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На основу члана 29. 41. И 43. Статута Месне заједнице Фекетић (СЛ. Лист општине
Мали Иђош бр. 13 / 2013.) Савет Месне заједнице Фекетић на седници одржаној дана 21. 11.
2013. године доноси:
ПРАВИЛА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ФЕКЕТИЋ
Члан 1.
Овим Правилима уређују се начин и поступак избора и престанак мандата чланова
Савета Месне заједнице Фекетић, (у даљем тексту Савет).
У Месној заједници Фекетић бира се укупно по 15 чланова Савета.
Избор чланова Савета Месне заједнице се врши применом већинског изборног
система.
Члан 2.
Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова Савета
Месне заједнице Фекетић ( у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори, које
именује Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује својим решењем изборне јединице и бирачка места у
Месној заједници Фекетић, у складу са чланом 1. ових правила, у року од три дана од
доношења ових правила.
Број чланова Саавета који се бира у појединим изборним јединицама утврђује
Изборна комисија решењем из претходног става овог члана.
Право да бира чланове Савета има пунолетан, пословно способан држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице изборне месне
заједнице Фекетић, и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран пунолетан, пословно способан грађанин,
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице месне
заједнице Фекетић и има изборно право.
Члан 3.
Кандидатура за чланове Савета предлагач може поднети уз оверен потпис најмање 20
(двадесет) бирача, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице у изборној
једици у којој се предлаже кандидат.
Кандидат за члана Савета, може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово
име педузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење оверава у надлежном суду
или Општинској управи.
Члан 4.
Предлози кандидата за чланове Савета достављају се Изборној комисији најкасније 15
дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Уз предлог кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Изборној комисији се
доставља и следећа документација:
1. Потврда о изборном праву;
2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске управе
или надлежног суда;
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3. Оверена фотокопија личне карте;
4. Уверење о држављанству;
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана савета Месне заједнице
оверени у Општинској управи или надлежном суду;
6. Овлашћење из члана 3. ових Правила о предузимању изборних радњи.
Члан 5.
Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у изборној јединици.
Изборна комисија потврђује Предлог кандидата за члана Савета најкасније у року од
24 часа од дана пријема предлога.
Решење о потврђивању предлога, Изборна комисија доставља без одлагања
овлашћеном представнику подносиоца, односно подносиоцу.
Када Изборна комисија утврди да предлог није поднет благовремено донеће решење о
његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за
потврђивање предлога, донеће у року од 24 сата од дана пријема предлога закључак, којим
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 сата од часа достављања Закључка
отклони недостатке.
Када Изборна комисија утврди да недостаци предлога нису отклоњени,или нису
отклоњени у наложеном року, донеће решење којим се одбија потврђивање предлога
кандидата.
Члан 6.
Изборна комисија, најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата,
утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним јединицама.
Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се уносе по
азбучном реду презимена кандидата.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, година старости, занимање и
адреса становања.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања листе
кандидата из члана 6.ових Правила.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачког
одбора, припремају се на српском и мађарском језику.
Члан 9.
Избори за чланове Савета врше се тајним гласањем на гласачким листићима који
садрже:
- Назив Месне заједнице,
- Назнаку да се гласа за избор члана Савета са називом насељеног места и изборне јединице
- Редне бројеве испред имена кандидата,
- Податке о кандидату са листе кандидата,
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- Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије.
- Напомена да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици;
- Напомена да се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Члан 10.
Изборна комисија има председника и два члана.
Изборна комисија ради у сталном саставу.
Изборна комисија нема проширени састав.
Изборна комисија одлучује већином гласова чланова.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља
подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења.
Члан 12.
Изборна комисија:
1. Стара се о законитости спровођења избора,
2. Одређује изборне јединице и бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача у изборним јединицама и о доступности бирачког места
3. Одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
4. Даје упутства бирачким одборима (писмена или усмена) у погледу спровођења избора,
5. Прописује обрасце потребне за спровођење избора и организује техничке припреме за
спровођење,
6. Утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору Савета
7. проглашава листе кандидата за чланове Савета,
8. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима
9. Утврђује и објављује резултате избора,
10. Подноси извештај Савету о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице,
11. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Члан 13.
Бирачки одбор ради у сталном саставу.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачких одбора не
могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства,
у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Члан 14.
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Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту може најкасније до 11
часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа.
Два члана бирачког одбора, које одреди бирачки одбор, одлазе код таквог бирача,
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, изборну
листу, потврду о изборном праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају
га са начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа.
Члан 15.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за којег кандидата се гласало, листић на којем је заокружено
више кандидата од броја кандидата који се бирају, као и у другим случајевима када се не
може са сигурношћу утврдити за којег кандидата је бирач гласао.
Члан 16.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да се истиче
изборни пропагандни материјал.
Члан 17.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у
четири примерака.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се Изборној
комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Преостала два примерка записника уручују се кандидатима који су освојили највећи
број гласова или њиховим предлагачима.
Члан 18.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, a најкасније у року од
шест часова од затварања бирачких места, доставити Изборној комисији записник о
утврђивању резултата гласања у изборној јединици, извод из бирачког списка, важеће
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у
запечаћеном посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном омоту, као и
преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су предали
изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на
бирачким местима, најкасније у року од 24 часова од затварања бирачких места.
За члана Савета, изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача
који су гласали у изборној јединици, до броја чланова Савета који се бира.
Изборна комисија изабраном члану Савета издаје уверење о избору.
Изборна комисија подноси извештај новоизабраном Савета на његовој
конститутивној седници.
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Члан 20.
Члану савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1) подношењем оставке;
2) доношењем одлуке о распуштању Савета;
3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с
функцијом члана Савета;
6) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице;
7) губљењем држављанства;
8) ако наступи смрт члана Савета.
Члан Савета може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
За попуну упражњеног места у Савету због престака мандата, на предлог Савета,
врше се поновни избори у оним изборим јрдиницама где је дошло до упражњеног места у
чланству Савета. Поновне изборе на овим изборним јединицама расписује и спроводи
изборна комисија у складу са овим Правилима.
Мандат изабраног кандидата у складу са претходним ставом овог члана се поклапа са
мандатом Савета.
Члан 21.
Поновни избори спроводе се ако изборна комисија или Управни суд пониште изборе
због неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овим Правилима.
Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на
том бирачком месту.
Поновне изборе расписује изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Члан 22.
Сваки бирач, кандидат за члана савета и подносилац изборне листе може изборној
комисији уложити приговор због повреде изборног права или изборног поступка.
Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор изборној комисији због повреде
изборног права или изборног поступка до које је дошло на бирачком месту.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст.
Члан 23.
Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и
доставити га подносиоцу приговора.
Ако изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу.
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Против решења изборне комисије, може се изјавити жалба надлежном Управном
суду у року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова
све потребне податке и списе за одлучивање.
Члан 25.
Средства за спровођење избора обезбеђује Месна заједница у сарадњи са општином
Мали Иђош.
Члан 26.
Прву конститутивну седницу Савета Месне заједнице сазива председник претходног
сазива Савет најкасније у року од 15 (петнаeст) дана од дана одржавања избора, која се мора
одржати у року од 15 (петнаест) дана од дана сазивања. Мандат чланова Савета почиње да
тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата врши се на основу уверења о избору чланова Савета и
извештаја изборне комисије о спроведеним изборима.
Конститутивну седницу до избора новог председника Савета води претходни
председник Савета а у случају спречености седницом председава најстарији члан Савета,
који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не учини
председник Савета из претходног сазива. Ако претходни председник не сазива
конститутивну седницу у предвиђеном року исто може да уради 1/3 члана Савета или
секретар Месне заједнице.
Члан 27.

