27, Ивка Ђоловића, Косте 
Абрашевића, Љубе Нешића, Љубице 
Радосављевић,  Милуна Минића, 
Народног фронта, Николе Тесле, Петра 

Витановића 3-41, Расадник, Солунског 
фронта, Станка Пауновића, Стевана 
Мокрањца и Цара Душана 

68 Синдикална 
подружница  
Аврамица 

Аврамица Аврамица 

69 Месна канцеларија Прлита Прлита и Засеок Тимок 

 
II 

 Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“ и на свим 
бирачким местима на територији Града Зајечара.  
 
I број: 013-46/2021 
У Зајечару,  04. 03. 2021. године. 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
            

                ПРЕДСЕДНИК 
Марко Минић, с.р. 
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