
Peuy6nura Cp6uia
CKYIIIIITI4HA f PA,qA IIAI{KA

-Caser 3acrutyT, APYre rpoflrce
Epoj: 06-108122-I
18. jyn 2022. roArue
qAIIAK

Ha ocuorY 'rr. 78. u 201' craB
rlaqKao' 6poj l9ll9 - nPeuzruheu

opraulr3all vtjy, ua ceAullqu o4pxauoj

u opranusaqujY

C KYIIIIITVTHW f PAAA IIAIIKA

l. u 2.Ilocnonnura o p4y (,,C1. nl{cr rpaAa

rexct), Canet 3a crarlr, Apyre [por]Ice u

18. jyra 2022. roAI'IHe, YrBPAuo je

nPEAnor oAnvKE
oI43MEHAMAI4AOITyHAMAIIOCJIOBHI',IKAOPAAy

CKYIIIIITI4HE TPMA IIAI{KA

rr rlpeAnaxe Cryumrunr4rpalarlaqra Aa AoHece

oAnvKv
o I43MEHAMA I4 AOIIyHAMA ITOCJIOBHI4KA

o PAAy CKyIIIIITI4HE |PAAA I{ATIKA

y reKcry roju je o46opnuqrEMa ,4OcraBJbeH y Marepujaty 3a ceAHI{IIy cryuurutue.

I4anecr:unaq Ha ceAHI,Iqn Crynurune je Cte$an Pagonanonrlh, npe4ce'qHux

Casera 3a craryr, Apyre rlporllce u opraunsauujy'

IIPEACEAHI4K
3a cTaryr, Apyre nponl,Ice

opranusaqujy,
nuh

L"r"+,if'j:t
,



 

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

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 

закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 54. став 1. тачка 1. и члана 61. став 

1. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној _______2022. године, 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“ број 

19/19 – пречишћен текст), у члану 4. став 1. мења се и гласи: 

  „Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из 

претходног сазива у року од десет дана од дана објављивања решења о додели 

мандата на веб–презентацији, тако да се та седница одржи најкасније 30 дана од 

дана објављивања решења о додели мандата на веб–презентацији“. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 5. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „Aко најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат не може 

или неће да председава, конститутивној седници Скупштине председава 

најстарији присутни кандидат за одборника којем је додељен мандат.“ 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 38. брише се.  

  

Члан 4. 

 

 Члан 40. брише се. 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 42. додаје се став 9. који гласи: 

 „Уколико предложени кандидати за градоначелника, заменика 

градоначелника и чланове Градског већа не добију потребну већину гласова, 

поступак предлгања и избора се понавља.“ 

 

 

 

 

 



Члан 6. 

 

 Члан 54. мења се и гласи:  

 „Пре истека времена на који је изабран одборнику престаје мандат: 

1) када Скупштина на конститутивној седници потврди мандате 

одборника из наредног сазива; 

2) ако умре; 

3) ако је правоснажном судском одлуком потпуно лишен пословне 

способности, односно ако је правоснажном судском одлуком којом је 

делимично лишен пословне способности утврђено да је неспособан да 

врши изборно право; 

4) ако је изгубио држављанство Републике Србије; 

5) ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне 

самоуправе; 

6) ако је правоснажном судском одлуком осуђен на казну затвора у 

трајању од најмање шест месеци; 

7) доношењем одлуке о распуштању Скупштине; 

8) ако је преузео функцију која је по Уставу и закону неспојиво са 

функцијом одборника; 

9) ако поднесе оставку. 

 Одборнику мандат престаје када наступи случај који представља разлог за 

престанак мандата. 

 Скупштина доноси одлуку којом констатује да је одборнику престао 

мандат одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак његовог 

мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници. 

 Одлука којом се констатује да је одборнику престао мандат објављује се на 

веб-презентацији.“ 

 

Члан 7. 

 

 Члан 55. мења се и гласи:  

 „Оставка одборника подноси се у писаној форми, а потпис подносиоца 

мора бити оверен у складу са законом којим се уређује оверавање потписа.  

 Оставка се лично подноси Скупштини у року од три дана од дана овере 

потписа подносиоца. 

 Оставка је пуноважна само ако је потпис одборника оверен након што му 

је потврђен мандат.  

 Одборник може поднети оставку и усмено на седници Скупштине. 

 Оставка се не може опозвати. 

 Одборнику мандат престаје оног дана када поднесе оставку.“ 

 

Члан 8. 

 

 У члану 99б став 1. после речи „самоуправе“ додају се речи: „и који нису 

одборници нити су кандидати за одборнике“. 

 

Члан 9. 

 

 Члан 99в мења се и гласи: 

 „Изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу. 



