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     ГОДИНА  XVII     БРОЈ  3       ДЕСПОТОВАЦ  17.02.2022. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 

На основу члана 25. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 

14/2022)  Изборна  комисија општине Деспотовац, на седници одржаној 17. фебруара 2022. 

године, доноси 

 
П О С Л О В Н И К  О  Р А Д У 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овим Пословником уређују се организација и рад Изборне комисије општине 
Деспотовац (у даљем тексту: Комисија) и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

 

Седиште Комисије је у Деспотовцу у згради Општинске управе општине 
Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца 4. 
 
 

Члан 3. 

 

Комисија има печат. 

Печат има облик круга, чији је пречник 32 мм а у средини је грб Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписују се речи: ''Република Србија''. У следећем 

унутрашњем кругу исписују се речи: „ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ“. У дну печата исписује се реч „ДЕСПОТОВАЦ“. Текст печата исписује се 

ћириличким писмом. 

 
Члан 4. 

 
Надлежност Комисије одређена је Законом о локалним изборима, Законом о избору 

народних посланика и Законом о избору председника Републике, Законом о јединственом 
бирачком списку и Закону о финансирању политичких активности. 

У свом раду Комисија сходно примењује одлуке, упутства и друга акта Републичке 

изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике и избор 

председника Републике. 

Комисија врши и друге послове који су одређени одлукама Скупштине општине 

Деспотовац и актима Републичке изборне комисије. 
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Члан 5. 

 

Комисија је самостална и независна у свом раду. 
Комисија поступа на начин предвиђен законима којима се уређују питања из њене 

надлежности и по Закону о општем управном поступку. 
 

Члан 6. 
 

Комисију чини председник, чланови Комисије и њихови заменици. 
Комисија има секретара и заменика секретара. 

 
Члан 7. 

 

Председник Комисије: 
- организује рад Комисије; 
- сазива и председава седницама Комисије; 
- стара се о примени Пословника о раду Комисије; 
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Комисија; 
- стара се о спровођењу одлука Комисије; 
- представља и заступа Комисију; 
- обавља и друге послове који су утврђени законом и Пословником о раду.  
Члан Комисије има право и обавезу да учествује у раду Комисије и право да буде 

обавештен о раду Комисије. 
Заменик председника Комисије помаже председнику у организацији рада Комисије и 

обавља све дужности и послове председника Комисије када је он одсутан или спречен да 
обавља своју дужност. 

Секретар Комисије израђује акта, даје стручна мишљења заснована на закону и 
другим прописима и обавља друге стручне послове у вези рада Комисије. 

Заменик секретара Комисије помаже секретару у обављању  свих дужности и 
послова из претходног става и замењује га уњеговом одсуству. 
 

Члан 8. 
 

Рад Комисије је јаван. 

Јавност рада Комисије се обезбеђује: 

-  објављивањем аката Комисије на веб презентацији Комисије у складу са законом и 

овим пословником и 

-  одржавањем конференције за медије и давањем изјава за медије, у складу са овим 

Пословником. 

 

Члан 9. 

 

Комисија ради и одлучује у седницама.  

Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 

Седнице се одржавају у седишту Комисије. 

 

Члан 10. 

 

Седницу Комисије, по потреби, сазива председник Комисије или кад то захтева 
најмање трећина чланова Комисије. 

Уколико је председник Комисије спречен да обавља своју дужност због одлука 
државних органа и организација, седнице сазива заменик председника. 

Председник Комисије у сазиву седнице предлаже дневни ред седнице Комисије. 
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Члан 11. 

 

 Члан Комисије има право и обавезу да учествује у раду Комисије. 

Чланови Комисије се о сазваним седницама обавештавају писаним, телефонским 
или  електронским  путем  најкасније  два  дана  пре  одржавања  седнице,  на  адресе  коју 
чланови Комисије доставе секретару Комисије. Уз обавештење о сазваној седници  
члановима се доставља предложени дневни ред са материјалом. 

Сматра се уредном доставом уколико је обавештење о сазваној седници или другим 
чињеницама везаним за рад Комисије члану Комисије достављено на електронску адресу 
коју је члан, односно заменик члана доставио секретару Комисије. 

Обавештење о сазваној седници доставља се члановима, а уколико чланови нису у 
могућности да присуствују седници, чланови су обавезни да обавесте своје заменике о 
заказаној седници и да им електронски доставе материјал. 

Од расписивања избора до утврђивања укупних резултата избора за одборнике 

Скупштине општине Деспотовац, народне посланике, председника Републике или 

референдума обавештење о заказаној седници доставља се члановима Комисије у року који 

може бити краћи од рока из става 1. овог члана. 

 

Члан 12. 

 

Председник може на седницу позвати заменике чланова, који у том случају учествују 

у раду Комисије, без права на одлучивање. 

