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На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службенигласник РС”, бр.129/07, 
34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и 
члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела 
за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, 
број 65/20),

Градска изборна комисија Лознице, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 
4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине 
града Лознице који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења 
избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима 
који се примењују на изборе одборника у Скупштини града Лознице.

4. Градска  изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. 
овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине 
града Лознице.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Лознице“.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом 
је расписао изборе за одборнике у Скупштини града Лознице за 26. април 2020. године 
(„Службени гласник РС“, број 19/20). У складу са том одлуком Градска изборна комисија је 
спроводила изборне радње прописане законом.

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХLIV    •    Број 10 
11. мај 2020. године    •    Лозница

- ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ -
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Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно 
председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је 
ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника 
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба 
је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 
2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све 
изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. 
април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног 
стања.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија је, 16. марта 2020. године, донела 
Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине града 
Лознице, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног 
стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада 
уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна 
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне 
комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи 
у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне 
изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине града Лознице из тачке 2. 
диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. 
марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду 
одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење 
поступка избора за одборнике Скупштине града Лознице, донела је решење како је наведено 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 
Градској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број:013-1-20/20
У Лозници, 11. маја 2020. године

ГРАДСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Слађана Бодирога, дипл. правник, с.р.
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Република Србија
Град Лозница
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ
Број: 013-1-21/2020
Датум: 11. маj 2020. године
Л о з н и ц а

 На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број: 129/07, 54/11, 12/20 и 68/20), Градска изборна комисија 
Лознице, на седници одржаној дана 11. маja 2020. године, донела је

О Д Л У К У
O ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ИЗБОРНИХ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ,  РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о називу и изгледу образаца за подношење изборних листа кандидата за 
одборнике Скупштине града Лознице, расписаних за 26. април 2020. године („Службени лист 
града Лознице“, број: 7/20), у наслову Одлуке, у члану 1. Одлуке и обрасцима који се налазе 
у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део, датум: „26. април 2020.године“, замењује се 
датумом: „21. јун 2020. године“. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Лознице“.

   ПРЕДСЕДНИК
Слађана Бодирога, дипл. правник, с.р.
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Образац СГЛ-1/20 
 
 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE 

 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 (назив подносиоца изборне листе: регистрoвана политичка станка-страначка коалиција-група грађана) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
подноси Градској изборној комисији Лознице изборну листу 
 
_______________________________________________________________________________ 
              (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
за изборе одборника Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године. 
 
 
Кандидати за одборнике су: 

(навести све кандидате по одредницама из следеће табеле) 
Редни 
број 

Име и презиме Датум 
рођења 

Занимање Пребивалиште и 
адреса становања 

Политичка 
странка * 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
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25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      
51.      
52.      
53.      
54.      
55.      
56.      
57.      
58.      
59.      

 
 
Број: __________                         
                                          
У Лозници,  дана __________ 2020. год. 

 
Лице које је овлашћено да 

поднесе изборну листу 
 

__________________________ 
(потпис) 

 
____________________________ 

(име и презиме) 
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_________________________ 
 
 
Уз ову изборну листу доставља се: 
 
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, 
2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру, 
3. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, 
4. Уверење о држављанству за сваког кандидата, 
5. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе, 
6. Овлашћење лица која подносе изборну листу, 
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаном и електронском облику (ЦД или 

ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, а подаци у њима морају бити 
истоветни. Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel у 
табели објављеној на интернет страници Града Лознице, 

8. Изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике, 
9. Оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе 

грађана – ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких странака или 
група грађана, 

10. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање 
(чл. 21. Закона о финансирању политичких активности). 
 

 
 
Напомена:  
 
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног 

броја одборника који се бира, односно 20 кандидата;   
- На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по 

редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити 
најмање по два кандидата – припадника оног пола који је мање заступљен на листи.;   

- Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику, који мора бити 
истоветан. 
 

*   У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке    странке која  
     је предложила кандидата за одборника на коалиционој изборној листи. 
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Образац СГЛ-2/20 
 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
 
 
 

Овлашћује се __________________________________________, _______________________, 
                                                          (име и презиме)           (занимање) 
 
ЈМБГ ____________________________, из _________________________________________, 
                                   (пребивалиште и адреса становања) 
 
да у име _______________________________________________________________________ 
                            (назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
подносе Градској изборној комисији Лознице Изборну листу ___________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године. 
 