 Изборна комисија ради у проширеном саставу док укупан извештај о 

резултатима локалних избора не постане коначан.“ 

 

 

Члан 10. 

 

 Члан 99г мења се и гласи: 

 „Изборну комисију у сталном саставу чине председник, осам чланова, 

заменик председника и осам заменика чланова које именује Скупштина града на 

предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 

одборника који припадају одборничким групама. 

 Ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова 

и заменика чланова Изборне комисије у сталном саставу. 

 Одборничка група која има више од половине од укупног броја одборника 

предлаже председника, заменика председника, чланове чији број заједно са 

председником није већи од половине броја чланова Изборне комисије и 

заменике чланова чији број заједно са замеником председника није већи од 

половине броја заменика чланова Изборне комисије, док остале чланове и 

заменике чланова у Изборној комисији предлажу остале одборничке групе 

сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају 

одборничким групама. 

 Одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова 

Изборне комисије у сталном саставу сматра се и одборник појединац или група 

одборника која броји мање код оног броја одборника који је потребан за 

образовање одборничке групе: 

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе; 

 2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико мандата 

колико је потребно за образовање одборничке групе; 

2) ако нико од њих није приступио некој одборничкој групи; 

 4) ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана односно 

за заменика члана Изборне комисије у сталном саставу. 

 Ако у Скупштини постоји само једна одборничка група, она предлаже: 

председника, заменика председника, чланове чији број заједно са председником 

није већи од половине броја чланова Изборне комисије и заменике чланова чији 

број заједно са замеником председника није већи од половине броја заменика 

чланова Изборне комисије, док преостале чланове и заменике чланова у 

Изборној комисији предлаже начелник Градске управе из реда запослених у 

Градској управи који имају искуства у спровођењу избора. 

 Ако у Скупштини постоје две одборничке групе, већа одборничка група 

предлаже председника, заменика председника, чланове чији број заједно са 

председником није већи од половине броја чланова Изборне комисије и 

заменике чланова чији број заједно са замеником председника није већи од 

половине заменика чланова Изборне комисије, начелник Градске управе 

предлаже једног члана и заменика члана из реда запослених у Градској управи 

који имају искуства у спровођењу избора, док преостале чланове и заменике 

чланова у Изборној комисији предлаже мања одборничка група. 

 За председника и заменика председника Изборне комисије може да буде 

именовано само оно лице које има високо образовање у области правних наука.  

 У раду Изборне комисије учествују, без права одлучивања, секретар 

Изборне комисије и заменик секретара Изборне комисије. 



 Секретара и заменика секретара Изборне комисије именује Скупштина на 

предлог председника Скупштине. 

 За секретара и заменика секретара Изборне комисије могу да буду 

именовани секретар Скупштине, начелник Градске управе, или лице из реда 

запослених у Градској управи које има високо образовање у области правних 

наука.“ 

 

Члан 11. 

 

 Члан 99д мења се и гласи: 

 „Члану и заменику члана Изборне комисије функција престаје по сили 

закона, а Скупштина града по службеној дужности утврђује престанак његове 

функције: 

1) ако умре; 

2) ако изгуби изборно право; 

 3) ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне 

самоуправе; 

4) када се прогласи изборна листа на којој је кандидат за одборника; 

 5) ако подносилац изборне листе који га је предложио повуче изборну 

листу; 

 6) ако се поништи решење о проглашењу изборне листе чији подносилац га 

је предложио; 

 7) ако је правоснажном судском одлуком осуђен на казну затвора у трајању 

од најмање шест месеци; 

8) ако изгуби радну способност; 

9) у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

 Члана, односно заменика члана Изборне комисије разрешава Скупштина 

града: 

1) ако поднесе оставку у писменој форми; 

2) ако се накнадно утврди да не испуњава посебан услов за именовање; 

3) у другим случајевима предвиђеним законом. 

 Када Одлука о расписивању избора ступи на снагу, тада је Изборна 

комисија надлежна да разреши члана и заменика члана Изборне комисије у 

сталном саставу, да утврди да му је функција престала по сили закона као и да 

на предлог овлашћеног предлагача именује новог члана уместо оног који је 

разрешен, однсно којем је функција престала по сили закона.“ 

 

Члан 12. 

