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На основу члана 53. став 1. 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 1. јула 2020.
године у 14 часова и 40 минута, решавајући по приговору бирача Слободана Васића
из села Баре, број 09-013-64/2020 од 29. јуна 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
Приговор се ОДБИЈА, као НЕОСНОВАН.
Образложење
Градска изборна комисија у Пожаревцу је 29. јуна 2020. године у 15 часова и
20 минута примила приговор бирача Слободана Васића из села Баре. Приговор је
поднет непосредном предајом Писарници Градске управе Града Пожаревца.
Приговор је поднет због повреде изборног права, неправилности у поступку
избора и утврђивања резултата избора на гласању на изборима за одборнике
Скупштине Града Пожаревца на бирачком месту број 6, Дом културе у Брежану.
Подносилац приговора наводи да је на бирачком месту број 6 дошло до
озбиљног пропуста у раду бирачког одбора које се одразило на повреду изборног
права бирача који су подржали изборну листу „Суверенисти“.
Подносилац приговора сматра да је број гласачких листића који се физички
налази у џаку са бирачког места број 6, а на којим је заокружена изборна листа
„Суверенисти“, већи од броја гласова за изборну листу „Суверенисти“, који су
наведени у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца.
Даље, сматра да на бирачком месту 6, број неискоришћених гласачких
листића који се физички налазе у џаку не одговарају број неискоришћених гласачких
који су наведени у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца.
Такође, подносилац приговора, сматра да укупан број гласачких листића који
се физички налазе у џаку, већи од броја гласачких листића уручених бирачком
одбору.
У приговору наводи и да укупан број гласачких листића у џаку на којима је
заокружена изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, мањи него
што је констатовано у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца.
Даље у приговору сматра да је број потписа бирача, који су се потписали
приликом гласања, различит од укупног броја важећих и неважећих гласачких
листића на бирачком месту број 6.
На основу наведених навода у приговору, подносилац приговора, сматра да је
јасно да је бирачки одбор у тренутку сачињавања записника сачинио записник
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супротан закону на штету свих бирача, као и изборне листе „Суверенисти“, и да је
погрешно утврђен резултат гласања на бирачком месту и због тога подносилац
приговора предлаже Градској изборној комисији у Пожаревцу да усвоји приговор и
поништи гласање на бирачком месту број 6.
Градска изборна комисија у Пожаревцу је, претходно испитујући приговор,
у смислу одредбе члана 162. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), чије одредбе се
сходно примењују у поступку по приговорима на основу члана 33. Пословника
Градске изборне комисије у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
8/17, 2/18 и 5/20), утврдила да је приговор благовремен и изјављен од овлашћеног
лица, у смислу одредби члана 52. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20).
Приступивши разматрању навода из приговора, Градска изборна комисија
у Пожаревцу, констатује:
-

да је чланом 35. ст. 1-8 Закона о локалним изборима прописано:

По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на
бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у
посебан омот који печати, с назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним гласачким
листићима.
На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује укупан број бирача
који су гласали.
Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног листа, важећи гласачки
листићи одвајају се од неважећих.
Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, уноси га у записник
и неважеће гласачке листиће печати у посебан омот, с назнаком да се ради о неважећим
гласачким листићима, а потом утврђује број важећих листића и број гласова за сваку
изборну листу, што такође уноси у записник.
Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са назнаком да се ради о
важећим гласачким листићима, који се потом печати.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је
попуњен тако да се не може утврдити за коју се изборну листу гласало и листић на
коме је заокружено више од једне изборне листе.
Кад је на гласачком листићу заокружено име и презиме првог кандидата на
изборној листи или је заокружен назив или део назива изборне листе, односно ако су
истовремено заокружени редни број и назив изборне листе и име и презиме првог
кандидата, такав изборни листић сматра се важећим.
-

да је чланом 36. Закона о локалним изборима прописано:

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси:
број примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; број
неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за
сваку изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и број бирача који
су гласали.
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У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова
бирачког одбора, подносилаца изборних листа и заједничких представника
подносилаца изборних листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.
-

да је чланом 39. Закона о локалним изборима прописано:

По пријему изборног материјала са бирачких места изборна комисија, у року од
24 часа од затварања бирачких места, утврђује: укупан број бирача уписаних у
бирачки списак; број бирача који су гласали на бирачким местима; број бирача који су
гласали ван бирачког места; укупан број примљених гласачких листића; укупан број
неважећих гласачких листића; укупан број важећих гласачких листића и број гласова
датих за сваку изборну листу.
Изборна комисија утврђује резултате гласања на бирачким местима најкасније у
року од шест часова од достављања извештаја са бирачких места.
-

да је чланом 40. ст. 1-5 Закона о локалним изборима прописано:

Изборна комисија утврђује резултате избора и о томе сачињава посебан записник.
Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених
гласова.
Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи.
У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 3% гласова
од укупног броја гласова бирача који су гласали.
Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака
националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 3%
гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле
мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа
политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака
националних мањина увећавају за 35%.
-

да је чланом 41. Закона о локалним изборима прописано:

Изборна комисија расподељује мандате применом система највећег количника.
Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака
поједина листа подели бројевима од један закључно са бројем који одговара броју
одборника који се бирају у скупштину јединице. Тако добијени количници разврставају
се по величини, а у обзир се узима онолико највећих количника колико се бира
одборника у скупштину јединице локалне самоуправе. Свака изборна листа добија
онолико мандата колико тих количника на њу отпада.
Ако две изборне листе или више изборних листа добију исте количнике на основу
којих се додељује један мандат, а нема више нерасподељених мандата, мандат ће се
доделити листи која је добила већи број гласова.
Изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачких места врши расподелу
одборничких мандата на начин из става 1. овог члана, о чему се саставља посебан
записник.
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- да је чланом 33. Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен
текст), прописано:
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без
одлагања предаје Комисији у згради града Пожаревца, улица Дринска број 2.
следећи изборни материјал:
1. први примерак Записника о раду бирачког одбора,
2. извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту,
3. запечаћени коверат у којем је Контролни лист за проверу исправности
гласачке
кутије,
4. запечаћени коверат у који су неупотребљени гласачки листићи,
5. запечаћени коверат у који су неважећи гласачки листићи,
6. запечаћени коверат у који су важећи гласачки листићи,
7. запечаћени коверат у који су потписане потврде о изборном праву за
гласање ван бирачког места;
О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном
обрасцу.
- да је чланом 41. Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен
текст), прописано:
Стручна служба Комисије задужена за статистичку обраду података, одређује
лице које ће, по завршетку гласања, присуствовати примопредаји изборног
материјала између бирачких одбора и Комисије и извршити логичко- рачунску
контролу података у записницима о раду бирачких одбора, као и припремити
податке о резултатима избора.
Стручна служба Комисије задужена за статистичку обраду података, на основу
записника о раду бирачких одбора које јој доставља Комисија у седишту, обавља
статистичку обраду података о резултатима избора.
Статистичка обрада података о резултатима избора обавља се у седишту
Комисије, у Пожаревцу, улица Дринска број 2.
Подносиоци изборних листа имају право да предложе по једно лице које ће
присуствовати статистичкој обради података о резултатима избора у седишту
Комисије.
Овлашћено лице подносилаца изборних листа достављају Комисији у
писменом облику обавештење о лицима која ће присуствовати статистичкој обради
података о резултатима избора, са подацима о лицима која ће присуствовати обради,
и то: именом и презименом, пребивалиштем и адресом стана и ЈМБГ.
Статистичкој обради података имају право да присуствују и домаћи и страни
