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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА V               ВРШАЦ, 16. МАРТ 2020. ГОДИНЕ   БРОЈ 5/2020

 
1.

На основу члана 15. став 1. тачка 12. За-
кона о локалним изборима («Сл.гласник РС» 
бр, 129/2007, 34/2010- одлука УС, 54/2011, 
12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење), 
Градска  изборна комисија Вршца на седници 
одржаној дана 4. марта 2020. године донела је 

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

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања 
организације, начина рада и одлучивања Град-
ске изборне комисије  (у даљем тексту: Коми-
сија), као и друга питања од значаја за рад Ко-
мисије. 

Седиште Комисије је у Вршцу,  у згра-
ди Скупштине града Вршцa, улица Трг Победе 
број 1. 

Комисија у свом раду користи један пе-
чат. 

Печат је пречника 35 мм. 
Печат је округлог облика, у средини пе-

чата је грб Републике Србије. По спољном обо-
ду печата уписан је текст: "Р Е П У Б Л И К 
А   С Р Б И Ј А".  У другом унутрашњем кругу 
уписан је текст: "АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА», у трећем унутрашњем кругу 
«ГРАД ВРШАЦ» .  У четвртом  унутрашњем 
кругу уписан је текст: "ГРАДСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ВРШАЦ"  У дну печата уписан је 
текст: "Вршац". 

Текст печата је исписан ћириличким 

писмом на српском језику.
Печат Комисије налази се и за њего-

во руковање и чување задужен је председник 
Градске изборне комисије. 

II  САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 2.

Комисија ради у сталном саставу (име-
новани чланови) и у проширеном саставу 
(опуномоћени чланови). 

Комисија има секретара, који учествује 
у раду Комисије без права одлучивања. 

Председника,  чланове и секретара као и 
њихове заменике Комисије именује Скупшти-
на града  Вршца. 

III  НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 3.

Комисија у оквиру надлежности утврђе-
не Законом о локалним изборима, Законом о 
избору народних посланика и Законом о фи-
нансирању политичких странака 

IV  НАЧИН РАДА
Члан 4.

Комисија ради у седницама. Седницу 
Комисије сазива председник Комисије, од-
носно заменик

председника,  ако је председник одсу-
тан или спречен. 

Заменици чланова Комисије имају иста 
права и одговорности као и чланови које за-
мењују. 

Право гласа у Комисији има само члан 
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тог органа, или у његовом одсуству заменик. 
Позив за седницу Комисије,  члановима,  

односно њиховим заменицима,  може упутити 
Председник Комисије или лице које он овласти, 
телефоном или на други одговарајући начин.

У току трајања изборног процеса, се-
днице Комисије, се одржавају у складу са ро-
ковима у којима се морају извршити поједине 
изборне радње. 

Члан 5.
Комисија ради и пуноважно одлучује 

ако на седници присуствује већина од укупног 
броја чланова односно њихових заменика.

Комисија одлучује већином гласова при-
сутних чланова односно заменика у сталном и 
проширеном саставу.

Члан 6.
Председник Комисије може да одреди, 

из реда дипломираних правника, запослених 
у Градској упрви, који имају потребна знања 
и искуства у спровођењу изборног процеса и 
радњи,  чланове стручног тима,  ради пружања 
стручне помоћи Комисији у обављању поједи-
них изборних радњи. 

Председник Комисије поред стручног 
тима из става 1.  овог члана,  образује и тим за 
административно -  техничке послове из реда 
запослених у Градској  управи који имају по-
требна знања и искуства у спровођењу избор-
ног процеса. 

Председник Комисије може, по потреби, 
задужити поједине чланове Комисије да про-
уче питања која се јављају у току спровођењу 
изборног поступка,  да у непосредној сарадњи 
са члановима изборних органа и другим учес-
ницима у поступку,  као и увидом у одгова-
рајуће документе, те да упознају Комисију са 
утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа 
решења на евентуалне нејасноће. 

Члан 7.
Комисија обезбеђује јавност рада да-

вањем саопштења и одржавањем конференција 
за штампу. 

Саопштење за јавност које је усвојила 
Комисија, даје надлежна служба Градске  упра-

ве,  по налогу председника Комисије. 