 
 
 
Број: __________                                                                             Овлашћено лице 
У Лозници, дана _________ 2020. године           М.П. 
               ________________________________ 
                                                                    (потпис)  
 
               ________________________________ 

(име и презиме лица које је статутом 
политичке странке, односно  коалиционим 
споразумом или споразумом о образовању 

групе грађана овлашћено да их заступа) 
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Образац СГЛ-3/20 
 
 
 
 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
 
 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе ______________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

 
коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године, 
Градској изборној комисији Лознице подноси 
 
_______________________________________________________________________________

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције –групе грађана) 
 
 

 
 
 
 
У Лозници, дана ____________ 2020. године 
 
 
 
 
 

Носилац Изборне листе 
 

____________________________________ 
(потпис) 

 
____________________________________ 

(име и презиме) 
 

____________________________________ 
(ЈМБГ) 

 
____________________________________ 

 (занимање)  
  

____________________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 
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Образац СГЛ-4/20 
 
 
 

И З Ј А В А 
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
 
 

Прихватам кандидaтуру за одборника на Изборној листи ______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

 
коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године, 
подноси 
 
_______________________________________________________________________________ 

назив подносиоца изборне  листе (назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана) 
 

 
 
 
У Лозници, дана _________ 2020. године 
 
 
 
 
                                                                     Кандидат 

 
_______________________________ 

(својеручни потпис) 
 

_______________________________ 
(име и презиме) 

 
_______________________________ 

(ЈМБГ) 
 

_______________________________ 
(занимање) 

  
________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 
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Образац СГЛ-5/20

Редни
број Презиме и име бирача ЈМБГ Пребивалиште и адреса становања

1

С  П  И  С  А  К
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Изборну листу __________________________________________________________

________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године поднoси
________________________________________________________________________,

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

подржавају бирачи са пребивалиштем на територији града Лознице, и то:

(навести све бираче који подржавају Изборну листу, по азбучном реду презимена,
према одредницама из ове табеле)

У Лозници, ___________2020. године

  Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу

 _______________________ 
(потпис)

  _______________________
(име и презиме)

-  Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, сложен по азбучном реду презимена и 
имена бирача, а подаци у њима морају бити истоветни. Податке у електронском облику доставити у Excel 
фајлу на CD-у или DVD-у 
-  Потребно је прикупити најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи;
-  Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера 
потписа;
-  Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
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Образац СГЛ-6/20 
 
 

И З Ј А В А 
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА  

ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
Подржавам Изборну листу ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 
коју за изборе за одборнике Скупштине града Лознице, расписане за 21. јун 2020. године, 
Градској изборној комисији Лознице подноси 
 
_______________________________________________________________________________ 

назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - 
 
_______________________________________________________________________________ 

- страначке коалиције – групе грађана) 
 

 
БИРАЧ 

 
_____________________________ 

(потпис) 

_____________________________ 
(презиме и име) 

_____________________________ 
(ЈМБГ) 

_____________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 

 
Потврђује се да је ову изјаву ______________________________________________________ 
             (презиме и име) 
својеручно потписао. 
Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша, бр. ___________. 
Ов.бр.  __________ 

У ____________________, _______________ у ________ часова. 
                   (место)                           (датум) 
 
Оверу извршио јавни бележник/Градска управа. 

 
    ОВЕРИО 

 
_____________________________ 

                   М.П.   
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребном броју 

примерака. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“, број: 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), 
члана 4.  Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела 
за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, 
број: 65/20),   Градска изборна комисија Лознице на седници одржаној 11. маја 2020. године, 
донела је

Р О К О В Н И К

О НАСТАВКУ ВРШЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ  РАСПИСАНИХ ЗА 

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за наставак вршења изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Лознице утврђени су Законом  о важењу уредаба које 
је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које 
је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број: 65/20) и другим 
прописима који се примењују на изборе одборника у скупштину града.

2. У складу са  прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Редни 
број: Радња Рок

1. Наставак изборних радњи

1.1.

Доношење Решења о наставку спровођења изборних радњи 
у поступку избора за одборнике скупштине града  Лознице 
који су расписани 4. мартa 2020. године 11. мај 2020. године

1.2.

Доношење Одлуке о измени Одлуке о називу и изгледу 
образаца за подношење изборних листа кандидата за 
одборнике скупштине града  Лознице,  расписаних за 
26. април 2020. године

11. мај 2020. године

1.3.

Доношење Роковника о наставку вршења изборних радњи у 
поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града  
Лознице  расписаних за 21. јун 2020. године 11. мај 2020. године

2. Изборне листе

2.1. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. Закона о 
локалним изборима)

Најкасније 15 дана пре одржавања 
избора, односно до 5. јуна 2020. у 
24,00 часа

2.2. Проглашење Изборне листе (члан 24. став 1. Закона о 
локалним изборима)

У року од 24 часа од часа
пријема изборне листе, ако
испуњава услове
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2.3. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. Закона о 
локалним изборима)

До дана утврђивања збирне 
изборне листе, односно до 9. јуна 
2020. године у 24,00 часа

2.4.
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 
„Службеном листу града Лознице“ (члан 26. став 1. и 3. 
Закона о локалним изборима)

Најкасније 10 дана пре одржавања 
избора, односно најкасније 10. 
јуна  2020. године у 24,00 часа

2.5. Право увида у поднете изборне листе (члан 26. став 4. 
Закона о локалним изборима)

У року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе

3. Бирачка места

3.1.
Одређивање и објављивање бирачких места од стране 
Републичке изборне комисије (сходно члану 34. став 1. тачка 
7. Закона о избору народних посланика)

Најкасније 20 дана пре дана 
избора односно најкасније 31. маја 
2020. године у 24,00 часа

4. Јединствени бирачки списак

4.1.

