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В Л А С О Т И Н Ц Е 

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 122.став 4. Статута општине 
Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 6/19), члана 19. став 2. Одлуке о 
месним заједницама на територији општине Власотинце („Службени гласник града 
Лесковца“, број 10/21), а у вези са Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији 
на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, број 
100/20, 111/20 и 133/20) и одредбама Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник РС“, број 15/16, 68/20 и 136/20), Председник Скупштине 
општине Власотинце дана 14.04.2021.године доноси 

 
 

О Д Л У К У  
 

о одлагању расписивања избора за чланове Савета месних заједница на 
територији општине Власотинце 

 
Члан 1.  

 
Одлаже се расписивање избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Власотинце све док трају неповољни епидемиолошки услови, 
изазвани ширењем заразне болести COVID-19. 

 
 

Члан 2. 
 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“ и на званичној 
интернет презентацији општине Власотинце. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 74. став 5. Закона о локалној самоуправи и чланом 122. став 4. Статута 
општине Власотинце прописано је да изборе за савет месне заједнице расписује 
председник скупштине општине. 

Чланом 19. став 1. Одлуке о о месним заједницама на територији општине 
Власотинце прописано је да се избори за чланове Савета месне заједнице морају 
спровести најкасније 30 дана пре краја мандата чланова Савета месне заједнице 
којима истиче мандат. Претходна Одлука о расписивању избора за Савете месних 
заједница на територији општине Власотинце донета је 03.10.2016.године и објављена 
у Сл.гласнику града Лесковца 04.10.2016.године („Сл.гласник града Лесковца“, број 
41/16). Избори су одржани 30.10.2016.године, а савети месних заједница су се 



конституисали у року од 30 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, тако 
да би по редовном току ствари требало расписати изборе. 

Чланом 19. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Власотинце прописано је да председник Скупштине може донети одлуку којом се 
одлаже расписивање избора, уколико за то постоје оправдани разлози проузроковани 
ванредним околностима (елементарне непогоде, ванредна ситуација, пандемија и сл). 

Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у 
затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, број 100/2020, 111/2020 и 
133/2020) прописано је да се ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују јавна окупљања на целој територији 
Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се 
истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица 
мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице. 

Одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести утврђена је 
обавеза свих правних лица да предузму радње и активности ради примене мера личне 
заштите од инфекције, што подразумева чињење или уздржавање од чињења ради 
заштите здравља и живота грађана од заразне болести. 

Спровођење изборних радњи након расписивања избора за чланове савета 
месних заједница довело би до окупљања већег броја људи због прикупљања потписа 
подршке кандидатима, општења са комисијом за спровођење избора, као и за време 
самих избора.  

Из свега напред наведеног произлази потреба да се расписивање избора за 
чланове савета месих заједница одложи, све док трају неповољни епидемиолошки 
услови, изазвани ширењем заразне болести COVID-19, па је стога одлучено као у 
члану 1. одлуке.  
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