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       ГОДИНА  XV       БРОЈ  22       ДЕСПОТОВАЦ  28.10.2020. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 
 На основу члана 36 Одлуке о месним заједницама („Службени гласник општине 

Деспотовац“, број 4/20), члана 100 Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, број 8/16,95/18), члана 1 Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID 19  („Службени гласник РС“, брoj 66/2020, ... и 126/2020), као и препоруке Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине Деспотовац (у даљем тексту: Штаб), број 06-35-2/20-01 од 

28. 10.2020. године, Општинска комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 28.10.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДЕСПОТОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 15.11.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Прекидају се све изборне радње у поступку спровођења избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Деспотовац, расписаних за 15.11.2020. године док траје 

опасност од ширења заразне болести COVID 19 као и препорука Штаба. 

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из 

тачке 1. овог Решења, утврђени Одлуком Комисије, број 13-9-3/2020 од 19.10.2020. године 

(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 21/20). 

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 

Месних заједница биће утврђени одлуком Комисије када престане опасности од ширења заразне 

болести COVID 19, а по препоруци Штаба. 

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 гласнику општине Деспотовац“. 
 

О б р а з л о же њ е 
 

Препоруком Штаба од дана 28.11.2020. године због мера превенције против ширења 

заразне болести COVID 19, Комисији препоручен је прекид свих изборних радњи до даљег.  

У складу са наведеним, имајући у виду и Уредбу Владе, као и тренутан пораст броја лица 

заражених вирусом COVID 19, Комисија као орган који спроводи изборни поступак, доноси 

Решење о прекиду свих изборних радњи , све док траје опасност по здравље људи. 

Изборни процес укључујући и рокове за вршење изборних радњи наставиће се када се за 

то стекну услови. 

 

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 13-9-8/2020 од 28.10.2020. године 

 

    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

    Горан Стјепић, дипл.прав. с.р. 
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Оснивач: 
 

Скупштина општине Деспотовац 

 

Уредник: 

 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 

Издаје и штампа: 
 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 

Тел/факс: 
 

(035) 611-006 

 

Email: 
 

sodespotovac@ptt.rs 

 

Web: 
 

www.despotovac.rs 
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Д е с п о т о в а ц 

1.  

Решење о прекиду свих изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове савета месних заједница на територији општине Деспотовац, 

расписаних за 15.11.2020. године 
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