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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВРШАЦ 

Градска изборна комисија 

Бр. 013-1-16/2020-II-01 

Дана 10. марта 2020. године  

 

 

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: 

 

 

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.  
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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.  

 

http://www.vrsac.org.rs/
mailto:izbornakomisija@vrsac.org.rs
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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 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“.  

 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             

                                                                          Ален Делкић 