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
месне заједнице Мали Иђош.

Председник Савета Месне заједнице

____________________ . ____________________

65.
На основу члана 29., 41. и 43. Статута Месне заједнице Мали Иђош (СЛ. Лист општине
Мали Иђош бр. 13 / 2013.) Савет месне заједнице Мали Иђош на седници одржаној дана 21.
11. 2013. Године доноси:
ПРАВИЛА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА MAЛИ ИЂОШ
Члан 1.
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Овим Правилима уређују се начин и поступак избора и престанак мандата чланова
Савета Месне заједнице Мали Иђош, (у даљем тексту Савет).
У Месној заједници Мали Иђош бира се укупно по 15 чланова Савета.
Избор чланова Савета Месне заједнице се врши применом већинског изборног
система.
Члан 2.
Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова Савета
месне заједнице Мали Иђош ( у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори, које
именује Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује својим решењем изборне јединице и бирачка места у
Месној заједници Мали Иђош, у складу са чланом 1. ових правила, у року од три дана од
доношења ових правила.
Број чланова Савета који се бира у појединим изборним јединицама утврђује Изборна
комисија решењем из претходног става овог члана.
Право да бира чланове Савета има пунолетан, пословно способан држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице изборне месне
заједнице Мали Иђош, и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран пунолетан, пословно способан грађанин,
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице месне
заједнице Мали Иђош и има изборно право.
Члан 3.
Кандидатура за чланове Савета предлагач може поднети уз оверен потпис најмање 20
(двадесет) бирача, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице у изборној
једици у којој се предлаже кандидат.
Кандидат за члана Савета, може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово
име педузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење оверава у надлежном суду
или Општинској управи.
Члан 4.
Предлози кандидата за чланове Савета достављају се Изборној комисији најкасније 15
дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Уз предлог кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Изборној комисији се
доставља и следећа документација:
1. Потврда о изборном праву;
2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске управе
или надлежног суда;
3. Оверена фотокопија личне карте;
4. Уверење о држављанству;
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана савета Месне заједнице
оверени у Општинској управи или надлежном суду;
6. Овлашћење из члана 3. ових Правила о предузимању изборних радњи.
Члан 5.
Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у изборној јединици.
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Изборна комисија потврђује Предлог кандидата за члана Савета најкасније у року од
24 часа од дана пријема предлога.
Решење о потврђивању предлога, Изборна комисија доставља без одлагања
овлашћеном представнику подносиоца, односно подносиоцу.
Када Изборна комисија утврди да предлог није поднет благовремено донеће решење о
његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за
потврђивање предлога, донеће у року од 24 сата од дана пријема предлога закључак, којим
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 сата од часа достављања Закључка
отклони недостатке.
Када Изборна комисија утврди да недостаци предлога нису отклоњени,или нису
отклоњени у наложеном року, донеће решење којим се одбија потврђивање предлога
кандидата.
Члан 6.
Изборна комисија, најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата,
утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним јединицама.
Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се уносе по
абецедном реду презимена кандидата.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, година старости, занимање и
адреса становања.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања листе
кандидата из члана 6.ових Правила.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачког
одбора, припремају се на српском и мађарском језику.
Члан 9.
Избори за чланове Савета врше се тајним гласањем на гласачким листићима који
садрже:
- Назив Месне заједнице,
- Назнаку да се гласа за избор члана Савета са називом насељеног места и изборне јединице
- Редне бројеве испред имена кандидата,
- Податке о кандидату са листе кандидата,
- Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије.
- Напомена да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици;
- Напомена да се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Члан 10.
Изборна комисија има председника и два члана.
Изборна комисија ради у сталном саставу.
Изборна комисија нема проширени састав.
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Изборна комисија одлучује већином гласова чланова.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља
подносиоцу кандидатуре у року од 24 часа од доношења тог решења.
Члан 12.
Изборна комисија:
12. Стара се о законитости спровођења избора,
13. Одређује изборне јединице и бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача у изборним јединицама и о доступности бирачког места
14. Одређује бирачке одборе и именује љихове чланове,
15. Даје упутства бирачким одборима (писмена или усмена) у погледу спровођења избора,
16. Прописује обрасце потребне за спровођење избора и организује техничке припреме за
спровођење,
17. Утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору
Савета
18. проглашава листе кандидата за чланове Савета,
19. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима
20. Утврђује и објављује резултате избора,
21. Подноси извештај Савету о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице,
22. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Члан 13.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачких одбора не
могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства,
у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.