Излагање бирачког списка за подручје града и обавештавање 
грађана о томе (члан 14. Закона о јединственом бирачком 
списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку)

Од 5. марта 2020. године.

4.2.
Захтев Градској управи за доношење решења o упису у 
бирачки списак односно о промени у бирачком списку (члан 
14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)

До закључења бирачког списка, 
5. јуна 2020. године у 24,00 часа

4.3.

Доношење решења о упису или променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког списка од стране 
Министарства државне управе и локалне самоуправе (члан 
10. став 1. и члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку)

Од закључења бирачког списка до 
72 часа пре дана избора (односно 
од 6. до 17. јуна 2020. године у 
24,00 часа)

4.4.

Право увида  и подношења захтева за промене у бирачком 
списку од стране подносиоца изборне листе или лица 
које он за то овласти (члан 21. Закона о јединственом 
бирачком списку и тачка 5. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку)

Од проглашења изборне листе

4.5.

Доношење решења о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства 
државне управе и локалне самоуправе (члан 17. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку)

15 дана пре дана избора, односно 
5. јуна  2020. године у 24,00 часа

  4.6. Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу 
града Лознице“

Одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка

4.7.
Достављање Градској изборној комисији оверених извода 
из бирачког списка (сходно члану 19. став 1. Закона о 
јединственом бирачком списку)

У року од 48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког 
списка, односно најкасније 7. јуна  
2020. године у 24,00 часа

4.8.

Пријем у Градској изборној комисији решења о променама 
у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране 
министарства надлежног за послове управе (сходно члану 
20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

До 48 часова пре дана одржавања 
избора, односно до 18. јуна  2020. 
године у 24,00 часа

4.9.
Утврђивање и објављивање у „Службеном листу града 
Лознице“ коначног броја бирача (сходно члану 20. став 2. 
Закона о јединственом бирачком списку)

Одмах по истеку рока за пријем 
решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког 
списка, до 19. јуна  2020. године

5. Спровођење избора

5.1.
Достављање обавештења бирачима о дану и времену 
одржавања избора од стране Градске управе (члан 54. став 1. 
Закона о избору народних посланика)

Најкасније пет дана пре дана 
одржавања избора, односно 
најкасније до 15. јуна 2020. године
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5.2. Предаја изборног материјал бирачким одборима
Најкасније 24 часа пре дана 
одржавања избора, односно до 19. 
јуна  2020. године у 24,00 часа

5.3. „Предизборна тишина“ – забрана изборне пропаганде (члан 
5. став 3. Закона о избору народних посланика)

Од 48 часова пре дана избора до 
затварања бирачких места на дан 
избора (од 18. јуна  2020. године 
у 24,00 часа до 21. јуна  2020. 
године у 24,00 часа)

   5.4. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона 
о избору народних посланика)

На дан одржавања избора од 07,00 
до 20,00 часова

6. Утврђивање и објављивање резултата избора

6.1.
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала Градској изборној 
комисији (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

Без одлагања, односно у року 
од осам часова од затварања 
бирачких места, односно до 22. 
јуна  у 04,00 часа

6.2. Утврђивање резултата избора од стране Градске изборне 
комисије (члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно до 22. 
јуна у 20,00 часова

6.3. Расподела одборничких мандата применом система највећег 
количника (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно до 22. 
јуна  у 20,00 часова

6.4. Објављивање резултата избора у „Службеном листу града 
Лознице” (члан 44. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно до 22. 
јуна  2020. године у 20,00 часова

6.5.

Увид представника подносилаца изборних листа и 
кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама 
Градске изборне комисије (члан 32. Закона о локалним 
изборима)

У року од 5 дана од дана 
одржавања избора, односно до 26. 
јуна  2020. године у 24,00 часа

3. Рокови за вршење изборних радњи: Заштита изборног права; Додела мандата и 
издавање уверења о избору за одборника и Извештавање Скупштине града 
утврђени  су Роковником за  вршења изборних радњи у поступку спровођења избора 
за одборнике Скупштине града  Лознице  расписаних за 26. април  2020. године 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 8/20).

4. Овај Роковник објавити у „Службеном листу града Лознице“.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ

Број: 013-1-22/20
Датум: 11. мај 2020. године
Л о з н и ц а

      
П Р Е Д С Е Д Н И К

Слађана Бодирога, дипл. правник, с.р.
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