посматрачи којима је одобрено праћење рада Комисије.
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- да је чланом 42. Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Пожаревца, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен
текст), прописано:
Ако у записнику о раду бирачког одбора постоје логичко-рачунске грешке
које су последица очигледне омашке у попуњавању записника, а које не утичу на
утврђивање резултата избора, Комисија одлучује о начину исправљања тих омашки,
ако у Записнику о раду бирачког одбора:
1)
није уписан број укупно уписаних бирача или се уписани број
разликује од коначног броја бирача утврђеног решењем Комисије о утврђивању
коначног броја бирача;
2)
није уписан број важећих гласачких листића, а збир броја неважећих
гласачких листића и броја гласова које је појединачно добила свака изборна листа је
једнак броју гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;
3)
није уписан број неважећих гласачких листића, а збир броја гласова
које је појединачно добила свака изборна листа је једнак или мањи од броја
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији;
4)
није уписан број примљених гласачких листића или уписани број
примљених гласачких листића није једнак збиру неупотребљених гласачких листића
и броја бирача који су гласали, а сви остали резултати гласања су логичко-рачунски
исправни.
Ако Комисија не добије записник о раду бирачког одбора, ако достављени
записник није потписан ни од једног члана бирачког одбора, или ако, на основу
записника о раду бирачког одбора, утврди да резултати гласања нису логичкорачунски исправни тако да се не могу утврдити резултати гласања на том бирачком
месту, Комисија ће донети решење којим се констатује да се на том бирачком месту
не могу утврдити резултати гласања и налаже поновно гласање за које се, посебним
решењем, образује нови бирачки одбор.
У вези са наведеним правним стање, Градска изборна комисија у Пожаревцу је
констатовала следеће чињенично стање:
- да је 26. јуна 2020. године у 18 часова и 2 минута, сачињен Записник о предаји и
пријему изборног материјала пре гласања између Градске изборне комисије у
Пожаревцу и бирачког одбора, који су потписали председник бирачког одбора
Тијана Шљивић, члан проширеног састава Градске изборне комисије у Пожаревцу
Душанка Кукољ и представник за Градску управу Града Пожаревца Небојша
Трајковић, у којем је констатовано следеће:
Градска изборна комисија у Пожаревцу предаје бирачком одбору на бирачком
месту број 6 Дом културе у Брежану изборни материјал за поновљено гласање за
избор одборника Скупштине Града Пожаревца, којe ће се одржати 28 јуна 2020.
године и то:
1) Два примерка Збирне изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине Града Пожаревца;
2) Решење о одређивању бирачких места;
3) Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу;
4) Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;
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5) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на
бирачком месту;
6) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града
Пожаревца;
7) 739 гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког
списка;
8) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
9) 20 образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места
Градска управа Града Пожаревца, предала је бирачком одбору:
1) гласачку кутију;
2) параване за обезбеђивање тајности гласања;
3) два спреја за обележавања прста бирача;
4) две УВ лампе;
5) батерије за УВ лампе;
6) прибор за писање (оловке, папир за писање);
7) врећу за одлагање изборног материјала;
8) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала
(печатни восак, јемственик);
9) коверте за одлагање гласачких листића (мале, средње и велике
коверте);
10) маказе, селотејп, лењир.
Бирачки одбор потврђује да је примио изборни материјал у исправном стању
назначен у тачки 1. и 2. овог записника.
- да је 28. јуна 2020. године у 22 часова, сачињен Записник о предаји и пријему
изборног материјала после спроведеног поновног гласања за избор одборника
Скупштине Града Пожаревца између бирачког одбора и Градске изборне комисије у
Пожаревцу, који су потписали заменик председника бирачког одбора Радиша
Трифуновић, члан Градске изборне комисије у Пожаревцу Анђелка Оташевић и
представник за Градску управу Града Пожаревца Небојша Трајковић, у којем је
констатовано следеће:
1. Бирачки одбор за Бирачко место број 6 Дом културе у Брежану, предаје Градској
изборној комисији у Пожаревцу изборни материјал после поновљеног гласања за
одборнике Скупштине Града Пожаревца, које је одржано 28. јуна 2020. године и то:
1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца;
2) оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту;
3) запечаћен коверат у коме је контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије;
4) гласачке листиће:
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- неупотребљених