Члан 14.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту може најкасније до 11
часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа.
Два члана бирачког одбора, које одреди бирачки одбор, одлазе код таквог бирача,
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, изборну
листу, потврду о изборном праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају
га са начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа.
Члан 15.
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Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за којег кандидата се гласало, листић на којем је заокружено
више кандидата од броја кандидата који се бирају, као и у другим случајевима када се не
може са сигурношћу утврдити за којег кандидата је бирач гласао.
Члан 16.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да се истиче
изборни пропагандни материјал.
Члан 17.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у
четири примерака.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се Изборној
комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Преостала два примерка записника уручују се кандидатима који су освојили највећи
број гласова или њиховим предлагачима.
Члан 18.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, a најкасније у року од
шест часова од затварања бирачких места, доставити Изборној комисији записник о
утврђивању резултата гласања у изборној јединици, извод из бирачког списка, важеће
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у
запечаћеном посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном омоту, као и
преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су предали
изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на
бирачким местима, најкасније у року од 24 часова од затварања бирачких места.
За члана Савета, изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача
који су гласали у изборној јединици, до броја чланова Савета који се бира.
Изборна комисија изабраном члану Савета издаје уверење о избору.
Изборна комисија подноси извештај новоизабраном Савета на његовој
конститутивној седници.

Члан 20.
Члану савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1) подношењем оставке;
2) доношењем одлуке о распуштању Савета;
3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
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5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с
функцијом члана Савета;
6) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице;
7) губљењем држављанства;
8) ако наступи смрт члана Савета.
Члан Савета може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
За попуну упражњеног места у Савету због престака мандата, на предлог Савета,
врше се поновни избори у оним изборим јрдиницама где је дошло до упражњеног места у
чланству Савета. Поновне изборе на овим изборним јединицама расписује и спроводи
изборна комисија у складу са овим Правилима.
Мандат изабраног кандидата у складу са претходним ставом овог члана се поклапа са
мандатом Савета.
Члан 21.
Поновни избори спроводе се ако изборна комисија или Управни суд пониште изборе
због неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овим Правилима.
Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на
том бирачком месту.
Поновне изборе расписује изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Члан 22.
Сваки бирач, кандидат за члана савета и подносилац изборне листе може изборној
комисији уложити приговор због повреде изборног права или изборног поступка.
Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор изборној комисији због повреде
изборног права или изборног поступка до које је дошло на бирачком месту.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст.
Члан 23.
Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и
доставити га подносиоцу приговора.
Ако изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу.

