
 

 

 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, 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 11. маја 2020. године, 

донела је 

 
 

 

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

избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца,  

расписаних за 26. април  2020. године 

 
 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења 

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

09-013-8/2020-1 од 8. марта 2020. године, у називу  речи: „26. април 2020. године“ замењују се 
речима: „21. јун 2020. године“. 

Члан 2. 

 У члану 1. речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“. 

 

Члан 3. 

 У члану 2. став 1. у тач. 1), 2), 3), 7), 8) и 10)-15)  врше се следеће измене: 

 
1) у контролном листу за проверу исправности гласачке кутије  (Образац ОСГП-14/20), речи: 

„26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“;  

2) у гласачком листићу за избор одборника Скупштине Града Пожаревца (Образац ОСГП-

15/20), речи: „26. априла 2020. године“ замењују се речима:  „21. јуна 2020. године“;  

3) у потврди о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац ОСГП-16/20), речи: ,,26. 

април 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“;  

7) у записнику 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), у називу, речи: „26. априла 2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“; 

8) у записнику о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине Града Пожаревца на 
изборима одржаним 26. априла 2020. године (Образац ОСГП-21/20), у називу, речи: „26. априла 

2020. године“ замењују се речима: „21. јуна 2020. године“.  

10) у акредитацији за праћење рада органа за спровођење избора (Образац ОСГП-23/20), у 

уводу, у уводу, речи: „Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 
Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године бр. 09-013-8/2020-1 од 5. марта 2020. године“, 

замењују се речима: „Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 

Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), бр. 09-013-8/2020-7 од 11. 

маја 2020. године“, а речи: „26. април 2020. године“ замењују се речима: „21. јун 2020. године“; 

11) у овлашћењу за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 

Пожаревца (ОСГП-24/20), у уводу, речи: „Упутства за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године бр. 09-013-8/2020-1 од 5. 

марта 2020. године“, замењују се речима: „Упутства за спровођење избора за одборнике 

Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), бр. 09-



 

 

013-8/2020-7 од 11. маја 2020. године“, а речи: „26. април 2020. године, замењују се речима: 21. 

јун 2020. године“; 

12) у пријави домаћих посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике 

Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године, (Образац ОСГП-25/20), у 

називу, речи: «26. април 2020. године», замењују се речима: «21. јун 2020. године»; 

13) у пријави страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике 

Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 26. април 2020. године, (Образац ОСГП-26/20), у 

називу, речи: «26. април 2020. године», замењују се речима: «21. јун 2020. године»; 

14) у списку 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), у називу и обрасцу речи: «26. април 2020. године», на два места, замењују се 

речима: «21. јун 2020. године»;  

15) у списку 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), у називу и обрасцу речи: «26. април 2020. године», на два места, замењују се 

речима: «21. јун 2020. године». 

Члан 4. 

Обрасци из члана 3. тач. 4), 5), 6) и 9), (обрасци за вршење појединих изборних 

радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца), остају на 

правној снази у непромењеном облику. 

 

Члан 5. 

Обрасци из члана 3. ове одлуке су у прилогу и саставни су део ове одлуке. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Града Пожаревца и 

објавити је на званичној интернет страници Града Пожаревца. 
  

 

          У Пожаревцу, 11. маја 2020. године                                    Број 09-013-8/2020-6 

 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ 

 

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  

 
Живомир Рајчић, дипл. правник 

 

Ivan
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, с.р.


