
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
Сокобања 
Број: 013-8-63/2020 
Дана, 22.06.2020. године 
 
 

На основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна комисија општине 
Сокобања, Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, у поступку спровођења избора, на 
седници одржаној дана 22.06.2020. године у 17,10 часова, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПОНАВЉА СЕ ГЛАСАЊЕ на бирачком месту бр. 10 – „Дом културе 
Језеро“ за избор одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. 
јун 2020. године. 

Поновни избори на бирачком месту бр. 10 – „Дом културе Језеро“ за 
избор одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. јун 2020. 
године, заказују се за 28. јун 2020. године у периоду од 07,00 часова до 20,00 
часова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Изборна комисија општине Сокобања у поступку спровођења избора за 

одборнике Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. јун 2020. године, 

приликом пријема изборног материјала са гласачког места бр. 10 – „Дом 

културе Језеро“ утврдила неправилности у раду борачког одбора у спровођењу 

избора.  

Прва уочена неправилност тиче се разлике у бројевима примљених 

гласачких листића који је мањи у односу на збир употребљених и 

неупотребљених гласачких листића. 

 Друга неправилност у раду бирачког одбора састоји се у томе што 

приликом предаје изборног материјала Изборној комисији општине Сокобања 

није било потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места иако је 

према записнику било гласача који су искористили ово  право. 

 Сходно члану 50 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 

бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20) и члану 72а Закона о избору 

Народних посланика ("Сл. гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 

72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 

85/2005 - др. закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011, 104/2009 - др. закон, 12/2020 i 

68/2020), Изборна комисија општине Сокобања донела је решење као у 

диспозитиву. 



 

Поука о правном леку:  

Против овог решења дозвољен 

је приговор Изборној комисији 

општине Сокобања у року од 24 

часа од дана доношења ове 

одлуке. 

 

 

Број:  013-8-63/2020 

У Сокобањи, 22.06.2020. године 

 

 

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К  
                 Милош Илић 
 