295

- неважећих

6

- важећих

438

5) запечаћени коверат у којем су стављене 27 потврде о изборном праву за бираче
који су гласали ван бирачког места;
- примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту нису имали чланови
бирачког одбора.
- да је Градска изборна комисија извршила логичко-рачунску контролу на основу
Записника о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца за бирачко
место 6 Дом културе у Брежану.
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу након провере логичко-рачунске
контроле Записника о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца за
бирачко место 6 Дом културе у Брежану, проследила на статистичку обраду
података.
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу сачинила Записник о раду Градске
изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата на поновљеним изборима за
одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 28. јуна 2020. године, број 09013-8/2020-1 од 28. јуна 2020. године у 24 часова.
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу сачинила Записник о раду Градске
изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању коначних резултата избора за
одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 21. јуна 2020. године и 28. јуна
2020. године, број 09-013-8/2020-2 од 28. јуна 2020. године у 24 часова.
- да је Градска изборна комисија у Пожаревцу сачинила Записник о расподели
одборничких мандата за одборнике Скупштине Града Пожаревца на изборима
одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеним изборима одржаним 28. јуна 2020.
године, број 09-013-8/2020-1 од 29. јуна 2020. године у 18 часова и 24 минута.
У складу са наведеним правним и чињеничним стањем, Градска изборна
комисија у Пожаревцу је закључила да је приликом логичко-рачунске контроле
утврдила да је правилно и потпуно утврђено чињенично стање и да је на то
чињенично стање правилно примењено материјално право, као и да нема основа за
поништавање гласања за изборе одборника Скупштине Града Пожаревца на
бирачком месту број 6 Дом културе у Брежану, те да, стога, приговор треба да буде
одбијен као неоснован.
Наиме, Градска изборна комисија у Пожаревцу је закључила да је бирачки
одбор за Бирачко место 6 Дом културе у Брежану, спровела гласање за избор
одборника Скупштине Града Пожаревца и да се бирачки одбор састао на дан
поновљених гласања 28. јуна 2020. године у 6 часова, на основу Записника о раду
бирачког одбора на спровођењу пононвог гласања и утврђивању резултата гласања
за избор одборника Скупштине Града Пожаревца. Истим Записником, бирачки
одбор је бирачко место отворио у 7 часова и проверио је гласачку кутију у присуству
бирача Дејана Јовановића, уписаном у бирачки списак под редним бројем 283.
Бирачко место је затворено у 20 часова.
Бирачки одбор је утврдио, следеће:
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-

укупно уписаних бирача је 739;
укупно примљених гласачких листића је 739;
неупотребљени гласачки листићи су 295;
укупан број бирача који су гласали је 444, од тога је 27 бирача гласало
ван бирачког места;

-

број гласачких листића у кутији је 444, од чега је:
o 6 неважећих гласачких листића,
o 438 важећих гласачких листића.
Свака изборна листа је добила следећи број гласова:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Број гласова који је
добила изборна листа
415

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“
Влашка странка МОСТ, Никола Николић