Члан 8.
У остваривању својих задатака Комиси-

ја, сагласно закону, сарађује са домаћим и стра-
ним органима и организацијама. 

V  ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 9.

О приговорима који су упућени Комиси-
ји,  поједини чланови Комисије могу у писаном 
облику,  припремити мишљење о начину реша-
вања приговора. 

Мишљење из става 1. овог члана обух-
вата садржину приговора, чињенично стање, 
излагање законских одредабана основу којих 
се приговор решава и предлог како га треба ре-
шити. 

Решење по приговору Комисија доноси 
у року од 48 часова од часа пријема приговора 
и доставља га подносиоцу приговора. 

Члан 10.
У поступку по приговорима,  у питањи-

ма која нису изричито уређена Законом о ло-
калним изборима, Законом о избору народних 
посланика,  и Законом о финансирању поли-
тичких странака,  Комисија сходно примењује 
одредбе Закона о општем управном поступку. 

 
VI   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД  

КОМИСИЈЕ
Члан 11.

Средства за рад органа за спровођење 
избора, изборни материјал и друге трошкове 
спровођења избора, обезбеђују се у буџету Гра-
да. 

Члан 12.
Председник,  чланови и секретар Коми-

сије,  као и њихови заменици имају право на 
накнаду за рад у Комисији. 

Висину накнаде за рад у Комисији 
утврђује се посебном одлуком Комисије,  на 
предлог председника Комисије, а на основу 
критеријума присутности,  степена и квалитета 
ангажованости у изборном процесу. 



16.03.2020.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 5/2020  217

Радници ангажовани у стручном и адми-
нистративно - техничком тиму имају право на 
накнаду за ангажовање у спровођењу изборних 
радњи о чему одлучује Комисија на предлог 
Председника. 

Висину накнаде за ангажовање тимова 
из става 3. овог члана утврђује Комисија по-
себном одлуком, на предлог председника Ко-
мисије, а у зависности од ангажовања у току 
изборног процеса. 

Висину трошкова за опремање бирачког 
места, закупнине,  накнаде за рад председни-
ка,  заменика председника,  чланова,  заменика 
чланова бирачког одбора, као и друге трошкове 
утврђује Комисија посебном одлуком. 

Налогодавци за исплату средстава из 
овог члана су председник, заменик председни-
ка и секретар Комисије. 

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 13.

На седници Комисије води се записник о 
раду Комисије.

Записник садржи све битне податке о ра-
ду на седници и то о присутности чланова Ко-
мисије, податке  о предлозима о којима се рас-
прављало,  са именима учесника у расправи,  о 
одлукама,  закључцима и другим актима који су 
на седници донети, као и о резултату гласања о 
сваком питању за које се гласало.

О вођењу и чувању записника стара се 
секретар Комисије. Записник се чува трајно.

Записник потписују председник и секре-
тар Комисије.

Записник се може користити само по 
одобрењу председника Комисије

Члан 14.
Комисија обезбеђује чување изборних 

аката и извештаја о резултатима избора са из-
борним материјалима и руковање тим мате-
ријалима, у складу са законом. 

Акта Комисије,  која се у складу са за-
коном објављују, објавиће се у «Службеном 
листу града Вршца».

Члан 15.
У Комисији се води деловодни протокол,  

сређује и чува документација  (архивска грађа 
Комисије),  са којом се поступа у складу са про-
писима. 

VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

Питања која се односе на рад Комисије, 
а која нису уређена овим Пословником,  могу 
се уредити одлуком или закључком Комисије,  
у складу са одредбама закона и овог Послов-
ника. 

Члан 17.
Овог Пословник ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у "Службеном листу 
града Вршца". 

                     РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број:013-1-3/2020-II-01
Датум:04.03.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Ален Делкић, с.р.

2.

 Градска изборна комисија Града 
Вршца, на основу члана 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/20 и 
16/20 – аутентично тумачење) и Пословника о 
раду Градске изборне комисије Града Вршца на 
седници одржаној дана 10. марта 2020. године, 
донела је:
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ОДЛУКУ
О ФУНКЦИОНИСАЊУ И РАДУ ГРАДСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ИЗБОРИМА 
2020. ГОДИНЕ

Члан 1. 
 Канцеларија Градске изборне комисије 
коју ће користи у локалним изборима 2020. 
године је Мала сала (Сепаре) на I спрату зграде 
коју користе органи Града, на адреси Трг победе 
бр. 1. 
 Телефон Градске изборне комисије је 
060/45-000-01 (телефон секретара комисије). 

