
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 чланом 4. Закона о важењу уредаба 

које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је 

Народна скупштина потврдила („Сл. гласник РС“, бр. 65/20),  
 
Комисија за спровођење избора за чланове савета Месних заједница на седници 

одржаној 28. 05. 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о наставку спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета 

Месне заједнице Вратарница, расписаних 06. марта 2020. године 

 

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за чланове Савета 

Месне заједнице Вратарница, расписаних 06. марта 2020. године, почев од дана доношења 

овог решења. 

Избори из претходног става одржаће се 21. јуна 2020. године. 
 

2. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из става 1. 

овог решења, укључујући и оне које се односе на потписе бирача који подржавају предлог 

кандидата за члана Савета Месне заједнице Вратарница који су оверени пре доношења овог 

решења остају на правној снази. 

Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице 

Вратарница морају бити оверени код јавног бележника или у Градској управи. 
 

3. Даном доношења овог решења почињу да теку нови рокови у поступку спровођења 

избора из става 1. овог решења, у складу са преосталим временом трајања рокова за изборе 

првобитно расписане за 12. април 2020. године. 
 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“, на интернет страници 

града Зајечара и на огласној табли Месне заједнице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања од 15. марта 2020. године („Сл. гласник РС“, 

бр. 29/20), проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. 

Чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/20), 

прописано је, између осталог, да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у 

поступку спровођења избора. 

Имајући у виду наведене одредбе Уредбе о мерама за време ванредног стања, 

Комисија за спровођење избора за чланове савета Месних заједница донела је Одлуку о 

прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице 

Вратарница, расписаних за 12. април 2020. године I број: 013-7/2020 од 19.03.2020. године. 

Ставом 3. и 4. наведене Одлуке, одређено је да 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 и да ће нови рокови за вршење 

изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета Месне заједнице 

Вратарница бити утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи почев 

од дана престанка ванредног стања. 

Од дана доношења Одлуке о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за 

чланове Савета Месне заједнице Вратарница, расписаних за 12. април 2020. године, тј. од 

19.03.2020. године до дана када су наведени избори требали да буду одржани, тј. до 

12.04.2020. године било је остало 24 дана.  

Председник Скупштине града Зајечара донео је Одлуку о измени Одлуке о 

расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Вратарница I број: 013-8/2020 од 

27.05.2020. године, којом је предвиђено да се избори за чланове Савета Месне заједнице 

Вратарница расписују за недељу, 21. јун 2020. године. 

С тим у вези дан доношења овог решења, односно дан од када се наставља 

спровођење изборних радњи у поступку избора за чланове Савета Месне заједнице 

Вратарница  је у складу са горе наведеним роком од 24 дана колико је било остало за 

спровођење изборних радњи за изборе за чланове Савета Месне заједнице Вратарница 

првобитно расписане за 12.04.2020. године, а сада расписане за 21.06.2020. године.  

Чланом 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике 
донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, прописано је, 
између осталог, да ће надлежне изборне комисије донети решења о настављању спровођења 
изборних радњи у поступку спровођења избора и даће утврдити нове рокове за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења 
изборних радњи. 

Такође, Законом о измени Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 68/20), у 
члану 1. прописано је између осталог, да се у Закону о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10-УС, 54/11, 12/20 и 16/20-аутентично тумачење), у члану 23. став 3. речи: „у 
складу са законом којим се уређује овера потписа“, замењују речима: „код јавног бележника 
или у општинској односно градској управи“. 

 Имајући у виду све наведено као и неопходност за наставком спровођења изборних 
радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета Месне заједнице Вратарница, 
расписаних 06. марта 2020. године, Комисија за спровођење избора за чланове савета 
Месних заједница донела је решење као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Комисији за спровођење избора за чланове савета Месних заједница у року од 24 часа од 

часа када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст. 
 

I број: 013-9/2020 

У Зајечару,  28.05.2020. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

           Марко Минић, с.р. 


