
         На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, 

број 06-2020/2020 коју је донео  Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине 

Мали Зворник на седници одржаној дана 23.11.2020.године доноси 

                                                                              РЕШЕЊЕ 

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

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК , РАСПИСАНИХ ЗА 28.11.2020.ГОДИНЕ 

1.Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Мали Зворник, расписаних за 28.11.2020.године, док важи Одлука о 

проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник број 06-2020/2020. 

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

тачке 1. овог Решења, утврђени Упутством за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница на територији општине Мали Зворник расписаних за 28.11.2020.године број 013-

90/2020 од 01.11.2020.године 

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

чланове Савета месних заједница општине Мали Зворник, биће утврђени у складу са развојем и 

стањем епидемиолошке ситуације на територији општине Мали Зворник, односно када се за то 

стекну  услови. 

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

остају на правној снази. 

5.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено  у „Службеном листу“ општине 

Мали Зворник, на званичној  интернет станици општине Мали Зворник и на огласним таблама 

месних заједница на територији општине Мали Зворник. 

                                                                 Образложење 

     На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, 

број 06-2020/2020 коју је донео  Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник 

проглашена је ванредна ситуација на територији општине Мали Зворник. 

    Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији 

општине Мали Зворник, донела је решење о прекиду изборних радњи у спровођењу избора за 

чланове Савета месних заједница на територији општине Мали Зворник, за време док траје 

ванредна ситуација, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење преосталих 

изборних радњи наставити у складу са одлуком о престанку ванредне ситуације, што ће бити 

уређено посебним актом Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница на територији општине Мали Зворник. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној 

комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у року од 24 часа од часа 

доношења Решења. 

Број:013-107 

У Малом Зворнику 

23.11.2020.године 

                             ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ  

                                                                                ЗАЈЕДНИЦА 

                                                                                                           Председник комисије                 

                                                                                                      Драгана Ћирковић Милошевић 

                