Члан 2. 
 Радно време Градске изборне комисије у 
току изборног процеса биће сваког радног дана 
од 7:00 часова до 15:00 часова. 
 У периоду који није дефинисан ставом 
1. овог члана, одређује се пасивно дежурство 
по распореду који одређује председник или 
заменик председника. 
 Измену радног времена, Градска 
изборна комисија може утврдити у зависности 
од рокова и радњи које треба обавити. 

Члан 3. 
 Представници медија који прате рад 
Градске изборне комисије на спровођењу 
локалних избора морају бити акредитовани. 
 Акредитације издаје Градска изборна 
комисија по захтеву представника медија. 

Члан 4. 
 Даном почетка изборних радњи, 
ради благовременог обавештавања јавности 
о активностима и радњама које предузима 
Градска изборна комисија, на званичном сајту 
Града Вршца, www.vrsac.org.rs, биће отворена 
страница Локални избори 2020. 
 Е-маил Градске изборне комисије је 
izbornakomisija@vrsac.org.rs. 

Члан 5. 
 Председник, заменик председника, као 
и сви чланови и заменици Градске изборне 

комисије, укључујући секретара и заменика 
секретара, од дана почетка изборних радњи, 
па до подношења извештаја Скупштини Града 
Вршца биће доступни свим учесницима у 
изборном процесу за давање информација и 
обавештења о изборним радњама, роковима за 
њихово предузимање, као и о свим активностима 
које треба предузети у изборном процесу како 
би избори за одборнике Скупштине Града 
Вршца, спровели у складу са законом, што 
ефикасије и квалитетније. 

Члан 6. 
 Градска изборна комисија примаће 
изборне листе кандидата за одборнике 
Скупштине Града Вршца закључно са 10. 
априлом 2020. године у 24:00 часова, као 
законом утврђеним роком за предају изборних 
листа сваког радног и нерадног дана у времену 
од 00 - 24 часа, без обзира на радно време 
Градске изборне комисије утврђену чланом 2. 
ове одлуке. 
 У циљу организовања послова везаних 
за пријем изборне листе, предлагач/и изборне 
листе за избор одборника Скупштине Града 
Вршца су дужни да предају изборне листе 
најаве Градској изборној комисији најмање 
2 сата пре сата одређеног за предају изборне 
листе. 
 Под најавом из става 2. овог члана 
подразумева се давање обавештења о датуму и 
времену планираном за предају изборне листе. 
 Најава из става 2. овог члана може се 
вршити по избору предлагача изборне листе 
писаним или телефонским путем. 
 Најава из става 2. овог члана, писаним 
путем, врши се предајом писаног обавештења 
о дану и времену предаје изборне листе, у 
канцеларији Градске изборне комисије у току 
радног времена утврђеном чланом 2. став 1. ове 
одлуке.
 Најава из става 2. овог члана телефонским 
путем, врши се позивом на контакт телефон 
секретара или заменика секретара или позивом 
председника или заменика председника Градске 
изборне комисије у току радног времена 
утвђеног чланом 2. став 1. ове одлуке. 
 Председник Градске изборне комисије 
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ће након примљеног обавештења о предаји 
изборне листе у сарадњи са секретаром. 
односно замеником секретара Градске изборне 
комисије организовати послове везане за 
пријем најављене изборне листе. 
 У случају одсутности или спречености 
председника послове из става 7. овог члана 
ће у сарадњи са секретаром Градске изборне 
комисије организовати заменик председника. 

Члан 7.
 Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу Града Вршца“. 

                     РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број:013-1-16/2020-II-01
Датум:10.03.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Ален Делкић, с.р.

3.

