
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 

Број 5.                                                 Сомбор, 29.03.2012. године                                             Година V 

  

 

33. Изборна комисија града Сомбора, на основу члана 14. 

Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07,34/2010 и 

54/2011), на седници одржаној дана 20.03.2012. године, доноси  

 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Пословником уређују се питања организације, 

начина рада и одлучивања Изборне комисије Града Сомбора (у 

даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

Члан 2. 

 

 Седиште Комисије је у Сомбору, у згради СО Сомбор, Трг 

цара Уроша број 1. 

Члан 3. 

 

 Комисија има један печат. 

 Печат је пречника 50 мм, округлог облика, у средини 

печата је мали грб Републике Србије. Текст печата исписан је на 

српском језику ћирилицом и латиницом и на мађарском језику. По 

спољном ободу печата исписан је текст: "РЕПУБЛИКА СРБИЈА", 

испод њега следи текст: "АП ВОЈВОДИНА", у следећем реду је 

текст: "ГРАД СОМБОР", након њега следи текст: "Градска изборна 

комисија" и на крају, у дну печата је исписано: "Сомбор". Печат 

Комисије налази се у Одељењу за скупштинске и извршне послове, a 

за руковање и чување задужен је секретар Комисије. 

 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 4. 

 

 Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу. 

 

Члан 5. 

 

 Комисију у сталном саставу чине председник и 12 чланова 

које именује Скупштина Града Сомбора, а у проширеном саставу и 

по један опуномоћени представник подносиоца изборне листе, у 

складу са законом. 

Члан 6. 

 

 Комисија има секретара кога именује Скупштина Града 

Сомбора, који учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

Члан 7. 

 

 Председник, чланови Комисије и њен секретар имају своје 

заменике. 

 Председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Комисије морају бити дипломирани правници. 

 Заменици председника, чланова и секретара имају иста 

права и одговорности као и лица које замењују. 

 

Члан 8. 

 

 Комисија решењем утврђује да ли подносилац изборне 

листе испуњава услове за одређивање свог представника у 

проширени састав овог органа, даном проглашења изборне листе, 

односно кандидата. 

 Решење о испуњењу односно неиспуњењу услова за 

одређивање представника подносиоца изборне листе Комисија 

доставља подносиоцу изборне листе на адресу означену у изборној 

листи у року од 24 часа од часа доношења решења. 

 Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од 

пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав. 

 

Члан 9. 

 

 Састав Комисије објављује се у "Службеном листу Града 

Сомбора". 

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 10. 

 

 Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о 

локалним изборима, Законом о избору народних посланика и 

Законом о финансирању политичких активности: 

 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 

спровођење избора за одборнике; 

 6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у 

складу са прописима о избору одборника; 

 7. проглашава изборне листе кандидата за одборнике 

скупштине града; 

 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 избора 

одборника; 

 10. подноси извештај Скупштини града Сомбора о 

спроведеним изборима за одборнике; 

 11. доставља министарству надлежном за послове локалне 

самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике 

податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, 

непосредно по завршетку избора; 

 12. обавља и друге послове одређене прописима о избору 

одборника. 

IV НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

 

 Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 

 Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања 

тог састава до завршетка избора. 

 

Члан 12. 
 Комисија је самостална у свом раду и ради на основу 

закона и прописа донетих на основу закона. 

 Рад Комисије је јаван. 

 

Члан 13. 

 

 Комисија ради у седницама. 

 Седницу Комисије сазива председник Комисије, односно 

заменик председника ако је председник одсутан или спречен. 

 У раду Комисије учествују: председник, чланови, 

секретар и заменик секретара Комисије. Заменици председника и 

чланова учествују у раду Комисије, односно замењују председника и 

чланове само у случају њихове одсутности или спречености. 

 

Члан 14. 

 

 Позив за седницу Комисије члановима односно њиховим 

заменицима упућује председник Комисије, телефоном или на други 

одговарајући начин. 
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Члан 15. 

 

 Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници 

присуствује већина њених чланова односно њихових заменика.  

 Комисија одлучује већином гласова присутних чланова 

односно заменика у сталном и проширеном саставу. 

 

Члан 16. 

 

 У остваривању својих задатака Комисија, сагласно закону, 

сарађује са домаћим и страним органима и организацијама. 

 

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 

 

Члан 17. 

 

 О приговорима који су упућени Комисији, секретар 

односно заменик секретара припремиће за потребе Комисије 

стручно мишљење о начину решавања приговора и на основу тог 

мишљења сачиниће нацрт решења или одлуке. 

 Стручно мишљење из претходног става обухвата 

садржину приговора, чињенично стање, излагање законских 

одредаба на основу којих се приговор решава и предлог како га 

треба решити. 

 Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 

часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу 

приговора. 

Члан 18. 