Председник на седницу може позвати и заменика секретара Комисије. 

 

Члан 13. 

 

О појединим питањима из надлежности Комисије, због хитности, седница Комисије 

се може одржати телефонским путем, позивањем и изјашњавањем чланова о предложеном 

дневном реду и тачкама. У случају сазивања седнице која ће се одржати телефонским путем 

неопходно је да се члановима достави материјал за предложене тачке (захтев, допис, 

предлог акта који се доноси). 

 

Члан 14. 

 

Уколико председник, чланови или секретар Комисије не могу пристутвовати 

седници Комисије, у раду Комисије учествује његов заменик са једниким правима и 

обавезама. 

Уколико сазваној седници не присуствују ни председник ни заменик председника 

Комисије, присутни чланови Комисије, већином од присутних, одлучују о председавајућем 

седницом. 

 
Члан 15. 

 

Након што председник Комисије утврди да седници присуствује довољан број 

чланова за пуноважан рад и одлучивање, отвара седницу. 

Председник и члан Комисије имају право да предложе измену и допуне дневног реда 

из сазива. 

Комисија посебно одлучује, прво о сваком предлогу за измену и допуну 

предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини. 
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Након што се утврди дневни ред, пре преласка на рад по тачкама, усваја се записник 

са претходне седнице. Чланови могу, пре изјашњавања о усвајању записника, изнети 

примедбе на записник о којима се Комисија посебно изјашњава. 

Председник отвара расправу по свакој тачки дневног реда. 

У расправи могу учествовати сви чланови Комисије. 

О питању које је на дневном реду додатна објашњења, мишљења и чињенице могу 

изнети и представити секретар и заменик секретара. 
Председник Комисије даје реч члановима и заменицима чланова комисије 

пријављеним за учешће у расправи. 
Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу. 

По завршеној расправи по свакој тачки дневног реда председник Комисије ставља на 

гласање предлог. 

 

Члан 16. 
 

Комисија одлучује већином од укупног броја гласова чланова у сталном, односно 

проширеном саставу. 

Гласање је јавно и врши се изјашњавањем да ли је члан „за“ , „против“ или „уздржан“ 

за предлог који је стављен на гласање. Члан Комисије има право да не гласа о предлогу. 

Уколико се о предлогу стављеном на гласање не изјасни довољан број чланова за 

доношење акта, сматра се да акт није донет и да је предлог одбијен, одбачен, односно да 

није усвојен. 

 

Члан 17. 

 

Комисија доноси Пословник о раду, упутства, одлуке, решења и закључке, сачињава 

Извештај, усваја информацију и даје мишљења и сагласности. 

 

Члан 18. 

 

Комисија може образовати поткомисију сачињену од чланова Комисије или 

одредити председника, чланове, секретара и њихове заменике за потребе вршења радњи 

везаних за спровођење избора (дежурство, контрола штампања гласачих листића, пријем 

изборних листа, ....). 

 

Члан 19. 

 

На седници Комисије води се записник о раду Комисије. 
Записник садржи главне податке о времену и месту одржавања седнице, присутним 

и одсутним лицима, о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у 

расправи, питањима о којима се расправљало и о одлукама које су на седници донете. 

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. 

Записник потписују председник и секретар Комисије. 

Пре  усвајања  записника од  стране  Комисије,  записник  се  може  користити  по 

одобрењу председника Комисије. 

Члан 20. 

 
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Општине Деспотовац. 
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Члан 21. 

 
Чланови Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији. 
За исплату средстава предвиђених за рад Комисије наредбодавци су председник и 

заменик председника. 

 

Члан 22. 

 

Општинска управа општине Деспотовац обезбеђује и пружа неопходну стручну и 
техничку  помоћ  при  обављању  задатака  Комисије,  у  складу  са  законом  и  одлуком  о 
организацији и раду те службе. 

 

Члан 23. 

 

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резузлтатима избора са 
изборним материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону. 

 
Члан 24. 

 
На питања која нису уређена овим Пословником примењује се Пословник о 

раду Републичке изборне комисије, а ако нису уређена ни на овај начин могу се 
уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника. 

Измене и допуне поједних одредби овог Пословника могу се вршити одлуком 
Изборне комисије. 

 
Члан 25. 

 
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду 

Изборне комисије општине Деспотовац („Службени гласник општине Деспотовац“ број 
3/20). 

Пословник  ступа  на  снагу даном  објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Деспотовац“. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Дамјан Крстовић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 

 
 

 

Оснивач: 

 

Скупштина општине Деспотовац 

 

Уредник: 

 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 

Издаје и штампа: 

 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 

Тел/факс: 

 

(035) 611-006 

 

Email: 

 

sodespotovac@ptt.rs 

 

Web: 

 

www.despotovac.rs 

 

2022 

------------------------ 
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