
 

 

 На основу чл. 15. и 28. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 17. 
Пословника Градске изборне комисије у Пожаревцу („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 8/17 – пречишћен текст, 2/18 и 5/20), 
 Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 14. маја 2020. 
године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа зa проверу исправности 
гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, 

расписаним за 21. јун 2020. године 
 

 
1. Одређује се боја гласачких листића и боја контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике 
Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 21. јун 2020. године, и то: 
 
- гласачки листићи за избор одборника Скупштине Града Пожаревца, 

штампаће се на папиру беле боје, тежине 80 грама, а нијанса и ознака нијансе за 
штампање текста  је тамно браон боја (PANTONE 476 C), у три градације и то: 
100 % - текст гласачког листића, 60 % - ознака обрасца, напомена за бираче и 
печат Градске изборне комисије у Пожаревцу и 20 % - текст на полеђини 
гласачких листића,  

- контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за избор одборника 
Скупштине Града Пожаревца, штампаће се на папиру наранџасте боје (IT 240 
SAFFRON), тежине 80 грама. 
 
2. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник“ Београд, које је 

одлуком Градске изборне Комисије у Пожаревцу бр. 09-013-8/2020-1 од 11. 
марта 2020. године одређено за штампање гласачких листића и другог 
изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 
Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године. 

 
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на 

званичној интернет страници Града Пожаревца. 
  
 

У Пожаревцу, 14. маја 2020. године     Број 09-013-8/2020-1 
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК, 
 

Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р. 
 

 


