
На основу члана 52. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања”, бр. 11/19 и 42/20), Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је

О Д Л У К У
о накнадама за рад у Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних

заједница и накнадама за рад бирачких одбора

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се право и висина накнаде за рад у Изборној комисији за

спровођење избора за чланове савета месних заједница  (у даљем тексту: Комисија)  и накнаде за
рад бирачких одбора.

Средства за ове намене исплатиће се из буџета општине Сокобања.

Члан 2.
Право на накнаду по овој Одлуци приликом сваког расписивања избора за чланове савета

месних заједница остварују у паушалном износу председник, заменик председника, чланови и
заменици чланова Комисије, секретар и заменик секретара Комисије.

Након утврђивања резултата избора лицима из става 1. овог члана припада паушални нето
износ у висини од 10.000,00 динара нето и накнада за присуствовање седницама Комисије  на
основу евиденције о присутности седницама Комисије у висини неопорезивог износа дневнице за
службено путовање у земљи у складу са Законом о порезу на доходак грађана према последњем
објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике.

За вођење евиденције о присутности седницама Комисије задужује се секретар и заменик
секретара Комисије.

Члан 3.
Председнику и заменику председника бирачког одбора припада право на накнаду за рад у

бирачком одбору у нето износу од 2.000,00 динара.
Члановима и заменицима чланова бирачког  одбора припада право на накнаду за рад у

бирачком одбору у нето износу од 1.500,00 динара.
Право на накнаду која је утврђена ставом 1. и 2. овог члана, чланови бирачких одбора

оствариће на основу евиденције из образца који представља саставни део ове одлуке.

 Члан 4.
Накнаде из ове Одлуке биће исплаћене по утврђивању резултата избора.
Право на накнаду лицима из члана 2. став 1. ове одлуке припада почев од дана ступања на

снагу Одлуке о измени одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања” 42/20).
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     Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

Број: 013-16-26/20
Датум: 18.09.2020. године

 ПРЕДСЕДНИК
   Aлександра Марковикћ

СТРАНА 2                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



ЕВИДЕНЦИЈА

О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РАСПИСАНИХ ЗА 04. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

На бирачком месту број ______ у општини Сокобања, ___________________________
(назив бирачког места)

били су присутни следећи члан и заменик члана бирачког одбора у проширеном саставу:

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________________
         (потпис)

________________________________
               (име и презиме)

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
     БИРАЧКОГ ОДБОРА

_________________________________
     (потпис)

_________________________________
               (име и презиме)

                      Члан 1
_________________________________

      (потпис)

_________________________________
 (име и презиме)

                 Заменик члана 1
____________________________________

           (потпис)

_____________________________________
      (име и презиме)

                          Члан 2

_____________________________________
                          (потпис)

_____________________________________
         (име и презиме)

                     Заменик члана 2

_____________________________________
                           (потпис)

_____________________________________
           (име и презиме)

У _________________, дана 04. 10. 2020. године
    (место)

ПРЕДСЕДНИК
        БИРАЧКОГ ОДБОРА

                                 ____________________________
       (потпис)

          ____________________________
              (име и презиме)

НАПОМЕНА:  Ову евиденцију председник бирачког одбора предаје Изборној комисији за спровођење
избора за чланове савета месних заједница, приликом предаје изборног материјала после гласања

СТРАНА 3                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 15,20 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Сокобања и то 

Милош Милорадовић, рођен 03.04.1985. године, ЈМБГ 0304985753716, по занимању 

доктор медицине, из Сокобање, ул. Немањина 3/9. 

О б р а з л о ж е њ е 

Милош Милорадовић из Сокобање, ул. Немањина 3/9 је дана 18.09.2020. године, 

поднео  Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

пријаву предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-27/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 4                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 15,30 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Сокобања и то 

Александар Ђорђевић, рођен 25.12.1995. године, ЈМБГ 2512995731310, по занимању 

медицински техничар, из Сокобање, ул. Војводе Степе бб. 

О б р а з л о ж е њ е 

Александар Ђорђевић из Сокобање, ул. Војводе Степе бб је дана 18.09.2020. године, 

поднео  Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

пријаву предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-28/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 5                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 15,35 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Врмџа и то 

Никола Богосављевић, рођен 27.12.1994. године, ЈМБГ 2712994731316, по занимању 

кувар, из Врмџе, општина Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Никола Богосављевић из Врмџе, општина Сокобања је дана 18.09.2020. године, поднео  

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница пријаву 

предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-29/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 6                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 15,40 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Сокобања и то 

Слободан Крстић, рођен 09.12.1951. године, ЈМБГ 0912951753717, по занимању 

пензионер, из Сокобање, ул. Војводе Путника 62. 

О б р а з л о ж е њ е 

Слободан Крстић из Сокобање, ул. Војводе Путника 62 је дана 18.09.2020. године, 

поднео  Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

пријаву предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-30/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 7                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 15,50 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Врмџа и то 

Бранкица Михаиловић, рођена 25.02.1990. године, ЈМБГ 2502990758711, по 

занимању економиста из Врмџе, општина Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Бранкица Михаиловић из Врмџе, општина Сокобања је дана 18.09.2020. године, 

поднела  Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

пријаву предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-31/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 8                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 16,00 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Врмџа и то 

Јовица Богићевић, рођен 28.02.1956. године, ЈМБГ 2802956753712, по занимању 

незапослен из Врмџе, општина Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Јовица Богићевић из Врмџе, општина Сокобања је дана 18.09.2020. године, поднео  

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница пријаву 

предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-32/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 9                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 16,10 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Левовик и то 

Ивица Ранђеловић, рођен 28.03.1974. године, ЈМБГ 2803974753718, по занимању 

рудар из Левовика, општина Сокобања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Ивица Ранђеловић из Левовика, општина Сокобања је дана 18.09.2020. године, поднео  

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница пријаву 

предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-33/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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СТРАНА 10                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  БРОЈ 45             18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ



На основу члана 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20),  Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, на седници одржаној дана 18.09.2020. године у 16,20 часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидат за члана Савета месне заједнице  Сокобања и то 

Иван Богосављевић, рођен 07.12.1973. године, ЈМБГ 0712973753711, по занимању 

лекар, из Сокобање, ул. Превалац бб. 

О б р а з л о ж е њ е 

Иван Богосављевић из Сокобање, ул. Превалац бб је дана 18.09.2020. године, поднео  

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница пријаву 

предлога кандидата. 

Изборнa Комисијa за спровођење избора за чланове савета месних заједница је 

утврдила да је предлог пријаве благовремен и потпун односно уз пријаву је приложена 

сва Одлуком и Упутством прописана документација која је правно ваљана. 

Чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 11/19 и 42/20) и члана 20. Упутства 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 43/20) прописано је да Изборна комисија проглашава кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

У складу са наведеним Изборна Комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној Комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 

24 часа од дана доношења овог решења.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Број: 013-16-34/20 

Датум: 18.09.2020. године         

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                        Александра Марковић 
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