СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази по
потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.
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149.
На основу члана 39 Одлуке о месним
заједницама ("Сл. лист општине Кула", бр. 29/15),
председник Скупштине општине Кула, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању превремених избора
за Савет месне заједнице Црвенка
1.
Расписујем превремене изборе за Савет
месне заједнице Црвенка за 9. октобар 2016.
године.
Бира се 11 (једанаест) чланова Савета
месне заједнице Црвенка.
2.
Рокови за вршење изборних радњи за
избор чланова Савета месне заједнице Црвенка
почињу да теку од 5. септембра 2016. године.
3.
Превремене изборе за чланове Савета
месне заједнице спровешће надлежни органи на
основу одредби Статута месне заједнице Црвенка.
4.
Превремени избори ће се спровести по
бирачком списку утврђеном за избор одборника у
Скупштини општине Кула, расписаним за 24. април
2016. године, са изменама и допунама које су
уследиле након спроведених локалних избора.
5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу општине
Кула", а објавиће се на званичном сајту општине
Кула и на огласној табли месне заједнице
Црвенка.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-42/2016-2
26. август 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с.р .

Година 51

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел.
722-333. Годишња претплата 2.500,00
динара.

150.
На основу тачке 3 Одлуке о расписивању
превремених избора за чланове Савета Месне
заједнице Црвенка и члана 27 став 4 и 5 и члана
37 Статута месне заједнице Црвенка, председник
Скупштине општине Кула донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању Изборне комисије за спровођење
превремених избора за Савет МЗ Црвенка
1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
избора за чланове Савета месне заједнице
Црвенка (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Павков Владимир, дипл. правник, председник
Вуксан Милорад, дипл. правник, заменик
председника
2. Ловрић Горан, члан
Хортик Петар, заменик члана
3. Вуковић Бојан, члан,
Жежељ Никола, заменик члана.
2.
Задатак Комисије из тачке 1 овог решења
је да се стара о законитости спровођења избора,
одређује бирачка места, одређује бирачке одборе,
даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења избора, утврђује и оглашава листе
кандидата за чланове Савета, утврђује број
гласачких листића за бирачко место, утврђује
резултате гласања и број гласова за сваког
кандидата, подноси извештај Скупштини општине
Кула о спроведеним изборима за чланове Савета
месне заједнице и одређује и обавља друге
послове одређене законом и Статутом месне
заједнице.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-42/2016-3
26. август 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

