
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 


