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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 54. став 1. тачка 1. Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019), 

 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној ____________2019. донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

   

Члан 1. 

 

У Пословнику о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

11/2017) у члану 4. став 2. мења се и гласи:  

 

„Ако председник Скупштине из претходног сазива не сазове конститутивну 

седницу у року из става 1. овог пословника, најстарији кандидат за одборника новог 

сазива је овлашћен да сазове конститутивну седницу.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 6. став 1. алинеја 4. мења се и гласи:  

 

„- давање заклетве;“ 

Члан 3. 

 

Члан 13. мења се и гласи:  

 

„Члан 13. 

 

Скупштина града има председника. 

 

          Председник Скупштине града организује рад Скупштине, сазива и председава 

њеним седницама, координира рад радних тела Скупштине града и стара се да она 

извршавају послове ради којих су образована, остварује сарадњу са Градоначелником и 

Градским већем, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која 

Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и пословником 

Скупштине града.“ 

 

Члан 4. 

 

 У члану 29. додаје се став 3. који гласи:  

 

„Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед 

избора на ту функцију заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у 

граду.» 

 



Члан 5. 

 

Члан 30. мења се и гласи:  

 

„Скупштина града има секретара. 

 

Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на 

четири године јавним гласањем и може бити поново постављен. 

Предлог из става 2. овог члана садржи: име и презиме кандидата, кратку 

биографију и сагласност кандидата у писаном облику. 

           За секретара Скупштине града може бити постављено лице које има стечено 

образовање у складу са условима прописаним Статутом града. 

           Скупштина града може, на предлог председника Скупштине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

           Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

           Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и 

под истим условима као и секретар.“ 

 

Члан 6. 

 

У члану 33. у тексту после речи „Скупштине“ додаје се реч „града“. 

 

Члан 7. 

 

 У члану 40а. додаје се став 2. који гласи:  

 

„Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини града.“ 

 

Члан 8. 

 

У члану 42. у ставу 6. после речи „председавајућем“ додаје се реч „Скупштине“. 

После става 7. додаје се нови став 8. који гласи:  

 

„Кад одлучује о избору градоначелника Скупштина града истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа. 

Гласање се врши на једном гласачком листићу заокруживањем за или против 

предложених кандидата.“ 

 

Члан 9. 

 

У члану 47. додају се нови ставови 2, 3. и 4. који гласе: 

 

„Одборник не може бити запослени у Градској управи и лице које именује 

односно поставља Скупштина града. 

 Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по 

основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 

 Даном потврђивања одборничког мандата  лицима које је именовала односно 

поставила Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно 

постављена.“ 



 

Члан 10. 

 

Члан 65. мења се и гласи: 

 

„У току трајања мандата могу бити разрешени председник или члан радног тела, 

на предлог председника Скупштине, председника радног тела или одборничке групе 

која је предложила њихово именовање. 

Скупштина одлучује о разрешењу и избору председника или члана радног тела 

после достављања предлога.“ 

 

Члан 11. 

 

У члановима 67, 69, 71, 73, 77, 79. и 83. речи „именује“ односно „именују“ 

замењује речима „бира“ односно „бирају“. 

 

Члан 12. 

 

 У члану 78. после речи: „Скупштине града“ додаје се текст: „и утврђује 

пречишћен текст одлука које доноси Скупштина града“. 

 

Члан 13. 

 

После члана 99. додају се нови чланови  

 

„Члан 99а. 

 

 Скупштина града именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике 

Скупштине у складу са Законом. 

 Изборна комисија је самостална и независна у раду и ради на основу Закона и 

прописа донетих на основу Закона. 

 За свој рад Изборна комисија одговара органу који је именовао. 

 

 

Члан 99б. 

 

 Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који 

имају изборно право и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. 

 Члановима Изборне комисије и њиховим заменицима престаје функција у 

Изборној комисији када прихвате кандидатуру за одборника.  

 

Члан 99в. 

