
На основу члана 26. став. 1. тачка 6. Одлуке о месним заједницама на територији

општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19), Изборна комисија

за спровођење избора за чланове савета месне заједнице, на  седници, одржаној дана

14.септембра 2020. године,  донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ

РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 04.

ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о утврђивању образаца за поједине радње

у поступку спровођења избора за чланове савета месне заједнице општине Сокобања

који су расписани за 04.октобар 2020. године ("Службени лист општине Сокобања", бр.

35/20) и то тако што се у члану I став 1.иза редног броја 12) додаје редни број 13) који

гласи:

13) Захтев за акредитацију ( Образац ЧСМЗ 13)

Члан 2.

У свему осталом Одлука о утврђивању образаца за поједине радње у поступку

спровођења избора за чланове савета месне заједнице општине Сокобања који су

расписани за 04.октобар 2020. године остаје непромењена.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 013-16-9/20

Датум: 14.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александра Марковић
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Образац ЧСМЗ 13

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Предмет : Захтев за акредитацију

___________________________________________________________________________

( тачан назив јавног гласила )

подноси Захтев за акредитацију:

- _______ - новинара,

- _______ - сниматеља,

- _______ - фотографа,

- ради припреме извештаја о току гласања на бирачком месту за спровођење избора за

чланове савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.

октобар 2020.године Захтев се подноси за акредитацију :

1 ) ______________________________из _____________________,

( име и презиме )                               ( пребивалиште )

лк. бр. __________________ издата од ____________________

____________________________

( звање – занимање )

2 ) ______________________________из _____________________,

( име и презиме )                             ( пребивалиште )

лк. бр. __________________ издата од ____________________

____________________________

( звање – занимање )

3 ) ______________________________из _____________________,

( име и презиме )                                ( пребивалиште )

лк. бр. __________________ издата од ____________________

____________________________

( звање – занимање )

4 ) ______________________________из _____________________,

( име и презиме )                               ( пребивалиште )

лк. бр. __________________ издата од ____________________

____________________________

( звање – занимање )

Напомена: допунити редним бројевима и подацима у зависности од броја представника

јавног гласила за која се подноси захтев

У Сокобањи

Дана _____________2020. година

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА :

_____________________

( име и презиме )

_________________________

( функција )

_________________________

( својеручни потпис )
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