
На основу члана  50. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), 

Градска изборна комисија у Пожаревцу на седници одржаној 22. јуна 2020. године, донела
је

РЕШЕЊЕ

о расписивању поновних избора на бирачким местима на којима су поништени
избори за одборнике Скупштине Града Пожаревца

1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине Града Пожаревца на бирачким
местима на којима су поништени избори одржани 21. јуна 2020. године и то:

1) на бирачком месту број 6 Дом културе;

2) на бирачком месту број 25 ОШ „Вук Караџић“ и

3) на бирачком месту број 26 ОШ „Вук Караџић“.

2.  Поновни избори одржаће се у недељу,  28.  јуна 2020.  године,  у времену од 7 до 20
часова.

3.  Поновни избори спровешће се по листи кандидата утврђеној решењем о утврђивању
збирне  изборне  листе  кандидата  за  одборнике  Скупштине  Града  Пожаревца,  број  09-013-
8/2020-1 од 15. јуна 2020. године.

4.  Одређује  се  да  ће се поновно гласање на  изборима  за  одборнике  Скупштине  Града
Пожаревца 28. јуна 2020. године, обављати на истим бирачким местима на територији Града
Пожаревца, које је својим решењем о одређивању бирачких места за гласање на изборима за
народне посланике Народне скупштине расписаним за 21. јун 2020. године („Службени гласник
РС“, бр. 19/20 и 68/20) одредила Републичка изборна комисија.

5. Одређује се број бирача на бирачким местима на којима се обавља поновно гласање на
изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца 28. јуна 2020. године од 2886 бирача, што
је коначан број бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање на дан 19. јуна 2020.
године, утврђен Одлуком Градске изборне комисије у Пожаревцу о утврђивању и објављивању
коначног броја бирача у Граду Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 16/20).

6. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца 28.
јуна 2020. године, штампаће се укупно 3 записника на обрасцима ОСГП 17, 18 и 19/20, према
узорцима који су саставни део овог решења.

7. Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење поновних избора
оверене изводе из Јединственог бирачког списка за бирачка места из тачке 1. овог решења и
доставиће их Градској изборној комисији у Пожаревцу најкасније до 23. јуна 2020. године.

8.  Ово  решење  доставити  Министарству  за  државну  управу  и  локалну  самоуправу  и
Републичкој изборној комисији.

9. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”,  на званичној интернет страници Града Пожаревца и на бирачким местима
на којима се понављају избори за избор одборника Скупштине Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 22. јуна 2020. године   Број 09-013-8/2020-7

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
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