 

 Изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у проширеном 

саставу (опуномоћени чланови). 

 Изборна комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до 

завршетка избора.  

 Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од 

половине чланова у сталном саставу Изборне комисије. 



 У решењу о именовању председника и чланова Изборне комисије поред личног 

имена председника, односно члана мора бити наведена његова политичка припадност 

или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован.  

 

Члан 99г. 

 

 Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова 

које именује Скупштина града, на предлог одборничких група у Скупштини сразмерно 

броју одборника, а у проширеном саставу и један опуномоћени представник 

подносилаца изборне листе који је предложио најмање 2/3 кандидата од укупног броја 

одборника који се бира.  

 Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града. Секретар 

учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 Председник, чланови Изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен 

секретар имају заменике.  

 За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне 

комисије именује се лице које је дипломирани правник.  

 

Члан 99д. 

 

 Изборна комисија: 

1) стара се о законитости спровођења избора одборника 

2) одређује бирачка места при чему нарочито води рачуна о равномерној 

распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места 

бирачима 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове 

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

одборника  

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровође избора за 

одборнике 

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

избору одборника 

7) проглашава изборне листе  

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима 

9) утврђује и објављује укупне резултате одборника 

10) подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за одборнике 

11) доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу 

и резулатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора 

12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

 

У свом раду Изборна комисија сходно примењује и друге акте Републичке 

изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.“ 

 

Члан 14. 

 

 У члану 101. у ставу 3. уместо речи: „одборничким групама“ треба да стоји: 

„председницима одборничких група“. 

 



Члан 15. 

 

 У члану 108. став 2. се мења и гласи: 

 

 „Радно тело одлучује и у писаном облику обавештава Скупштину о томе ко је 

известилац по појединим тачкама дневног реда.“ 

 

Члан 16. 

 

                   У члану 110. после става 3. додају се нови ставови који гласе: 

 

 „У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, 

председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 

пријема захтева. 

              Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора да садржи разлоге који 

оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним 

несазивањем. 

              Минималан рок за сазивање седнице Скупштине, из става 4. овог члана, не 

односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације. 

Председник Скупштине града може одложити седницу коју је сазвао само у 

случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању 

седнице одлучује Скупштина града.“ 

 

Члан 17. 

 

 У члану 121. у ставу 3. уместо речи: „лично име“ треба да стоји: „име и 

презиме“. 

 

Члан 18. 

 

 У члану 152. у последњем ставу брише се текст: „и одредити паузу до извршења 

мере удаљења“. 

 

Члан 19. 

 

 У члану 155. уместо речи: „мобилних телефона“ треба да стоји: „електронских 

уређаја.“ 

 

Члан 20. 

 

 У члану 158. став 2. после речи: „писаним“ додати речи: „или електронским“. 

 

Члан 21. 

 

 У члану 161. став 3. се брише. 

 

Члан 22. 

 

 У члану 169. став 1. мења се и гласи: „Скупштина разматра предлог општег акта 

у начелу и појединостима“. 



 

Члан 23. 

 

 У члану 172. после речи: „у целини“ додаје се текст: „у дану за гласање или 

одмах по завршетку претреса по тој тачки дневног реда, на предлог председника 

Скупштине. 

 

 

Члан 24. 

 

 У члану 175. у ставу 3. и ставу 4. после речи: „технички“ додаје се реч: 

„неисправне“. 

 

Члан 25. 

 

 У члану 178. став 2. после речи: „у дану за гласање“ додаје се текст: „или одмах 

по завршетку претреса по тој тачки дневног реда“. 

 

Члан 26. 

 

 У члану 181. у ставу 1. уместо текста: „предлогу за стављање на дневни ред акта 

по хитном поступку“ треба да стоји: „утврђивању дневног реда“. 

 

Члан 27. 

 

 У члану 183. став 4. речи: „се подноси“ бришу се. 

  

Члан 28. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-___/19-I 

___________ 2019. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић 
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