 

 Када је против решења Комисије донетог по приговору 

поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним 

решењем и свим потребним списима, Вишем суду у Сомбору, одмах, 

а најкасније у року од 12 часова од часа пријема жалбе. 

 

Члан 19. 

 

 У поступку по приговорима Комисија одлучује у складу 

са Законом о локалним изборима, Законом о избору народних 

посланика и Законом о финансирању политичких активности. 

 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ 

 

Члан 20. 

 

 Средства за рад органа за спровођење избора, изборни 

материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у 

буџету града Сомбора. 

Члан 21. 

 

 Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови 

заменици имају право на накнаду за рад у Комисији. 

 Висину накнаде за рад у Градској изборној комисији 

утврђује Комисија посебном одлуком, на предлог председника 

Комисије,  на основу критеријума присутности, степена и квалитета 

ангажованости у изборном поступку. 

 Радници ангажовани у стручном и административно-

техничком тиму имају право на накнаду за ангажовање у 

спровођењу изборних радњи. 

 Висину накнаде за ангажовање у тимовима из става 3. 

овог члана утврђује Комисија посебном одлуком, на предлог 

председникa. 

 Висину трошкова за опремање бирачких места, 

закупнине, накнаде за рад председника, заменика председника, 

чланова, заменика чланова бирачких одбора као и друге трошкове 

утврђује Комисија посебном одлуком, на предлог председника. 

 Налогодавац за исплату средстава из члана 20. и члана 21. 

став 1., 2., 3. и 5., је председник Комисије. 

 

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 22. 

 

 На седници Комисије води се записник о раду Комисије. 

 Записник садржи главне податке о раду на седници, 

нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима 

учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који 

су на седници донети, као и резултату гласања о појединим 

питањима. 

 О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. 

Записник се чува трајно. 

 Записник потписују председник и секретар Комисије. 

 Записник се може користити само по одобрењу 

председника Комисије. 

Члан 23. 

 

 Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о 

резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим 

материјалима, у складу са законом. 

 Акта Комисије која се у складу са законом објављују, 

објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора". 

 

Члан 24. 

 

 У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува 

документација (архивска грађа Комисије), са којом се поступа у 

складу са прописима. 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

 

 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 пословника. 

 

Члан 26. 

 

 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ГРАДА СОМБОРА 

Број: 013-2-13/2012-I           Председник Комисије, 

Дана: 21.03.2012.г.   Љубомир Лилић, дипл.правник, с.р. 

С о м б о р 

 

 34. На основу члана 15.  Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-Одлука Уставног суда и 

54/2011) и на основу члана 10. Пословника о раду Изборне комисије 

града Сомбора („Служнени лист града Сомбора“ број 5/12), Изборна 

комисија града Сомбора на седници одржаној 29.03.2012. године, 

донела је 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ  

СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДА, РАСПИСАНЕ ЗА 06.05.2012. ГОДИНЕ 

 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за одборнике у Скупштину града утврђени су: 

 - Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина 

општина, скупштина градова и града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 

19/2012),  

- Законом о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010-Одлука Уставног суда и 54/2011),  

- Законом о избору народних посланика, 

- Законом о јединственом бирачком списку („Сл. гласник 

РС“, бр104/09 и 99/11), 

 

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина 

општина, скупштина градова и града Београда ступила је на снагу 

даном објављивања 13. марта 2012. године. 

3. Одлуком о расписивању избора за одборнике 

скупштина општина, скупштина градова и града Београда избори су 

расписани за 06. мај 2012. године. 

4.  Одлуком о расписивању избора за одборнике 

скупштина општина, скупштина градова и града Београда је 

одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 

дана ступања ове Одлуке на снагу. 

5. На основу прописа из тачке 1. овог Роковника, рокови 

су следећи: 
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Ред. 

број 
Р а д њ а  Р о к 

1. Јединствени стандарди и обрасци 

1.1.  

Утврђивање јединствених стандарда, 

прописивање образаца и правила за 

спровођење изборних радњи и стављање 

на располагање јавности  

најкасније 18. 

марта у 24 часа 

2. Органи и тела за спровођење избора 

2.1.  

Доношење решења о именовању 

представника подносиоца изборне листе у 

проширени састав Изборне комисије 

града Сомбора (члан 14. Закона о 

локалним изборима)  

у року од 24 часа 

од часа пријема 

предлога 

подносиоца 

изборне листе, а 

најкасније 30. 

априла у 24 часа 

2.2.  

Достављање предлога за чланове сталног 

састава бирачких одбора Изборнoj 

комисији града Сомбора  

најкасније 20  

априла у 24 часа 

 

2.3 

Достављање предлога за чланове сталног 

састава бирачких одбора РИК-у 

најкасније 22 

априла у 24 часа 

2.4.  
Образовање сталног састава бирачких 

одбора  

најкасније 25. 