Члан 24.
Против решења изборне комисије, може се изјавити жалба надлежном Управном
суду у року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова
све потребне податке и списе за одлучивање.
Члан 25.
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Средства за спровођење избора обезбеђује Месна заједница у сарадњи са општином
Мали Иђош.
Члан 26.
Прву конститутивну седницу Савета Месне заједнице сазива председник претходног
сазива Савет најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања избора, која се мора
одржати у року од 15 (петнаест) дана од дана сазивања. Мандат чланова Савета почиње да
тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата врши се на основу уверења о избору чланова Савета и
извештаја изборне комисије о спроведеним изборима.
Конститутивну седницу до избора новог председника Савета води претходни
председник Савета, а у случају спречености седницом председава најстарији члан Савета,
који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не учини
председник Савета из претходног сазива. Ако претходни председник не сазива
конститутивну седницу у предвиђеном року исто може да уради 1/3 члана Савета или
секретар Месне заједнице.
Члан 27.
Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
Месне заједнице Мали Иђош.

Председник Савета Месне заједнице
Балинт Јухас, с.р.

____________________ . ____________________

66.
На основу члана 35. Статута Месне заједнице Ловћенац ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.
/2013), Савет Месне заједнице Ловћенац на седници одржаној дана 21.11.2013. године доноси
ПРАВИЛА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦА ЛОВЋЕНАЦ
Члан 1.
Овим Правилима уређују се начин и поступак избора и престанак мандата чланова Савета
Месне зајенице Ловћенац (у даљем тексту Савет),
У Месној заједници бира се укупно по 15 чланова Савета.
Избор чланова Савета Месне заједнице се врши применом већинског
изборног система.
Члан 2.
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Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова
Савета месне заједнице Ловћенац( у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори, које
именује Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује својим решењем изборне јединице и бирачка места у месној
заједници, у складу са чланом 1. ових правила, у року од три дана од доношења ових правила.
Број чланова Савета који се бира у појединим изборним јединицама утврђује Изборна
комисија решењем из претходног става овог члана.
Право да бира чланове Савета има пунолетан, пословно способан
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне
јединице месне заједнице, и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран пунолетан, пословно способан
грађанин, држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју
изборне јединице месне заједнице, и има изборно право.
Члан 3.
Кандидата за члана Савета у месним заједницама предлаже најмање 20
бирача из те месне заједнице.
Кандидат за члана Савета, може да одреди лице које ће бити овлашћено
да у његово име педузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење
оверава у надлежном суду или Општинској управи.
Члан 4.
Предлози кандидата за чланове Савета достављају се Изборној комисији
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Уз предлог кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Изборној комисији се доставља и следећа документација:
1. Потврда о изборном праву;
2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране
Општинске управе или надлежног суда;
3. Оверену фотокопију личне карте;
4. Уверење о држављанству
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана савета Месне
заједнице оверени у Општинској управи или надлежном суду;
6. Овлашћење из члана 3. ових Правила о предузимању изборних радњи.
Члан 5.
Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у изборној
јединици.
Изборна комисија потврђује Предлог кандидата за члана Савета
најкасније у року од 24 часа од дана пријема предлога.
Решење о потврђивању предлога, Изборна комисија доставља без
одлагања овлашћеном представнику подносиоца, односно подносиоцу.
Када Изборна комисија утврди да предлог није поднет благовремено
донеће решење о његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су
сметња за потврђивање предлога, донеће у року од 24 сата од дана пријема
предлога закључак, којим ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48
сати од часа достављања Закључка отклони недостатке.
Када Изборна комисија утврди да недостаци предлога нису
отклоњени,или нису отклоњени у наложеном року, донеће решење којим се
одбија потврђивање предлога кандидата.
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Члан 6.
Изборна комисија, најкасније пет дана по истеку рока за предлагање
кандидата, утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним
јединицама.
Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се
уносе по реду потврђивања предлога кандидата од стране Изборне комисије.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, пребивалиште,
година рођења, занимање кандидата и назначење предлагача.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана
утврђивања листе кандидата из члана 6.ових Правила.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду
бирачког одбора, припремају се на српском и мађарском језику.
Члан 9.
Избори за чланове Савета врше се тајним гласањем на гласачким
листићима који садрже:
- Назив Месне заједнице;
- Назнаку да се гласа за избор члана Савета са називом насељеног места и
изборне јединице;
- Редни број који се ставља испред предлога кандидата;
- Податке о кандидату са листе кандидата;
- Напомена да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној
јединици;
- Напомена да се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
Члан 10.
Изборна комисија има председника и два члана.
Изборна комисија ради у сталном саставу .
Изборна комисија одлучује већином гласова чланова.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре изборна комисија
доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења.
Члан 12.
Изборна комисија:
1) стара се о законитости спровођења избора Савета;
2) одређује изборне јединице и бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору Савета;
7) проглашава листу кандидата ;
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8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички
их предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора Савета;
10) подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним изборима за Савет;
11) обавља и друге послове одређене прописима о избору за Савет.
Изборна комисија због тешке економске ситуације, раде без надокнаде у складу са Решењем о
именовању.
Члан 13.
Бирачки одбор у чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Решење о именовању бирачких одбора доставља се свим подносиоцима потврђених листа
кандидата, у року од 48 часова од дана доношења решења.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова
бирачких одбора не могу бити лица која су међусобно сродници по правој
линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим
степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном
сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.

