
 

 

 На основу члана 15. тачка 5) Закона о локалним изборима (“Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС,  54/11, 12/20, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење) и  члана 
17. Пословника Градске изборне комисије у Пожаревцу („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 8/17 – пречишћен текст и 2/18), 
 Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 8. марта 2020. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за 

одборнике Скупштине Града Пожаревца,  
расписаних за 26. април  2020. године 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком прописују се назив, изглед и садржина образаца који ће се 
користити за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године. 
 

 
Члан 2. 

За вршење појединих изборних радњи из члана 1. ове одлуке користиће се 
следећи обрасци, који су саставни део ове одлуке: 
 
1) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије  (Образац ОСГП-14/20);  

2) гласачки листић за избор одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-
15/20);  

3) потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац ОСГП-16/20);  

4) записник о предаји и пријему изборног материјала пре гласања између Градске 
изборне комисије у Пожаревцу и бирачког одбора (Образац ОСГП-17/20);  

5) записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-18/20);  

6) записник о предаји и пријему изборног материјала после гласања за избор одборника 
Скупштине Града Пожаревца између бирачког одбора и Градске изборне комисије у 
Пожаревцу (Образац ОСГП-19/20);  

7) записник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата 
избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 26. априла 2020. године 
(Образац ОСГП-20/20); 

8) записник о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине Града 
Пожаревца на изборима одржаним 26. априла 2020. године (Образац ОСГП-21/20) 

9) уверење о избору за одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-22/20); 

10) акредитација за праћење рада органа за спровођење избора (Образац ОСГП-23/20); 



 

 

11) овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине 
Града Пожаревца (ОСГП-24/20); 

12) пријава домаћих посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године 
(Образац ОСГП-25/20); 

13) пријава страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године 
(Образац ОСГП-26/20); 

14) списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа за спровођење избора 
за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године 
(Образац ОСГП-27/20) и 

15) списак лица пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године 
(Образац ОСГП-28/20). 

 

Члан 3.  
Појмови употребљени у овој одлуци и актима у граматичком мушком роду, 

подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Града 
Пожаревца и на званичној интернет презентацији Града Пожаревца. 

 
 
          У Пожаревцу, 8. марта 2020. године                                    Број 09-013-8/2020-1 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ 

 
 

  
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
 

Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р. 
 


