
 

 

 

 

 На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/19 
и 22/19), члана 8. Пословника Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних 
заједница („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/20), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног 
стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/20) и чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 31/20),  
 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на седници 
одржаној 19. 03. 2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАТАРНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 12. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 
I 

 Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета Месне 
заједнице Вратарница, расписаних за 12. април 2020. године, почев од дана доношења ове 
Одлуке док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/20).      

 
II 

 Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора 
из тачке 1. ове Одлуке, утврђени законом, Одлуком о месним заједницама и Статутом града 
Зајечара. 
 

III  
 Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 
Савета Месне заједнице Вратарница биће утврђени у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи почев од дана престанка ванредног стања. 
 

IV 

 Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. Ове 
Одлуке остају на правној снази. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Зајечара“, а 
објављује се и на интернет презентацији града Зајечара и на огласној табли месне заједнице. 
  

 
I број: 013-7/2020 

 
У Зајечару,  19. 03. 2020. године. 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

 



 

 

           Марко Минић, с.р. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком о проглашењу ванредног стања од 15. марта 2020. године, проглашено је 
ванредно стање на територији Републике Србије. 
 
 Чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања, прописано је, између осталог,  
да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у поступку спровођења избора. 
 
 Од стране Јавног бележника Јелене Баљевић, ова Комисија је обавештена дана 
16.03.2020. године да се до даљњег не спроводе овере потписа изјава бирача на основу 
одлуке јавнобележничке коморе. 
 
 Имајући у виду да не постоји могућност за наставком процеса спровођења изборних 
радњи због напред наведеног и немогућности достављања предлога кандидата за чланове 
Савета Месне заједнице Вратарница са свом прописаном потребном документацијом од 
стране предлагача из напред наведеног  разлога, донета је Одлука као напред. 
 
 Разлог за ступање на снагу ове Одлуке даном објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара је у немогућности спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за 
чланове Савета Месне заједнице Вратарница и због хитности у поштовању и примени Уредбе 
о мерама за време ванредног стања. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 
 

 
 