15

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА
„СУВЕРЕНИСТИ“

1

2

5

Наиме, Градска изборна комисија у Пожаревцу је закључила да је,
претходно проверила оверен извод из бирачког списка који је уредно попуњен,
пронашла контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, који је такође
уредно попуњен и извршила логичко-рачунску контролу на основу Записника о раду
бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и утврђивању резултата гласања
за избор одборника Скупштине Града Пожаревца за бирачко место 6 Дом културе у
Брежану.
Градска изборна комисија је 30. јуна 2020. године сачинила Записник
шездесет седнице Градске изборне комисије у Пожаревцу, број 09-013-8/2020 и
Службену белешку, број 09-013-8/2020, где је поновном контролом, пребројавањем и
непосредним увидом у целокупни изборни материјал, констатовала да не постоје
неправилности у утврђивању резултата на наведеном бирачком месту.
У предметном случају, дакле, нема основа за наводе из приговора, којим
подносилац приговора наводи, да је број гласачких листића који се физички налази у
џаку са бирачког места број 6, а на којим је заокружена изборна листа
„Суверенисти“, већи од броја гласова за изборну листу „Суверенисти“, који су
наведени у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца, јер
непосредним увидом у изборни материјал и пребројавњем, Градска изборна
комисија у Пожаревцу је утврдила да не постоје неправилности и да је изборна листа
„Суверенисти“ остварила 5 гласова на бирачком месту број 6, Дом културе у
Брежану, што је идентично броју гласова (5) који се налазе у џаку и Записнику о
раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца.
Даље у наводима, подносилац приговора, наводи да на бирачком месту 6, број
неискоришћених гласачких листића који се физички налазе у џаку не одговарају број
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неискоришћених гласачких који су наведени у Записнику о раду бирачког одбора на
спровођењу поновног гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине Града Пожаревца, али како је Градска изборна комисија у Пожаревцу
непосредним увидом изборног материјала и пребројавањем 30. јуна 2020. година
утврдила да је број неупотребљених гласачких листића који се налазе у џаку 295, а
такође и у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца је
утврђено да је број неупотребљених гласачких листића 295. На основу поменутог,
приговор по овом основу је апсолутно неоснован.
У приговору, подносилац приговора наводи и да укупан број гласачких
листића који се физички налазе у џаку, је већи од броја гласачких листића уручених
бирачком одбору пре гласања. Градска изборна комисија у Пожаревцу, сматра да су
ови наводи у приговору неосновани, јер је непосредним увидом изборног материјала
30. јуна 2020. године, утврдила да је укупан број неупотребљених листића је 295
гласачка листића и укупан број важећих (438) и неважећих (6) гласачких листића
једнак укупном броју примљених гласачких листића (739), што је и бирачки одбор у
Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца, констатовао.
Подносилац приговора је у приговору навео да укупан број гласачких листића
у џаку на којима је заокружена изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ. мањи него што је констатовано у Записнику о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине
Града Пожаревца. Градска изборна комисија у Пожаревцу, наводе по овом основу
сматра потпуно неоснованим, јер је такође, накнадим увидом у изборни материјал и
пребројавањем, утврдила да је у џаку изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ. имала 415 гласова који се слажу са констатацијом бирачког одбора
која је у Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Града Пожаревца
утврдила да је изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. добила
415 гласова.
Даље у приговору, подносилац приговора, сматра да је број потписа бирача,
који су се потписали приликом гласања, различит од укупног броја важећих и
неважећих гласачких листића на бирачком месту број 6. Ове наводе, 30. јуна 2020.
године, Градска изборна комисија у Пожаревцу је накнадним увидом и
пребројавањем заокружених бројева у овереном изводу из бирачог списка проверила
и констатовала да је 444 бирача који су гласали и потписали се у оверени извод из
бирачог списка једанак броју важећих и неважећих гласачких листића (444), сматра
да су наводи по овом основу апсолутно неосновани.
На основу изнетог, Градска изборна комисија у Пожаревцу налази да је у
поступку у којем није било повреде правила поступка од утицаја на законитост
одлучивања, а с обзиром на правилно и потпуно утврђено чињенично стање и
правилном применом прописа у овој изборној ствари, приговор правилно одбијен
као неоснован.
У складу са свим наведеним, Градска изборна комисија у Пожаревцу је
донела одлуку као у диспозитиву овог решења.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часова од пријема решења, преко Градске
изборне комисије у Пожаревцу.
У Пожаревцу, 1. јула 2020. године

Број 09-013-8/2020-1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДСЕДНИК
Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
-

Подносиоцу изборне листе