априла у 24 часа 

2.5. 

Достављање предлога за именовање 

чланова проширеног састава бирачких 

одбора РИК-у 

најкасније 30. 

априла у 24 часа 

2.6.  

Доношење решења о именовању чланова 

проширеног састава бирачких одбора 

 

у року од 24 часа 

од часа пријема 

предлога 

подносиоца 

изборне листе, а 

најкасније 30. 

априла у 24 часа 

2.7.  Замена члана бирачког одбора  
најкасније 4. маја 

у 20 часова 

3. Изборна листа 

3.1.  
Подношење изборне листе  

 

до 20. априла у 24 

часа 

3.2.  
Проглашење изборне листе 

 

у року од 24 часа 

од часа пријема 

изборне листе, 

ако испуњава 

услове 

3.3. Повлачење изборне листе 

до дана 

утврђивања 

збирне изборне 

листе, односно до 

24. априла у 24 

часа 

3.4.  

Утврђивање и објављивање збирне 

изборне листе у ''Службеном лист града 

Сомбора''  и штампање изборног 

материјала 

(члан 26. Закона о локалним изборима)  

најкасније 25. 

априла у 24 часа 

3.5.  Право увида у поднете изборне листе  

у року од 48 

часова од дана 

објављивања 

збирне изборне 

листе 

3.6.  

Достављање решења о 

испуњењу/неиспуњењу услова за 

одређивање представника подносиоца 

изборне листе кандидата за одборнике у 

проширени састав бирачких одбора 

одмах по 

проглашењу 

изборне листе 

кандидата за 

одборнике 

3.7.  

Достављање збирних изборних листа 

кандидата за одборнике 

 

одмах по 

утврђивању, а 

најкасније 26. 

априла у 24 часа 

4. Бирачка места 

4.1. 

Достављање предлога решења Градске 

управе града Сомбора за одређивање 

бирачких места  РИК-у 

најкасније 6. 

априла 

4.2. 

Достављање предлога Министарства 

правде и Министарства спољних послова 

за одређивање бирачких места унутар 

завода за извршење заводских санкција, 

односно бирачких места у иностранству 

најкасније 15. 

априла 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1.  
Излагање делова бирачког списка за 

подручје Града Сомбора 
од 14. марта 

5.2.  

Захтев за доношење решења на којима се 

заснивају промене у бирачком списку 

(члан 14. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења 

бирачког списка 

20. априла   до 24 

часа 

5.3.  

Право увида и подношења захтева за 

промене у бирачком списку од стране 

подносиоца изборне листе или лица које 

он овласти 

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за 

спровођење Закона о јединственом 

бирачком списку) 

од проглашења 

изборне листе до 

2. маја  до  24 часа 

5.4. 

Подношење захтева да се у бирачки 

списак упише податак да ће бирач на 

предстојећим изборима гласати према 

месту боравишта у земљи/изабрано место 

гласања 

(члан 15. став 1. ЗОЈБС)  

до 14. априла до 

24 часа 

5.5.  

Подношење захтева да се у бирачки 

списак упише податак да ће бирач на 

предстојећим изборима гласати у 

иностранству  

(члан 16. став 1. ЗоЈБС) 

до 14. априла до 

24 часа 

5.6.  

Достављање података потребних за 

припремање посебних извода из бирачког 

списка о бирачима коју су на ослужењу 

војног рока, на војној вежби или на 

школовању у јединицама или установама 

Војске Србије, односно о бирачима коју 

су на извршењу заводских санкција или у 

притвору (члан 19. став 6. ЗоЈБС) 

до 16. априла до 

24 часа 

5.7.  

Доношење решења о закључењу бирачког 

списка и утврђивању укупног броја 

бирача (члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

20. априла 

5.8.  
Достављање решења о закључењу 

бирачког списка РИК-у 
21. априла 

5.9.  

Доношење решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по 

закључењу бирачког списка  

(члан 20. став 1. ЗоЈБС и члан 35. став 2. 

Упутства)  

од закључења 

бирачког списка 

до 2. маја у 24 

часа 

5.10.  

Пријем   решења на којима се заснивају 

промене у бирачком списку по 

закључењу бирачког списка 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 3. маја у 24 

часа 

6. Посматрачи 

6.1.  
Подношење пријаве за праћење рада 

органа и тела за спровођење избора 
30. април 

7. Спровођење избора 

7.1.  

Достављање обавештења бирачима о дану 

и времену одржавања избора 

(члан 54. став 1. ЗоИНП)  

најкасније 30. 

априла у 24 часа 

7.2.  
Предаја изборног материјала  Изборној 

комисији града Сомбора пре гласања  

најкасније 2. маја 

у 24 часа 

7.3.  

