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На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања

(Службени лист општине Сокобања, број 11/19 и 42/20), Изборна комисија за

спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној

17.09.2020. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком мења се Упутство за спровођење избора за чланове савета

месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020. године

(„Службени лист општине Сокобања“, број 35/20) и то тако што:

- се у члану 7. иза става 2. додају се  нови ставови 3. и 4. који гласе:

„Странке или страначке коалиције које су заступљене у скупштини, а немају

формирану одборничку групу предлажу по једног члана или заменика члана бирачког

одбора.

Сва права и обавезе по основу предлагања чланова бирачких одбора и обављања

осталих послова по овом Упутству која се односе на председнике одборничких група

сходно се примењују и односе се и на овлашћено лице странке или страначке

коалиције“

Члан 2.

У свему осталом Упутство за спровођење избора за чланове савета месних

заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020. године

(„Службени лист општине Сокобања“, број 35/20) остаје непромењено.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 013-16-12/20

Датум: 17.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александра Марковић



С А Д Р Ж А Ј

Р.број ОДЛУКА Страна

242

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ
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