
Изборна комисија општине Сокобања,  на седници одржаној дана  26.05.2020.
године, разматрала је понуде за штампање изборног материјала за избор одборника у Скупштини
општине Сокобања,  па је,  с тим у вези,  а основу члана  15.  став  1.  тачка  5.  Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020
– аутентично тумачење и 68/2020), донела

О Д Л У К У

I

Послови штампања изборног материјала за избор одборника у Скупштини општине
Сокобања ПОВЕРАВАЈУ СЕ  Агенцији за промотивне услуге и штампу КАМПАЊА, Сокобања,
Кнеза Милоша 32.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 013-8-25/2020
У Сокобањи, 26.05.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Милош Илић



Изборна комисија општине Сокобања на основу члана  28.  став  8.  Закона о локалним
изборима  („Службени гласник РС“,  број  129/2007,  34/2010  –  одлука УС,  54/2011,  12/2020,
16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), на седници одржаној 26.05.2020. године, донела је

О Д Л У К У

о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања,

расписаним за 21. јун 2020. године

1. Гласачки листићи штампаће се на папиру „кајсија“ боје.

2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру
„светло сиве“ боје.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 013-8-26/2020
У Сокобањи, 26.05.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Милош Илић
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Р.број ОДЛУКА Страна 

119 

Одлука о поверавању послова штампања изборног 

материјала за избор одборника у Скупштини општине  

Сокобања 
1 

120 

О Д Л У К А  о одређивању боје гласачког листића и боје 

контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, 

за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине 

Сокобања, расписаним за 21. јун 2020. године 
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