 На основу члана 15. став 1. тачка 12) 
Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр.129/2007, 34/2010-одлука УС, 
54/2011, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење), 
Градска изборна комисија, на седници одржаној 
10. марта 2020. године, донела је                                              

Р О К О В Н И К
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ВРШЦА РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ  

2020. ГОДИНЕ

 1. Рокови за вршење изборних радњи 
у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине града Вршца утврђени су:

-  Одлуком о расписивању избора за одбор-
нике скупштина градова и скупштина 
општина („Службени гласник РС“, бр. 
19/20), 

- Законом о локалним изборима („Службе-
ни гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично ту-
мачење)

-  Законом о избору народних посланика 
(„Службени 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.за-
кон и 99/11)

- Законом о јединственом бирачком спис-
ку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 
99/11),

- Упутством за спровођење избора за наро-
дне посланике Народне скупштине, рас-
писаних за 26. април 2020. године, 02 број: 
013-53/20 од 4. марта 2020. године.

 2. Одлука о расписивању избора за 
одборнике скупштине градова и скупштина 
општина ступила је на снагу даном 
објављивања, 4. марта 2020. године.
 Одлуком су избори за одборнике 
расписани за 26. април 2020. године.
 Одлуком је одређено да рокови за 
вршење изборних радњи почињу да теку од 
дана ступања на снагу одлуке.
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1. Јединствени стандарди и обрасци 

1.1. 

Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис 
бирача који подржавају изборну листу и стављање 
на располагање учесницима у изборима 

(члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о 
локалним изборима) 

У року од три дана од 
дана расписивања избора, 
односно најкасније 7. 
марта 2020. године у 
24:00 часова 

2. Органи и тела за спровођење избора 

2.1. 

Доношење решења о именовању опуномоћеног 
представника подносиоца изборне листе у 
проширени састав Градске изборне комисије 

(члан 14. ст. 9. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од часа 
пријема предлога 
подносиоца изборне 
листе.  

2.2. 
Достављање предлога подносиоца листе за 
опуномоћеног представника у проширени састав 

(члан 14. став 10. Закона о локалним изборима) 

Најкасније 20. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

2.3. 
Решење комисије о проширеном саставу 

(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима) 
У року од 24 часа од 
пријема обавештења 

2.4. 
Решење о именовању бирачких одбора 

(члан.16. став 5. Закона о локалним изборима) 

Најкасније 15. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

2.5. 
Достављање Решења о именовању бирачких одбора 
подносиоцима 

(чл.16. став 6. Закона о локалним изборима) 

У року од 48 часова од 
дана доношења решења 

3. Изборна листа 

3.1. 
Подношење изборне листе  

(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) 
 

Најкасније 15 дана пре 
одржавања избора, 
односно до 10. априла 
2020. године у 24:00 
часова 
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3.2. 
Закључак којим се налаже отклањање недостатака 
који су сметња за проглашење изборне листе 

(члан 25. став 2. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе  

3.3. 

Подносилац изборне листе отклања недостатке који 
су сметња за проглашење изборне листе по 
закључку Градске изборне комисије 

(члан 25. став 2. Закона о локалним изборима) 
 

рок 48 часова од часа 
достављања закључка 

3.4. 
Проглашење, односно одбијање изборне листе 

(члан 24.став 1. и члан 25. став 3. Закона о локалним 
изборима) 

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе 

3.5. 
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 
„Службеном листу града Вршца” 

(члан 26. став 3. Закона о локалним изборима) 

Најкасније десет дана пре 
одржавања избора, 
односно до15. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

3.6. 
Право увида у поднете изборне листе 

(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима) 

у року од 48 часова од 
дана објављивања збирне 
изборне листе 

3.7. 

Увид представника подносилаца изборних листа и 
кандидата за одборнике у изборни материјал у 
просторијама Градске изборне комисије 

(члан 32. Закона о локалним изборима) 

у року од 5 дана од дана 
одржавања избора, 
односно до 01.05.2020. 
године у 24:00 часова 

3.8. 
Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) 
До дана утврђивања 
збирне изборне листе 

4. Бирачка места 

4.1. 

Одређивање и објављивање бирачких места у 
„Службеном  листу града Вршца” 

(сходно члану 34. став 1. тачка 7. Закона о избору 
народних посланика) 

најкасније 20 дана пре 
дана избора, односно до 
5. априла 2020. године у 
24:00 часова 

4.2. 
Разврставање бирача на бирачка места од стране 
градске управе 

До момента закључења 
бирачког списка, 
односно 15 дана пре дана 
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(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку 

избора, односно до 
11.04.2020. године у 
24:00 часова 

4.3 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе 

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

До момента закључења 
бирачког списка, 
односно 15 дана пре дана 
избора, односно до 
11.04.2020. године у 
24:00 часова 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје града и 
обавештавање грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 10. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

Од наредног дана од дана 
објављивања избора, 
односно од 05.03.2020. 
године 

5.2. 