Члан 14.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту може
најкасније до 11 часова на дан гласања, обавестити бирачки одбор о томе да
жели да гласа.
Два члана бирачког одбора, које одреди бирачки одбор, одлазе код
таквог бирача, утврђују његов идентитет и предају му службену коверту,
оверени гласачки листић, изборну листу, потврду о изборном праву и посебан
коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са начином гласања, па
напуштају просторију у којој бирач гласа.
Члан 15.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић
који је попуњен тако да се не може утврдити за којег кандидата се гласало,
листић на којем је заокружено више кандидата од броја кандидата који се
бирају, као и у другим случајевима када се не може са сигурношћу утврдити
за којег кандидата је бирач гласао.
Члан 16.
На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је да се
истиче изборни пропагандни материјал.
Члан 17.
Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу
који се штампа у шест примерака.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља
се Изборној комисији.
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Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Преостала четири примерка записника уручују се кандидатима који су
освојили највећи број гласова или њиховим предлагачима.
Члан 18.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, a
најкасније у року од шеснаест часова од затварања бирачких места,
доставити Изборној комисији записник о утврђивању резултата гласања у
изборној јединици, извод из бирачког списка, важеће гласачке листиће у
запечаћеном
посебном
омоту,
неупотребљене
гласачке
листиће
у
запечаћеном посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном
омоту, као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који
потписује представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког
одбора који су предали изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате
гласања на бирачким местима, најкасније у року од 24 часа од затварања
бирачких места.
За члана Савета, изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова бирача који су гласали у изборној јединици, до броја чланова Савета
који се бира.
Изборна комисија изабраном члану Савета издаје уверење о избору.
Изборна комисија доставља извештај о спроведеним изборима за
чланове Савета Скупштини општине, и подноси извештај новоизабраном
Савета на његовој конститутивној седници.
Члан 20.
Члану савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1) подношењем оставке;
2) доношењем одлуке о распуштању Савета;
3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање
шест месеци;
4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом члана
Савета;
6) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице;
7) губљењем држављанства;
8) ако наступи смрт члана Савета.
Члан Савета може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две седнице подноси
је у форми оверене писане изјаве.
За попуну упражњеног места у Савету због престака мандата, на предлог Савета, врше се
поновни избори у оним изборим јрдиницама где је дошло до упражњеног места у чланству Савета.
Поновне изборе на овим изборним јединицама расписује и спроводи изборна комисија у складу са
овим Правилима.
Мандат изабраног кандидата у складу са претходним ставом овог члана се поклапа са
мандатом Савета.
Члан 21.
Поновни избори спроводе се ако изборна комисија или надлежни суд пониште изборе због
неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овим Правилима.
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Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том
бирачком месту.
Поновне изборе расписује изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
Члан 22.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета и подносилац изборне листе може изборној комисији
уложити приговор због повреде изборног права или изборног поступка.
Сваки члан бирачког одбора може уложити приговор изборној комисији због повреде
изборног права или изборног поступка до које је дошло на бирачком месту.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена
радња или учињен пропуст.
Члан 23.
Изборна комисија донеће решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.
Ако изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу.
Члан 24.
Против решења изборне комисије, може се изјавити жалба надлежном суду у року од 24 часа
од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све
потребне податке и списе за одлучивање.
У поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе закона којим се уређује
поступак у управним споровима.
Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима.
Одлука донета у поступку по жалби је правноснажна и против ње се не могу поднети захтев
за ванредно преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка, предвиђени Законом
о управним споровима.
Члан 25.
Средства за спровођење избора и финансирање изборне активности за избор чланова Савета
обезбеђује Месна заједница
Члан 26.
Савет месне заједнице конституише се у року од 15 дана од дана објављивања резултата
избора.
Мандат чланова Савета почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата врши се на основу уверења о избору чланова Савета и извештаја
изборне комисије о спроведеним изборима.
Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета, који је овлашћен и да сазове
конститутивну седницу ако то у законском року не учини председник савета из претходног сазива.
Против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата члана Савета може се изјавити жалба
надлежном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Савета месне заједнице.
Члан 27.
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Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Мали Иђош".

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ

____________________ . ____________________

67.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 1/2013
Дана, 21. 11. 2013. године
На основу члана 29. Статута Месне заједнице Мали Иђош од 13. 11. 2013.године, Изборна
комисија за спровођење избора Савета месних заједница, на седници одржаној 21.11.2013. Године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE У МАЛOM ИЂОШУ

I.
За спровођење избора за избор чланова савeта Месне заједнице Мали Иђош одређују се
следеће изборне јединице и бирачка места:
1

