
                
 

На основу  члана 15. Закона  о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 10. Пословника Градске изборне 
комисије („Службени лист Града Ниша“, број 20/2106), 

Градска изборна комисија Ниш, на седници од 19.04.2016. године, са почетком у 
21,00 сати, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радног тела за контролу штампања гласачких листића и 
преузимање изборног материјала за избор одборника Скупштине града Ниша 

расписаних за 24. април 2016. године 
 

I Образује се Радно тело за контролу штампања гласачких листића и 
преузимање изборног материјала за избор одборника Скупштине града Ниша 
расписаних за 24. април 2016. године (у даљем тексту: Радно тело) у саставу: 

 
1. Јелена Жарић Ковачевић – председник Градске изборне комисије Ниш 
2. Наташа Савић – члан Градске изборне комисије Ниш 
3. Милан Јовановић – члан Градске изборне комисије Ниш 
4. Мирослав Планић – члан Градске изборне комисије Ниш 
5. Иван Николић – секретар Градске изборне комисије Ниш 
6. Иван Ђорђевић – члан Радне групе Градске изборне комисије Ниш 

 
II Радно тело се образује са задатком да: 

1. обави послове везане за контролу штампања гласачких листића и другог 
изборног материјала за избор одборника Скупштине града Ниша за изборе 
расписане за 24. април 2016. године, у штампарији ЈП „Службени гласник“ – 
Београд, Лазаревачки друм 13-15,  

2. изврши преузимање изборног материјала за избор одборника Скупштине града 
Ниша, расписане за 24. април 2016. године из штампарије ЈП „Службени гласник“ 
и то: 

- Збирну изборну листу за избор одобрника Скупштине Града Ниша 24. април 
2016. године 

- Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 
- Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Ниша 24. април 2016. 

године 
- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Градске 

изборне комисије Ниш и бирачког одбора за избор одобрника Скупштине Града 
Ниша расписаних за 24. април 2016. године 

- Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Ниша 

- Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања 
између бирачког одбора и Градске изборне комисије Ниш за избор одобрника 
Скупштине Града Ниша одржаних 24. априла 2016. године 



 
Изборни материјал ће у пратњи представника Министарства унутрашњих 

послова и Радног тела, бити превезен до седишта Градске изборне комисије, у Нишу, у 
улици Николе Пашића бр. 24, где ће га Радно тело предати Градској изборној комисији 
на даљу надлежност. 
 

III Овлашћују се Јелена Жарић Ковачевић, председник Градске изборне комисије 
Ниш и Иван Николић, секретар Градске изборне комисије Ниш да изврше контролу 
припреме за штампање изборног материјала у ЈП „Службени гласник“. 

 
Овлашћује се Јелена Жарић Ковачевић, председник Градске изборне комисије 

Ниш да одобри Јавном предузећу „Службени гласник“ штампање изборног материјала 
за избор одборника Скупштине града Ниша за изборе расписане за 24. април 2016. 
године и то: 

 
- Збирну изборну листу за избор одобрника Скупштине Града Ниша 24. април 

2016. године 
- Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 
- Гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Ниша 24. април 2016. 

године 
- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Градске 

изборне комисије Ниш и бирачког одбора за избор одобрника Скупштине Града 
Ниша расписаних за 24. април 2016. године 

- Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Ниша 

- Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања 
између бирачког одбора и Градске изборне комисије Ниш за избор одобрника 
Скупштине Града Ниша одржаних 24. априла 2016. године 

 
IV Јелена Жарић Ковачевић, председник Градске изборне комисије Ниш ће 

потписати отпремницу приликом преузимања гласачких листића и изборног материјала. 
V Решење доставити члановима Радног тела. 
 

Број: 013-254/2016 
У Нишу,19.04.2016. године у 21,20 сати 
 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ 
 

Председник 
Јелена Жарић Ковачевић, с.р. 

 
 


