
 

 

 

 

На основу Решења Скупштине општине Рековац („Службени гласник општине Рековац, 

број 7/21“) 

            Oпштинска изборна комисија, на седници одржаној 01. априла 2021 године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ   ИЗБОРA ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 04. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 

 

 

I 

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета Месних 

заједница  општине Рековац расписаних за 04. април 2021. године, до даљњег. 

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

избора за чланове Савета Месних заједница на територији општине Рековац. 

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

чланове савета Месних заједница општине Рековац биће утврђени у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 

 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. 

ове одлуке остају на правној снази. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Услед погоршања епидемиолошке ситуације на територији општине Рековац, 

Скупштини општине Рековац је достављен допис Дома здравља Рековац у коме се наводи 

број заражених особа на територији општине Рековац пo данима , у периоду од 18.03.2021. 

године до 29.03.2021. године. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

           Година 18.                                                      01. април 2021.  године                                                            Број 8. 

 

 

 

 

 



 На основу напред наведеног Скупштина општине Рековац , донeла је решење о 

прекиду спровођења избора за чланове савета Месних заједница на територији општине 

Рековац заказаних за 04.04.2021. године, број: 013-119/21-01 од 31.03.20121. године. 

 

 Чланом 1. Наведеног Решења прописано је да се ступањем на снагу решења прекидају 

све изборне радње у спровођењу избора за чланове савета Месних заједница на територији 

општине Рековац и да ће време наставка спровођења изборних радњи  бити утврђено 

посебним актом Скупштине општине Рековац у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган који спроводи поступак 

избора за за чланове савета Месних заједница на територији општине Рековац доноси Одлуку 

о прекиду изборних радњи, за време трајања  тешке епидемиолошке ситуације на територији 

општине Рековац, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних 

радњи, наставити у складу са епидемиолошком ситуацијом, што ће бити уређено посебним 

актом Општинске изборне комисије. 

 

 

I I 

 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине 

Рековац и на интернет презентацији општине Рековац.  

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА РЕКОВАЦ 

Изборна комисија општине Рековац 

Број: 013-2/31/2021-01, Дана: 01.04.2021 . година 

 

 

                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  

                                                                                                        Слађана Глишић, ср 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ 
 

Издаје и штампа: 

Општинска управа Општине Рековац Светозара Марковића број 2 

 
Телефон  035/8411-005 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

 Тихомир Симић 

   Компјутерска обрада:  

Драгана Поповић
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