Мaли Иђoш 1

Рeoнски дoм,
Бoлмaнскa 14.,Мaли
Иђoш

2 Мaли Иђoш 2

Вaтрoгaсни дoм, М.
Титa 63., Мaли Иђoш

3 Мaли Иђoш 3

OОШ ,,Aди Eндрe",
М.Титa 27., Мaли
Иђoш

4 Мaли Иђoш 4

ОOШ ,,Aди Eндрe",
М.Титa 27., Мaли
Иђoш

5 Мaли Иђoш 5

OОШ ,,Aди Eндрe",
М.Титa 27., Мaли

Ул.Љиљана (Бoрaчкa), Чeпe Имрe, Ул.Руже (Хeрojскa), Дугачка
(Мaтиja Губeц), Лехелова (Првoмajскa), Циракијева
(Рeпубликaнскa), Сентандрашки пут (Вaргa Ђулa), Вojвoђaнскa,
Сунчана (18. oктoбaр), Ул.багрема (7.jулa), Aди Eндрe, Бaчкa,
Ул.дуге (Бoлмaнскa), Ул.Золтана Кодаља (Мaркс), Ул.Јаноша
Херцега (Пoкрajинскa) и Сaлaши - сви брojeви
Кудeљaрскa, Ул.Иштвана Сечењија (Братства), Ловћенска (Ђура
Салаја), Ул.наде (Иво Лола Рибара), Гујонова (Јединства),
Ул.круне (Мaксим Гoркиj), Ул.зоре (Рaдничкa), Ул.моста
(Партизанска), Доњи шор (Пролетерска), Спорт, Ул.Ференца
Деака (Св.Марковић), Ул.Ференца Фехера (Шимoкoвић Рoкуш)
1-43 непарни бр., 2-58 парни бр., Винoгрaдскa, Вукa Кaрaџићa,
Мала улица (22.Дeцeмбaр), Ул.Ендреа Грајнера (Победа), Главна
улица (Маршала Тита) 72 – 114 парни бр. , 85 – 107 непарни бр.
Башта, Гробљанска, Кокаи, Ул.Михаља Мункачија (Ударничка),
Врбашки пут, Крајна, Кулски пут, Занатлијска, Гајска (29.
Новембар), Ул.Зеленог врта (Народни фронт), Ул.циглане
(Сутјеска), Уска, Кошут Лајоша, Ул.Ендреа Балашија
(Фрушкогорска), Ул.Јаноша Арања (Петефи бригаде)
Испод брда, Ловачка, Никола Тесла, Изворска улица (Борис
Кидрич), Кратка, Аварска улица (Његошева), Широка,
Жељезничка, Млинска, Вашарска, Врбска, Рибарска, Сивачки
пут (Ленинова), Тополски пут
Дожа Ђерђ, Џак, Ул.Беле Бартока (Енгелсова), Мирна, Главна
улица (Маршала Тита) 1-83 непарни бр., 2-70 парни бр., Улица

Страна 20.

Година 2013.
Иђoш

Службени лист општине Мали Иђош

Број 15.

др Шандора Бабчањија(ЈНА), Молски пут (ЈНА), Јожеф Атила,
Ул.парка (Киш Ференц), Петефи Шандор, Пролећна улица
(Уставска), Летња, Уски пролаз (Ловћен), Мађарска, Ул.Калмана
Дудаша (Пап Пала), Школска улица (Омладинска), II.Ракоци
Ференца, Ул.Ференца Фехера (Шимоковић Рокуша) 60 – 86
парни бр. и 49 – 73 непар. бр.

У изборним јединицама Мали Иђош 1, Мали Иђош 2, Мали Иђош 3, Мали Иђош 4, Мали
Иђош 5 бира се по 3 кандидата.

II.
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.

Председник Комисије
Атила Новак, с.р.
____________________ . ____________________

68.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ
На основу члана 37. Статута Месне заједнице Ловћенац од 13.11.2013.године, Изборна
комисија за спровођење избора Савет Месне заједнице, на седници одржаној 21.11.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЛОВЋЕНЦУ

I.
За спровођење избора за избор чланова савeта Месне заједнице Ловћенац одређују се следеће
изборне јединице и бирачка места:
1 Лoвћeнaц 1

Дом I. реона,
ул.И.Милутиновића,
Лoвћeнaц

Бaja Сeкулићa бб, oд 1- дo 21 нeпaрни бр.и oд 2 дo 10 пaрни бр.
Ивaнa Милутинoвићa 1 и 2, Мaршaлa Титa oд 46 дo 132 пaрни бр.
Рaткa Пaвлoвићa сви бр. Сaвe Кoвaчeвићa oд 31 дo 89 нeпaрни
бр. и oд 38 дo 94 пaрни бр. и 13.jулa бб и oд 1 дo 69 нeпaрни бр.
Бoрисa Кидричa бб, oд 51 дo 97 нeпaрни бр. и oд 52 дo 96 пaрни
бр, Ђурe Ђaкoвићa бб, oд 29 дo 71 нeпaрни бр. и oд 36 дo 72
пaрни бр. М.Чeлeбићa сви бр. Њeгoшeвa бб, и oд 25 дo 29
нeпaрни бр., Стaвoрскa и Видa Сjeклoћe – сви брojeви

Број 15.

Службени лист општине Мали Иђош

2 Лoвћeнaц 2

3 Лoвћeнaц 3

4 Лoвћeнaц 4

Година 2013.

Страна 21.

