
На основу члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20), члана 21. 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 19.09.2020. године у 12,40  сати донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА ЧЛАНОВА ЗА САВЕТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ПОРУЖНИЦА КОЈИ СУ БИЛИ РАСПИСАНИ ЗА 04. ОКТОБАР 

2020. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

Обуставља се поступак избора чланова Савета месне заједнице Поружница. 

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања 

("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20) предвиђено је да уколико се за 

изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од броја чланова 

Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 

поступка избора чланова за Савет месне заједнице.  

Чланом 21. 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) предвиђено је да у случају да се за изборе 

пријави мање кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна 

комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора у року од 48 часова по истеку 

рока за пријављивање кандидата. 

За месну заједницу Поружница поднете су две благоврмене и потпуне пријаве 

кандидата за чланове савета месних заједница. На основу поднетих пријава решењем 

Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине 

Сокобања проглашена су два кандидата. Одлуком Председника Скупштине општине 
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Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 34/20) расписани су избори за 5 

члана савета месне заједнице Поружница. Како је број пријављених кандидата мањи од 

броја чланова Савита месних заједница који се бирају  одлучено је као у диспозитиву.  

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

 

 

Број: 013-16-43/20 

Датум: 19.09.2020. године         

        

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                         Александра Марковић 
  



 

САДРЖАЈ 

 

Бр. О Д Л У К А СТРАНА 
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