 

 После члана 99д додаје се нови члан који гласи: 

 

„Члан 99ђ 

 

 Изборна комисија: 

1) стара се о законитом спровођењу локалних избора; 

2) организује техничку припрему за локалне изборе; 

3) објављује рокове за вршење изборне радње; 

4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи; 



 5) именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика 

члана органа за спровођење избора; 

 6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи 

изборну листу, као и закључак који налаже подносиоцу изборне листе да 

отклони недостатке изборне листе; 

 7) доноси решење којим констатује да је повучена проглашена изборна 

листа; 

 8) доноси решење којим констатује да место кандидата за одборника на 

изборној листи остаје празно; 

9) одређује бирачко место; 

10) обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора; 

 11) утврђује облик, изглед и боју гласачких листића и контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије; 

 12) утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних 

гласачких листића; 

 13) одобрава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим 

штампањем; 

14) уређује начин примопредаје изборног материјала пре и после гласања; 

 15) даје информације бирачима о томе да ли је у изводу из бирачког списка 

евидентирано да су гласали на изборима; 

 16) доставља податке о органима надлежним за прикупљање и обраду 

статистичких података; 

17) одлучује о приговорима, у складу са Законом; 

 18) утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва 

бирачка места која су обрађена у року од 24 часа од затварања бирачких места; 

 19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о 

резултатима избора; 

20) подноси Скупштини извештај о спроведеним изборима; 

20) обавља и друге послове предвиђене Законом.“ 

 

 

Члан 13. 

 

 У члану 101. став 2. мења се и гласи: „председник радног тела или 

председник Скупштине могу сазвати седницу радног тела и у краћем року, када 

постоје оправдани разлози који се морају на седници образложити“. 

 

Члан 14. 

 

 У члану 116. у ставу 2. после речи: „заменику председника Скупштине и“   

додају се речи: „говори са места електронске пријаве или.“ 

 

Члан 15. 

 

После члана 116. додају се нови чланови 116а, 116б и 116в који гласе:  

 

„Члан 116а 

 

 Одборник је дужан да користи електронски начин пријаве и одјаве 

присуства на седници Скупштине. 



 Одборнику који злоупотреби електронски начин пријаве, пријављујући 

другог одборника или изврши злоупотребу електронског система на други 

начин, председник Скупштине може да изрекне меру опомене, а одмах ће се 

приступити поновној пријави одборника на електронски систем. 

   

 

Члан 116б 

 

Уколико се одборник при изласку из сале Скупштине не одјави на начин 

прописан чланом 116а став 1. овог Пословника, председник Скупштине га може, 

на основу мониторског извода, опоменути да то уради. 

 Одборник је дужан да се за време трајања седнице Скупштине стара о 

свом електронском идентитету и учини га недоступним другим особама.  

  Уколико председник Скупштине изрази сумњу да се одборник није 

одјавио у складу са ставом 1. овог члана пријаве о присуству одборника ће бити 

поништене и приступиће се поновној пријави одборника на електронски систем.   

 

Члан 116в 

 

Одборник је дужан да одмах пријави секретару Скупштине уколико има 

проблема са пријавом или одјавом на електронски систем у својој одборничкој 

јединици.  

 Надлежна служба ће, због наступања разлога из става 1. овог члана, 

одборнику омогућити несметан рад на одређеној одборничкој јединици 

електронског система.“  

 

 

Члан 16. 

 

У члану 117. став 1. после речи: „на основу“ додају се речи: „електронске 

евиденције или“.   

 

Члан 17. 

 

У члану 130. став 1. мења се и гласи: 

„Пријаву за реч, за поједину тачку дневног реда, одборник подноси 

електронским путем, притискањем одређених тастера, до отварања расправе. 

Уколико нису обезбеђени технички услови за електронски начин пријављивања, 

пријаве за реч подноси председник одборничке групе, као и одборник који није 

члан одборничке групе, у писаном облику до отварања расправе по тачки 

дневног реда, на обрасцу који добије од Стручне службе Скупштине града.  

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  

„Одборници су дужни да говоре са места пријаве на електронски систем, 

осим уколико не постоје технички услови или у другим случајевима када 

одреди председник Скупштине.“ 

 

Члан 18. 

 

 У члану 136. у ставу 1. после речи: „гласање“ додају се речи: „а о начину 

гласања председник Скупштине обавештава одборнике пре почетка гласања.“ 



 Став 2. мења се и гласи: 

 „Одборници се изјашњавају – ко је за предлог, ко је против предлога, и ко 

се уздржава од гласања.“ 

 Став 3. мења се и гласи:  

 „Када се гласа дизањем руке, пребројавање гласова у току гласања врши 

најмање двоје запослених који врше административно стручне послове за 

Скупштину и које одреди секретар.“ 

 У ставу 6. реч „може“ брише се, а реч „спровести“ замењује се речју 

„спроводи“. 

 

 

Члан 19. 

 

 У члану 137. у ставу 1. и 3. реч: „бројања“ замењује се речима: „резултата 

гласања“. 