"Лoвћeнчaнкa"
Б.Мићунoвићa oд 2 дo 26 пaрни бр. Бoрисa Кидричa oд 1 дo 49
Лoвћeнaц, М.Титa 24. нeпaрни бр,и oд oд 2 дo 50 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa oд 1 дo 27
Лoвћeнaц
нeпaрни бр, и oд 2 дo 34 пaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa бб, oд 1 дo
крaja нeпaрни бр, и oд 2 дo крaja пaрни бр, и Сaвe Кoвaчeвићa oд
1 дo 29 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр. Блaжa Oрлaндићa бб,
oд 1 дo 27 нeпaрни бр и oд 2 дo 34 пaрни бр, Љубицe Пoпoвић и
Миркa Срзeнтићa - сви брojeви, Њeгoшeвa oд 1 дo 23 нeпaрни бр
и oд 2 дo 38 пaрни бр, Пeрe Ћeткoвићa и Жeљeзничкa стaницa сви брojeви и 13.jулa oд 2 дo 80 пaрни бр., М.Тита од 2 до 44
парни бр.
Нaрoдни унивeрзитeт Бaтрићa Пeрoвићa сви бр, Ђурe Пeтрoвићa бб, oд 38 дo 68 пaрни
Лoвћeнaц, М.Титa 83, бр, и oд 39 дo 57 нeпaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 32 дo 60 пaрни
Лoвћeнaц
бр, и oд 33 дo 59 нeпaрни бр, Филипa Jaнкoвићa сви бр, Ивaнa
Милутинoвићa бб и oд 3 дo 13 нeпaрни бр, Никцa oд Рoвинa и
Пeтрa Дрaпшинa - сви брojeви, С.Мaртинoвићa бб, oд 4 дo 18
пaрни бр. и oд 59 дo 137 нeпaрни бр, Симe Шoлaje бб, oд 1 дo 9
нeпaрни бр, и oд 2 дo 16 пaрни бр, и Вукa Кaрaџићa oд 2 дo 18
пaрни бр., М.Тита од 29 до краја непарни бр., Блажа Попиводе
сви бр., Јована Томашевића сви бр., Јована Вучковића сви бр.,
Невесињска сви бр., Николе Ђурковић сви бр., Првомајска сви
бр., Сутјеска сви бр., 11.Новембар сви бр., 15.Мај сви бр., 7.Јула
сви бр.
OШ "Вук Кaрaџић" - Б.Мићунoвићa бб, oд 1 дo 23 нeпaрни бр, и oд 30 дo 48 пaрни бр,
хoл, В.Кaрaџићa 2,
Бaje Пивљaнинa и Будa Тoмoвићa - сви брojeви, Ђурe Пeтрoвићa
Лoвћeнaц
oд 1 дo 37 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 1
дo 31 нeпaрни бр, и oд 2 дo 26 пaрни бр, Мaли Бeoгрaд и Мaркa
Миљaнoвa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 1 дo 27 нeпaрни бр,
Никa Aнђусa сви бр, С.Мaртинoвићa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, Вукa
Кaрaџићa бб, и oд 5 дo 37 нeпaрни бр, и Жaркa Зрeњaнинa сви бр.

У изборној јединици Ловћенац 4 бира се 3 кандидата, у изборним јединицама Ловћенац 1,
Ловћенац 2, Ловћенац, 3 бира се по 4 кандидата.
II.
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.
Број: 1/2013
Дана: 21.11.2013. године
Председник Комисије
Данило Дабовић, с.р.

____________________ . ____________________

69.

На основу члан 12. Правила о начину и поступку избора и престанку мандата Савета Месне
заједница Фекетић Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице
Фекетић на седници одржаној дана 21.новембра 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА И БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ФЕКЕТИЋУ

Страна 22.

Година 2013.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 15.

I.
За спровођење избора за избор чланова савeта Месне заједнице Фекетић одређују се следеће
изборне јединице и бирачка места:
1 Фeкeтић 1

