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03. новембар 2020 године



Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на

основу члана 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања (''Службени

лист општине Сокобања '' број 11/19) и члана 28. Упутства за спровођење избора за чланове

савета месних заједница расписаних за 08.11.2020. године, на седници одржаној дана

03.11.2020. године донела је

О Д Л У К У

о објављивању коначног броја бирача за подручје месне заједнице Поружница

за избор чланова савета Месне заједнице Поружница

расписаних за 08. новембар 2020. године

I

Коначан број бирача, утврђен Решењем Општинске управе општине Сокобања број

013-23/2020 од 02.11.2020. године, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје

месне заједнице Поружница, за избор чланова савета Месне заједнице Поружница за изборе

расписане за 08. новембар 2020. године је 250 бирача.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 013-20-45/20

У Сокобањи, 03.11.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александра Марковић
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на основу
члана 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања (''Службени лист
општине Сокобања '' број 11/19) и члана 28. Упутства за спровођење избора за чланове савета
месних заједница расписаних за 08.11.2020. године, на седници одржаној дана 03.11.2020.
године донела је

О Д Л У К У
о објављивању коначног броја бирача за подручје месне заједнице Ресник

за избор чланова савета Месне заједнице Ресник
расписаних за 08. новембар 2020. године

I

Коначан број бирача, утврђен Решењем Општинске управе општине Сокобања број 013-
22/2020 од 02.11.2020. године, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне
заједнице Ресник, за избор чланова савета Месне заједнице Ресник за изборе расписане за 08.
новембар 2020. године је 573 бирача.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 013-20-46/20
У Сокобањи, 03.11.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александра Марковић
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на основу
члана 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања (''Службени лист
општине Сокобања '' број 11/19) и члана 28. Упутства за спровођење избора за чланове савета
месних заједница расписаних за 08.11.2020. године, на седници одржаној дана 03.11.2020.
године донела је

О Д Л У К У
о објављивању коначног броја бирача за подручје месне заједнице Читлук

за избор чланова савета Месне заједнице Читлук
расписаних за 08. новембар 2020. године

I

Коначан број бирача, утврђен Решењем Општинске управе општине Сокобања број 013-
21/2020 од 02.11.2020. године, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне
заједнице Читлук, за избор чланова савета Месне заједнице Читлук за изборе расписане за 08.
новембар 2020. године је 263 бирача.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

Број: 013-20-47/20
У Сокобањи, 03.11.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александра Марковић
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на основу
члана 32. став 6. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на
територији општине Сокобања расписаних за 08.11.2020. године (''Службени лист општине
Сокобања'' број 51/20) на седници одржаној 03.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле

штампања, преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима и осталог
изборног материјала за изборе за чланове савета месних заједница расписане за 08.

новембар 2020. године

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број, облик, изглед гласачких листића и контролног листа,
контрола штампања, преузимања, достављања и руковања гласачким листићима и осталог
изборног материјала за изборе за чланове савета месних заједница, расписане за 08. новембар
2020. године.

Члан 2.

Број гласачких листића за изборе за чланове савета месних заједница расписане за 08.
новембар 2020. године, утврђује се и штампаће се у количини

- 573 гласачки листић за месну заједницу Ресник,
- 250 гласачких листића за месну заједницу Поружница,
- 263 гласачких листића за месну заједницу Читлук,
у складу са Одлуком о објављивању коначног броја бирача за подручје месне заједнице Ресник
за избор чланова савета Месне заједнице Ресник расписаних за 08. новембар 2020. године број
013-20-46/20 од 03.11.2020. године, Одлуке о објављивању коначног броја бирача за подручје
месне заједнице Поружница за избор чланова савета Месне заједнице Поружница расписаних
за 08. новембар 2020. године број 013-20-45/20 од 03.11.2020. године и Одлуке о о објављивању
коначног броја бирача за подручје месне заједнице Читлук за избор чланова савета Месне
заједнице Читлук расписаних за 08. новембар 2020. године број 013-20-47/20 од 03.11.2020.
године.

Члан 3.

