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 Изборна комисија општине Сокобања, на основу члана 20. став 2. Закона о јединственом 

бирачком списку ('' Службени гласник Републике Србије '' број 104/09 и 99/11 ) а у вези члана 

58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије '' број 129/2007, 

34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020 ),  на седници 

одржаној дана 20.06.2020. године донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о објављивању коначног броја бирача за подручје општине Сокобања 

за избор одборника Скупштине општине Сокобања 

расписаних за 21. јун 2020. године 

 

 

I 

 

 Коначан број бирача, након накнадних промена извршених на основу решења 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, уписаних у делу јединственог бирачког 

списка за подручје општине Сокобања, за избор одборника Скупштине општине Сокобања за 

изборе расписане за 21. јун 2020. године је 13.722 бирача. 

 

 

 II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

Број:013-8-61/2020 

У Сокобањи, 20.06.2020. године 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                          Милош Илић 
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1

О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за 
подручје општине Сокобања за избор одборника 

Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. јун 2020. 
године
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