Предаја изборног материјала бирачким 

одборима 

(члан 62. став 2. ЗоИНП)  

најкасније 3. маја 

у 24 часа 
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7.4.  

"Предизборна тишина" - забрана изборне 

пропаганде  

(члан 5. став 3. ЗоИНП)  

од 3. маја у 24 

часа до затварања 

бирачких места 6. 

маја у 20 часова 

7.5.  
Отварање бирачких места и гласање  

(члан 56. став 1. ЗоИНП)  

6. маја, од 7 до 20 

часова 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1.  

Утврђивање резултата гласања на 

бирачком месту и достављање изборног 

материјала  Изборној комисији града 

Сомбора 

најкасније 7. маја 

у 04 часa 

8.2.  
Утврђивање резултата избора 

 

најкасније  7  маја 

у 20 часова 

8.3.  
Расподела одборничких мандата од 

стране Изборне комисије града Сомбора 

најкасније   7 маја 

у 20 часова 

8.4. 
Објављивање резултата избора у 

„Службеном листу града Сомбора“ 

најкасније  7 маја 

у 20 часова 

8.5.  
Увид у изборни материјал у просторијама 

Изборне комисије града Сомбора  

до 11. маја у 24 

часа 

9. Заштита изборног права 

9.1.  

Подношење приговора Изборној 

комисији града Сомбора 

 

у року од 24 часа 

од часа кад је 

донета одлука, 

извршена радња 

или учињен 

пропуст 

9.2.  

Доношење и достављање решења по 

приговору  

 

у року од 48 

часова од часа 

пријема 

приговора 

9.3. 

Жалба Управном суду против решења  

Изборне комисије града Сомбора, по 

приговору  

у року од 24 часа 

од достављања 

решења 

9.4. 
Достављање жалбе,свих потребних 

података  и списа Управном суду  

у року од 12 

часова од пријема 

жалбе 

9.5.  Доношење одлуке по жалби  

у року од 48 

часова од пријема 

жалбе 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору  

одборника 

10.1.  

Додела мандата 

кандидатима са 

изборне листе по 

редоследу на 

изборној листи, 

почев од првог 

кандидата са листе  

 

у року од 10 дана од дана објављивања 

укупних резултата избора 

10.2.  
Издавање уверења о 

избору за  одборника  
одмах по додели мандата 

11. Извештавање Градске скупштине 

11.1.  

Подношење 

извештаја 

Скупштини града 

Сомбора о 

спроведеним 

изборима  

(члан 34. став 1. 

тачка 16. ЗоИНП)  

одмах по додели мандата 

Овај Роковник објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

ГРАДА СОМБОРА 

Број: 013-2-48/2012-I           Председник Комисије, 

Дана: 29.03.2012.г.   Љубомир Лилић, дипл.правник, с.р. 

С о м б о р 

 

35. На основу чланa  44. став 1 тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 1.став 2. тачка 2. 

члана 4. и члана 6. ст. 1. и  2.  Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. гласникк РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и 

члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Сомбора (“Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 02/08), члана 5. став 1. тачке 5. и 6. Одлуке о 

финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и 

исплати родитељског додатка за прворођено дете („Сл. лист  града 

Сомбора”, бр. 12/2011), Одлуке о буџету града Сомбора за 2012. 

годину (”Сл. лист града Сомбора”, бр.12/2011), на предлог  Одељења 

за друштвене делатности број 401-282/2012-VII од 20.03.2012. 

године,  доносим следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

 Право на месечну финансијску помоћ остварују 

незапослене труднице и породиље са пребивалиштем на територији 

града Сомбор на основу Одлуком  утврђених критеријума уз услов 

да :  

1. просечна месечна примања по члану породице 

труднице, односно породиље остварена у периоду од 

претходна 3 месеца која претходе месецу у коме се 

захтев подноси не прелазе  износ од  7. 029,41     

динара. 

2.  укупан месечни катастарски приход по члану 

породице у претходној години износи  до  2,35  динара 

по хектару, за оне који остварују  и  претходно 

наведени приход, а приход у висини 5,49   динара по 

хектару плодног земљишта, за оне чија породица не 

остварује друге приходе. 

3. изузетно од тачке 2. овог члана, право се  може 

остварити и уколико подносилац захтева, односно 

чланови породице труднице и  породиље који 

остварују доходак од пољопривреде , поседују 

земљишта у површини до два хектара по члану 

породице. 

Члан 2. 

 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 01.03.2012.године.  

 

Члан 3. 

 

            Ово решење има се објавити у „Службеном  листу  Града  

Сомбора “. 

 

РС-АПВ 

Град Сомбор 

Градоначелник   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 401-293/2012-III    Немања Делић,с.р. 

Дана: 21.03.2012.год.   

Сомбор 

 

Р.бр. _                Акта  Изборне комисије Града града_ _    Бр./Стр. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840- 

25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 


