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 На основу члана 25. став 1. тачка 11) Закона 
о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
14/22) и Решења о  спровођењу поновног гласања на 
бирачким местима за која је констатовано да се не 
могу утврдити резултати гласања и на којима је 
поништено гласање на изборима за одборнике 
Скупштине општине Мајдапек одржаним 3. априла 
2022. године, број 013-161/2022 од 08.04.2022. 
године, Изборна комисија општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 13.04.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању облика, изгледа и боје гласачког 

листића и контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије на поновном 

гласању на изборима за одборнике Скупштине 
општине Мајданпек 16. априла 2022. године 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се облик, изглед и 
боја гласачког листића и контролног листа за 
проверу исправности гласачке кутије за спровођење 
поновног гласања на изборима за одборнике 
Скупштине општине Мајданпек који ће се одржати 
16. априла 2022. године. 
 

Члан 2. 
 Гласачки листићи за поновно гласање на 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Мајданпек који ће се одржати 16. априла 2022. 
године, штампаће се на папиру жуте боје у А4 
формату. 
 

Члан 3. 
 Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије штампаће се на папиру беле боје у 
А4 формату. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука се објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије и у ''Службеном листу 
општине Мајданпеку''. 
  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  013-197/2022  од  13.04.2022. године 

  
                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                   Светлана Сеновић 
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На основу члана 25. став 1. тачка 12) Закона 
о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
14/22) и Решења о спровођењу поновног гласања на 
бирачким местима за која је констатовано да се не 
могу утврдити резултати гласања и на којима је 
поништено гласање на изборима за одборнике 
Скупштине општине Мајдапек одржаним 3. априла 
2022. године, број 013-161/2022 од 08.04.2022. 
године, Изборна комисија општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 13.04.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 
ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОНОВНОГ 

ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 16. АПРИЛА 

2022. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 За спровођење поновног гласања на 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Мајданпек, који ће се одржати 16. априла 2022. 
године, за бирачка места на којима се понавља 
гласање, утврђује се 1.464 гласачка листића који ће 
се штампати. 
 
 Број гласачких листића из става 1. овог члана 
једнак је укупном броју уписаних бирача на бирачким 
местима на којима се понавља гласање, утврђен 
Решењем Министраства државне управе и локалне 
самоуправе, број 208-00-23/2022-28/80-298 од 
18.03.2022. године за изборе за одборнике 
Скупштине општине Мајданпек, расписане за 3. 
април 2022. године. 
 

Члан 2. 
 Ову одлуку објавити на веб презентацији 
Републичке изборне комисије и у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 013-198/2022  од  13.04.2022. године 

 
                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                   Светлана Сеновић 
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