Захтев градској управи за доношење решења о упису 
у бирачки списак, односно о промени у бирачком 
списку 

(члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

До закључења бирачког 
списка, односно 15 дана 
пре дана избора, односно 
до 10.04.2020. године у 
24:00 часова 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка од 
стране Министарства државне управе и локалне 
самоуправе 

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. Закона о 
јединственом бирачком списку) 

Од закључења бирачког 
списка до 72 часа пре 
дана избора, односно од 
11. до 22. априла 2020. 
године у 24:00 часова) 

5.4. 

Право увида и подношење захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне 
листе и лица које он за то овласти 

(члан 21. Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 5. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

Од проглашења изборне 
листе 

5.5 Доношење решења о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача од стране 

15 дана пре дана избора, 
односно 10. априла 2020. 
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Министарства државне управе и локалне самоуправе

(члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

године у 24:00 часова 

5.6. 
Објављивање укупног броја бирача у Службеном 
листу града Вршца 

(члан 18. . Закона о јединственом бирачком списку) 

Одмах по добијању 
решења о закључењу 
бирачког списка 

5.7. 

Достављање градској изборној комисији оверених 
извода из бирачког списка 

(члан 19. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

У року од 48 часова од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка, односно 
најкасније 12. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

5.8. 

Пријем у Градској изборној комисији решења о 
променама у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка 

(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

До 48 часова пре дана 
одржавања избора, 
односно до 23. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

5.9 

Утврђивање и објављивање у Службеном листу 
града Вршца коначног броја бирача 

(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

Одмах по истеку рока за 
пријем решења о 
променама у бирачком 
списку по закључењу 
бирачког списка, односно 
до 24.04.2020. године 

6. Спровођење избора 

6.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и 
времену одржавања избора 

(члан 54. став 1. Закона о избору народних 
посланика) 

Најкасније пет дана пре 
дана избора, односно 
најкасније до 20.04.2020. 
године у 24:00 часова 

6.2. 
Предаја изборног материјала бирачким одборима  
(члан 29. став 1. Закона о локалним изборима) 

Најкасније 24. априла 
2020. године у 24:00 
часова 

6.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне 
Од 48 часова пре дана 
избора до затварања 
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пропаганде 

(члан 5. став 3. Закона о избору народних 
посланика) 

бирачких места на дан 
избора (од 23. априла у 
24:00 часа до 26. априла 
2020. године у 20:00 
часова) 

6.4. 
Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. Закона о избору народних 
посланика) 

26. априла 2020. године 

од 7 до 20 часова 

7. Утврђивање и објављивање резултата избора 

7.1. 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала Градској изборној 
комисији  

(чл.38.став 1. Закона о локалним изборима) 

У року од осам часова од 
затварања бирачких 
места, односно 
најкасније до 27. априла 
у 04:00 часова 

7.2. 
Утврђивање резултата избора од стране Градске 
изборне комисије  

(члан 39. Закона о локалним изборима)  

У року од 24 часа од 
затварања бирачких 
места, односно 6 сати 
након достављања 
извештаја са бирачких 
места, односно 
најкасније 27. априла 
2020. године у 20:00 
часова  

7.3. 
Објављивање резултата избора у Службеном листу 
Града Вршца 

(члан 44. Закона о локалним изборима) 

Најкасније 27. априла 
2020. године до 20:00 
часова 

7.4 
Поновни избори 

(члан 50. Закона о локалним изборима) 

Седам дана од 
утврђивања 
неправилности 

8. Заштита изборног права 

8.1. 
Подношење приговора Градској изборној комисији 

(члан 52. ст. 2. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часа од часа
кад је донета одлука, 
извршена радња или 
учињен пропуст 
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8.2. 
Доношење и достављање решења по приговору  

(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима) 
У року од 48 часова од 
часа пријема приговора 

8.3. 
Жалба Управном суду против решења Градске 
изборне комисије по приговору 

(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима) 

У року од 24 часова од 
достављања решења 

8.4. 

