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  На основу члана 131. Статута општине Ариље  („Службени гласник општине 
Ариље“ број 13/19), члана 73. Пословника Скупштине  општине Ариље („Службени 
гласник општине Ариље“ број 20/19)и члана 100. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), а у 
вези са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС“ број 15/16, 68/20 и 136/20),  

         Изборна комисија за спровођење избора у месним заједницама, на седници одржаној 
25. 05. 2021. године у 10. часова, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ АРИЉЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 13. ЈУН 2021. ГОДИНЕ 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за савете месних 
заједница општине Ариље, расписаних за 13. јун 2021. године, док се не побољша 
епидемијска ситуација и обезбеде услови да се избори спроведу кандидовањем и 
проглашењем довољног броја кандидата за савете месних заједница. 

 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 и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења 
избора за чланове савета месних заједница општине Ариље, расписаних за 13. јун 2021. 
године ( III број 013-3/2021 од 14. 05. 2021. године). 

 3. Нови рокови за наставак изборних радњи  и вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за савете месних заједница општине Ариље биће утврђени престанком 
разлога за прекид изборних радњи, 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 објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

Образложење 

Председник Скупштине општине Ариље донео је Одлуку о расписивању избора за савете 
месних заједница општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 15/21), којом је 
прописано да ће се избори за савете месних заједница одржати 13. јуна 2021. године, као и 
да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 15. 05. 2021. године. 

На основу података надлежне здравствене службе констатовано је да је неповољна 
епидемијска ситуација у општини Ариље, а посебно у појединим месним заједницама, где је 
забележен значајан број заражених вирусом Covid-19.  Последњи податак о броју грађана са 
територије општине Ариље који су позитивни на овај вирус, доводи у питање могућност 
кандидовања за савете месних заједница заинтересованих  грађана који имају изборно 
право, као и излазност бирача на саме изборе.  За десет дана, од када су почели  да теку 
рокови за вршење изборних радњи, обрасце за кандидовање за савете МЗ преузело је 
мање од 10 грађана, а кандидатуре за чланове савета месних заједница предала су два 
кандидата.  

У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора у месним заједницама, као 
орган који спроводи поступак избора за савете месних заједница општине Ариље, доноси 
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решење о прекиду изборних радњи док се не побољша епидемијска ситуација и обезбеде 
услови да се избори спроведу кандидовањем и проглашењем довољног броја кандидата за 
савете месних заједница у роковима прописаним Одлуком о месним заједницама. 

Изборни процес ће се наставити и нови рокови за вршење изборних радњи уредити 
посебним актом  Изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама. 
 
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној 
комисији за спровођење избора у месним заједницама у року од 24 часа од часа доношења 
овог решења. 
 
 

Општина Ариље 
         Изборна комисија за спровођење избора у месним заједницама 

III број 013- 3/ 21 од 25. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

Председник Комисије, 
Миљана Вукотић с.р. 
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II PREKID I OBUSTAVLJANJE POSTUPKA  

1. Prekid postupka  

Član 100  

(1) Organ prekida postupak rešenjem:  

1) ako zakonski zastupnik stranke umre ili izgubi procesnu sposobnost - dok se stranci ne postavi privremeni 

zastupnik ili ne odredi zakonski zastupnik;  

2) ako zakonski zastupnik fizičkog lica ne pokazuje potrebnu pažnju u zastupanju - dok organ starateljstva 

ne odluči o tome koga će postaviti za novog zakonskog zastupnika;  

3) ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke ili ako protivne stranke 

zastupa isti zakonski zastupnik - dok organ starateljstva ne odluči o tome koga će postaviti za novog 

zakonskog zastupnika;  

4) ako nastupe pravne posledice stečaja - dok stečajni upravnik ne stupi u postupak.  

(2) Postupak se prekida i u drugim slučajevima određenim zakonom.  

(3) Žalba protiv rešenja o prekidu postupka ne odlaže izvršenje rešenja. O nastavku postupka organ 

obaveštava drugostepeni organ.  

(4) Dok je postupak prekinut ne teku rokovi za preduzimanje radnji u postupku, niti rok u kome je 

organ dužan da izda rešenje.  

2. Obustavljanje postupka  

Član 101  

(1) Postupak se obustavlja ako organ nađe da nema uslova da se dalje vodi, a zakon ne nalaže da se postupak 

nastavi.  

(2) Postupak se obustavlja i u drugim slučajevima određenim zakonom.  

(3) Postupak se obustavlja rešenjem.  
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I 
 

       
 ОБУСТАВЉАЈУ СЕ  ИЗБОРНЕ РАДЊЕ које су спроведи ОДЛАЖУ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА на територији општине Ариље.  

 
II 

         
 

       Савети месних заједница чијим члановима истиче мандат 15. 12. 2020. године, односно 
27. 12. 2020. године (Савет МЗ Добраче), обављаће послове из своје надлежности утврђене 
Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Ариље док се не стекну услови за 
спровођење избора за савете МЗ на територији општине Ариље. 
 

III 

      Ову Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Ариље. 
 
 

Образложење 
              Чланом  74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број  
129/07 и 47/18) и чланом 103. став 4. Статута општине Ариље („Службени гласник општине 
Ариље“ број 13/19), прописано је да изборе за савет месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине. 
            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) прописан је 
максималан број лица која се могу окупљати на јавним местима у затвореном и отвореном 
простору и услови у погледу мера заштите, док траје опасност од ширења заразне болести 
COVID-19.   Одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС“ број 15/16, 68/20 и 136/20) 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 савете МЗ, довело би до 
повећања контаката и окупљања већег броја људи због прикупљања потписа подршке 
кандидатима,  општења са Комисијом за спровођење избора у МЗ и самих избора. 
        Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је мишљење број 119-01-
00060/20-24 да скупштине ЈЛС настављају са радом и по истеку мандата, односно да се рад 
свих одборника и функционера наставља до потврђивања мандата нових одборника и 
избора органа општина, које се сходно примењује на мандат и избор савета месних 
заједница. 
        На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.    
 
 

Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III Број: 013- ___/20 од 18. 11. 2020. године 

АРИЉЕ 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић 