 

Члан 20. 

 

 У члану 151. став 2. мења се и гласи:  

 „Одборнику коме је изречена мера одузимања речи, председник 

Скупштине искључује озвучење. Уколико се обраћа са говорнице, дужан је да се 

без одлагања удаљи, у супротном председник Скупштине искључује озвучење, а 

по потреби одређује паузу.“ 

 

 

Члан 21. 

 

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

листу града Чачка“. 

 

  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-____/2022-I 

_________  2022. године 

Ч А Ч А К 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Скупштине града Чачка, 

                                                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке је члан 32. став 1. тачка 1.  и члан 66. 

став 3.  Закона о локалној самуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-

др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члан 54. став 1. 

тачка 1. и члан 61. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19).  

 Чланом 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине доноси Пословник Скупштине. Чланом 66. став 3. Закона 

прописано је да се одредбе овог Закона које се односе на Скупштину општине 

примењују на градску Скупштину. Чланом 54. став 1. тачка 1. Статута града 

Чачка прописано је да Скупштина града доноси Пословник Скупштине. Чланом 

61. Статута став 1. прописано је да се начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују 

Пословником Скупштине.  

 

У складу са Закључком о приступању изменама и допунама Пословника 

о раду Скупштине града Чачка, донетим на седници одржаној 18. и 19. маја 

2022. године, а ради усаглашавања Пословника о раду Скупштине са одредбама 

новог Закона о локалним изборима, који је ступио на снагу 8. фебруара 2022. 

године и имплементације електронског система у начину припреме, вођења, 

организације, ефикаснијег и прецизнијег рада Скупштине града Чачка, 

савременијег начина остваривања права и дужности одборника и 

дигитализације у служби јачања демократије врше се измене и допуне 

Пословника о раду Скупштине.  

 

 У члану 1. прописан је другачији рок за сазивање конститутивне седнице 

Скупштине. 

У члану 2. прописано је ко председава седницом у случају да најстарији 

кандидат за одборника не може или неће да председава конститутивном 

седницом.  

Члановима 3. и 4. бришу се чланови 38. и 40. Пословника, због 

усклађивања са одредбама Закона о локалној самоуправи.  

У члану 5. додаје се став којим се попуњава правна празнина приликом 

избора извршних органа.    

У члану 6. прописани су разлози за престанак мандата одборнику пре 

истека времена на које је изабран, време престанка мандата и обавеза 

објављивања одлуке о престанку мандата на веб-презентацији.  

У члану 7. прописан је начин подношења оставке одборника, време 

престанка мандата у том случају, као и да се оставка не може опозвати.  

У члану 8. прецизније је прописано која лица могу бити именована за 

члана и заменика члана Изборне комисије. 

У члану 9. прописано је до када Изборна комисија ради у проширеном 

саставу. 

У члану 10. на другачији начин се прописује број и начин избора чланова 

и заменика чланова Изборне комисије, као и услови за именовање председника 

и заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије.  



Y unaHy

3aMeHLIKy qIaHa
pa3perrraBajy.

HaArexHocr I4:6opne rovzcuje, xoja jeY qraHy 12. EPotIPIcaHa je
[po[upeHa AoHoIleEeM HoBol 3axoua.

Y unany 13. nponucaHo je Aa qg.{HEIIY Pa.Usor reJla Moxe ca3gutfi rr

npeAceAHl4x Cr5mmt[He y ;HTHI{M cnyqajeBllMa, 11;a4a 3a nocroje orpaBAaHI{

pa:!no3I4.

V.rraHoer.rMa 14, 15, 16, 17, 18. 19. w20. ype\yje ce rplljaBau ol(aBa

lp[cycTBa o46opnura Ha CeAHI{IIq Cxyuur}IHe eneKTpOHcKI{M II}'TSM, yrnplunarra

KBOplMa Ha CeAHr.rqu cxynnrruue eneKTpoHcKuM [yTeM, Mepe y cnrlajy
3notlorpe6e oror cr4creMa, Harryrr ua roju he ce o46opnrary ouoryhurrz HecMeraH

pal y ciryrajy npo6teua ca nprajasoM r.r oAiaBoM Ha eneKTpoucKra cl{creM, Kao I'I

flpeqr3uparbe HaquHa upnjane 3a peq r r:lacalba o46opnuxa eneKTpoHcKI4M [yreM.

IIPEACEAHI4K
Canela 3a craryr, Apyre nporurce

11. uponucyje ce y KojuM clyrajenuua rpecmje Syurqzja qilary v
Irls6opne xouucuje rro oIIJIH 3axoHa, a y KoJI4M cnf{aJeBl4Ma ce

ParosaHoerh