Достављање свих потребних података и списа за 
одлучивање Управном суду од стране Градске 
изборне комисије 

(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) 

Одмах, а најкасније у 
року од 12 часова  

8.5 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима) 

У року од 48 часова од 
дана пријема жалбе са 
списима 

9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

9.1. 
Расподела одборничких мандата 

(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима) 

24 часа од затварања 
бирачких места, односно 
до 27.04.2020. године у 
20:00 часова 

9.2. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по 
редоследу на изборној листи, почев од првог 
кандидата са листе  

(члан 43. Закона о локалним изборима) 

У року од 10 дана од 
дана објављивања 
укупних резултата 
избора,  односно 
најкасније до 07.05.2020. 
године у 20:00 часова 

9.3 
Издавање уверења о избору за одборника  

(члан 45. Закона о локалним изборима) 
Одмах по додели 
мандата 

10. Извештавање  Скупштине града 

10.1. 

Подношење извештаја Скупштини града о 
спроведеним изборима 

(члан 15. став 1. тачка 10) Закона о локалним 
изборима) 

одмах по додели мандата

 
4. Овај Роковник објавити  у „Службеном листу Града Вршца“.  
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                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број:013-1-14/2020-II-01
Датум:10.03.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Ален Делкић, с.р.

4.

 На основу члана 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 
12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење), 
члана 100. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 
–аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о 
мерама за време ванредног стања („Службени 
гласник РС“, број 31/2020), Градска изборна 
комисија Града Вршца, на седници одржаној 
16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ 

РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕСКУПШТИНЕ ГРАДА 

ВРШЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 
2020. ГОДИНЕ

1. Прекидају се све изборне радње у 
спровођењу избора за одборнике 
Скупштине Града Вршца, расписа-
них за 26. април 2020. године, док ва-

жи Одлука о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС“, број 
29/20).

 2. Престају да теку сви рокови за вр-
шење изборних радњи у поступку 
спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локал-
ним изборима („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука 
УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – ау-
тентично тумачење), Законом о избо-
ру народних посланика („Службени 
гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003 – од-
лука УС, 72/2003 – др. закон, 18/2004, 
85/2005 – др.закон, 101/2005-др-за-
кон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011, 
104/2009 - др.закон и 12/2020), Зако-
ном о jединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 
99/11), и Одлуком о расписивању из-
бора за одборнике скупштине градо-
ва и скупштина општина („Службени 
гласник РС“, бр. 19/2020).

3. Нови рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора 
за одборнике Скупштине Града Вр-
шца биће утврђени у складу са време-
ном наставка спровођења изборних 
радњи које ће бити установљено од-
луком о престанку ванредног стања, 
када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у 
поступку спровођења избора из тачке 
1. ове одлуке остају на правној снази.

5. Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Вршца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одлуком о проглашењу ванредног 
стања, коју су 15. марта 2020. године донели 
заједно председник Републике, председник 
Народне скупштине и председник Владе, 
проглашено је ванредно стање на територији 
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Републике Србије.
 Влада је, на основу члана 200. став 
6. Устава Републике Србије, уз супотпис 
председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време 
ванредног стања. Уредба је ступила на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
 Чланом 5. наведене уредбе прописано је 
да се њеним ступањем на снагу прекидају све 
изборне радње у спровођењу избора за народне 
посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. 
април 2020. године и да ће време наставка 
спровођења изборних радњи бити установљено 
одлуком о престанку ванредног стања, када се 
за то стекну услови.
 У складу са наведеним, Градска изборна 
комисија, као орган који спроводи поступак 
избора за одборнике Скупштине Града Вршца, 
доноси решење о прекиду изборних радњи, 
за време док траје ванредно стање, с тим да 
ће се изборни процес, укључујући и рокове за 
вршење изборних радњи, наставити у складу са 
одлуком о престанку ванредног стања, што ће 
бити уређено посебним актом Градске изборне 
комисије.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се поднети приговор 
Градској изборној комисији у року од 24 часа 
од часа доношења Решења.

                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број:013-1-19/2020-II-01
Датум:16.03.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Ален Делкић, с.р.
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