За изборе за чланове савета месних заједница расписане за 08. новембар 2020. године
гласачки листићи и други изборни материјал, у складу са одлуком Изборне комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница број: 013-20-44/20 од 03.11.2020 године
штампаће се у Сокобањи, у Графичкој радњи „ЗУМ“ Сокобања, Сокобања, улица Кнеза
Милоша број 32.

Штампање ће се вршити дана 05. новембра 2020. године (четвртак) од 09,00 часова.

Члан 4.

У складу са Одлуком о изгледу гласачких листића и контролног листа потребних за
спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Сокобања
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расписаних за 08.11.2020.године ( „Службени лист општине Сокобања“, број 57/2020 ),
гласачки листићи за изборе за чланове савета месних заједница, расписаних за 08. новембар
2020. године, штампаће се на папиру „розе“ боје, на формату A4, а текст ће бити исписан
словима црне боје, ћириличним писмом.

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру „светло
зелене“ боје, на формату А4, а текст ће бити исписан словима црне боје, ћириличним писмом.

Члан 5.

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, је из реда
чланова Изборне комисије формирала радно тело за контролу штампања гласачких листића и
другог изборног материјала.

Члан 6.

Овлашћују се Александра Марковић, председник Изборне комисије за спровођење
избора за чланове савета месних заједница и Бојана Ћирић, заменик председника Изборне
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница да изврше контролу
припреме за штампање изборног материјала.

Овлашћују се Александра Марковић, председник Изборне комисије за спровођење
избора за чланове савета месних заједница и Бојана Ћирић, заменик председника Изборне
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница да Графичкој радњи
„ЗУМ“ Сокобања, Сокобања, улица Кнеза Милоша број 32, одобре штампање изборног
материјала за изборе за чланове савета месних заједница, расписаних за 08. новембар 2020.
године и то:
-Гласачког листића за МЗ Ресник,
- Гласачког листића за МЗ Поружница,
- Гласачког листића за МЗ Читлук,
-Контролног листа,
-Записника о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и
бирачког одбора,
-Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за
избор чланова савета МЗ,
-Записника о примопредаји изборног материјала после гласања са бирачког одбора и Изборне
комисије,
- народну заставу.

Члан 7.

Председник и заменик председника Изборне комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница ће преузети изборни материјал из члана 6. став 2, алинеја 1-9 ове
Одлуке из Графичке радње „ЗУМ“ Сокобања, Сокобања, улица Кнеза Милоша број 32, одмах
по завршетку штампања, који ће, у пратњи представника Полицијске станице у Сокобањи и
радног тела бити превезен до зграде Скупштине општине Сокобања, улица Светог Саве 23.

Члан 8.

Изборни материјал из члана 6. став 2, алинеја 1-9 ове Одлуке, до предаје бирачким
одборима биће смештени у просторији Скупштине општине Сокобања, која ће бити закључана
и запечаћена.

Изборним материјалом из тачке 6. став 2., алинеја 1-9 ове Одлуке руковаће, до предаје
бирачким одборима Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних
заједница, која ће вршити разврставање изборног материјала према утврђеном броју бирача,
по бирачким местима, дана 05. новембра 2020. године од 15,00 часова.

По извршеној примопредаји изборног материјала између Изборне комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница и бирачких одбора, дана 06. новембра
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2020. године, које ће почети у 15 часова, изборним материјалом руковаће председник и чланови
бирачких одбора.

Члан 9.

Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу општине Сокобања''.

Број: 013-20-48/20
У Сокобањи, 03.11.2020.године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александра Марковић
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С А Д Р Ж А Ј

Р.број ОДЛУКА Страна

333

ОДЛУКA o поверавању послова штампања изборног

материјала за спровођење избора за чланове Савета месних

заједница

1

334

О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за избор

чланова савета Месне заједнице расписаних за 08.

новембар 2020. године за подручје месне

заједнице Поружница

2

335

О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за избор

чланова савета Месне заједнице расписаних за 08.

новембар 2020. године за подручје месне заједнице  Ресник

3

336

О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за избор

чланова савета Месне заједнице расписаних за 08.

новембар 2020. године за подручје месне заједнице  Читлук
4

337

ОДЛУКA о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких

листића и контролног листа, контроле штампања,

преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима

и осталог изборног материјала за изборе за чланове савета

месних заједница расписане за 08. новембар 2020. године

5-7
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