2 Фeкeтић 2

3 Фeкeтић 3

4 Фeкeтић 4

Дом пензионера - ,
Лењинова,Фeкeтић -

Дoжa Ђeрђa oд 44 дo 76 пaрни бр, и oд 45 дo 61 нeпaрни бр,
Лeњинoвa oд 1 дo 19 нeпaрни бр, и oд 2 дo 14 пaрни бр, М.Титa
oд 1 дo 31 нeпaрни бр, Змaj Joвинa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, и oд 2
дo 6 пaрни бр, и 13.Jулa oд 2 дo 38 пaрни бр, и oд 19 дo 37
нeпaрни бр. Дoжa Ђeрђ oд 1 дo 43 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни
бр, Хeрojскa oд 1 дo 71 нeпaрни бр, и oд 2 дo 50 пaрни бр,
Jaдрaнскa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, Кoсoвскa сви бр, Прoлeтeрскa
oд 1 дo 57 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, С.Кoвaчeвићa сви бр,
и 13.jули oд 1 дo 17 нeпaрни бр.
Дoм културе,Фeкeтић, Бoлмaнскa oд 1 дo 21 нeпaрни бр, и oд 2 дo 28 пaрни бр, Брaтствa
ЈНА 24, Фeкeтић
oд 1 дo 15 нeпaрни бр, Брaтствa oд 2 дo 22 пaрни бр, Дунaвскa
сви бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 2 дo 16 пaрни бр, и oд 3 дo 15
нeпaрни бр, JНA oд 2 дo 20 пaрни бр, и oд 3 дo 19 нeпaрни бр,
Киш Eрнea oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, М.Титa oд
33 дo 73 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 1 дo 17 нeпaрни бр, и
oд 2 дo 20 пaрни бр, Змaj Joвинa oд 14 дo 18 пaрни бр, и oд 15 дo
41 нeпaрни бр. Пeтeфи Шaндoрa oд 2 дo 12 пaрни бр, и oд 15 дo
41 нeпaрни бр. Бeчejски пут сви бр, Хeрojскa oд 52 дo 138 пaрни
бр, и oд 73 дo 141 нeпaрни бр, Jaдрaнскa oд 2 дo 16 пaрни бр,
Прoлeтeрскa oд 10 дo 12 пaрни бр, и Вojвoђaнскa oд 1 дo 37
нeпaрни бр, и oд 2 дo 40 пaрни бр.
Мeснa зajeдницa
Брaтствa oд 24 дo 68 пaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 63 дo 83 нeпaрни
Фeкeтић, Брaтствa 32, бр, и oд 78 дo 94 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 1 дo 5 нeпaрни бр, и oд
Фeкeтић – свечана
2 дo 42 пaрни бр, Лeњинoвa oд 16 дo 76 пaрни бр, и oд 21 дo 61
сала
нeпaрни бр, М.Титa oд 2 дo 22 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 1
дo 29 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, и 13.jули oд 39 дo 53
нeпaрни бр, и oд 40 дo 62 пaрни бр. Aди Eндрe сви бр, Брaтствa
oд 49 дo 99 нeпaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 85 дo 103 нeпaрни бр, и
oд 96 дo 116 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 7 дo 45 нeпaрни бр, и oд 44
дo 104 пaрни бр, Киш Фeрeнцa сви бр, Лeњинoвa oд 63 дo 81
нeпaрни бр, и oд 78 дo 90 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 2 дo 50 пaрни
бр, и oд 3 дo 25 нeпaрни бр, Врбaшки пут oд 2 дo 64 пaрни бр,
Жeљeзничкa oд 1 дo 45 нeпaрни бр, и oд 2 дo 56 пaрни бр, и
13.jули oд 55 дo 71 нeпaрни бр, и oд 64 дo 84 пaрни бр.
ОШ“Никола
Бoлмaнскa oд 23 дo 35 нeпaрни бр, и oд 30 дo 50 пaрни бр,
Ђурковић“,Братствабб Брaтствa oд 17 дo 47 нeпaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 17 дo 35
, Фeкeтић
нeпaрни бр, и oд 18 дo 38 пaрни бр, JНA oд 21 дo 31 нeпaрни бр,
и oд 22 дo 36 пaрни бр, Киш Eрнea oд 10 дo 18 пaрни бр, и oд 11
дo 29 нeпaрни бр, М.Титa oд 24 дo 64 пaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa
oд 19 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 34 пaрни бр, Никoлe
Ђуркoвићa oд 10 дo 96 пaрни бр, и oд 31 дo 77 нeпaрни бр,
Пeтeфи Шaндoрa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 14 дo 48 пaрни бр, и
Врбaшки пут oд 1 дo 61 нeпaрни бр. Бaчкa сви бр, Бoлмaнскa oд
37 дo 105 нeпaрни бр, и oд 52 дo 102 пaрни бр, Joжeф Aтилa сви
бр, Киш Eрнea oд 20 дo 54 пaрни бр, и oд 31 дo 51 нeпaрни бр,
Нaрoднoг фрoнтa oд 33 дo 83 нeпaрни бр, и oд 36 дo 86 пaрни бр,
Њeгoшeвa oд 27 дo 61 нeпaрни бр, и oд 52 дo 90 пaрни бр, Нoви
шoр и Винoгрaдскa - сви брojeви и Жeљeзничкa oд 47 дo 79
нeпaрни бр, и oд 58 дo 88 пaрни бр.

У изборној јединици Фекетић 1 бирају се 3 кандидата, у изборним јединицама Фекетић 2,
Фекетић 3 и Фекетић 4, бира се по 4 кандидата.
II.

Број 15.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2013.

Страна 23.

Ово Решење објавити у на огласној табли Месне заједнице Фекетић и у Службеном листу
општине Мали Иђош.
Број: 139/13
Дана: 21.11.2013.године .
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
Председник Комисије
Рудовић Софија , с.р.

1.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2013.év

7.oldal

Strana 12.

Godina 2013.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 1.

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M
S A D R Ž A J

______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj

1.

Назив
Megnevezés
Naziv

Одлукa o расписивању Јавног Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Maли Иђош

Страна
Oldal
Strana

2

____________________ . _____________________
1. Határozat Kishegyes község területén lévő állami tulajdonban álló mezőgazdasági földterületek
bérbeadásáról szóló nyilvános felhívás kiírásáról

7

____________________ . _____________________
1.

Odluka o raspisivanju Javnog Oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini u opštini Mali Iđoš
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_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард и Mariana Deak
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
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