
Година XI - Број 30 Беочин, 10. 11. 2020. примерак 300,00 динара

Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница

220
 На основу Закључка Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Беочин број 01-06-119/2 
од 09.11.2020. године  Изборна комисија за спрово, -
ђење избора за чланове Савета месних заједница на 
територији општине Беочин, на својој 14. седници 
одржаној дана 10.11.2020. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИОТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН, РАСПИСАНИХ ЗА 22. 

НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

� 1. Прекидају се све изборне радње у 
спровођењу избора за  чланове савета месних 
заједница на територији општине Беочин, расписаних 
за 22. новембар 2020. године, док важи Закључaк 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Беочин.
� 2. Престају да теку сви рокови за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора из 
тачке 1. овог Решења, утврђени Упутством о начину 
спровођења Одлуке о расписивању избора за чланове 
савета месних заједница  са правилима о раду 
бирачких одбора број 01-013-379 од 21. октобра 2020. 
године.
� 3. Нови рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора за чланове 
савета месних заједница општине Беочин биће 
утврђени у складу са развојем и стањем  епидеми-
олошке ситуације  на територији општине Беочин, 
односно када Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Беочин о истом донесе позитивну оцену.

� 4. Све до сада предузете изборне радње у 
поступку спровођења избора из тачке 1. овог Решења  
остају на правној снази.
� 5. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Беочин“, одмах по доношењу.

О б р а з л о ж е њ е
� На основу Закључка Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Беочин број 01-06-119/2 
од 09.11.2020. године, Председник Скупштине општине 
је дана 10.11.2020. године Изборној комисији упутио 
Препоруку за прекид свих изборних активности 
везаних за избор чланова савета месних заједница на 
територији општине Беочин, наводећи тренутну 
епидемиолошку ситуацију условљену ширењем 
заразне болести COVID-19.
� Изборна комисија, донела је решење о 
прекиду изборних радњи у спровођењу избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
општине Беочин , за време док траје епидемиолошка 
ситуација, с тим да ће се изборни процес, укључујући и 
рокове за вршење изборних радњи, наставити  када 
Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Беочин о истом донесе позитивну оцену,  што ће бити 
уређено посебним актом Изборне комисије за 
спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница на територији општине Беочин.
Упутство о правном средству: Против овог Решења 
може се поднети приговор Изборној комисији за 
спровођење избора за чланове савета мсних заједница 
у року од 24 часа од часа доношења Решења.
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