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На основу члана 4. Одлуке о
расписивању избора за чланове савета месних
заједница општине Шид („Службени лист општине
Шид“, бр. 11/15),
Привремено тело Месне
заједнице Вишњићево на својој седници одржаној
дана 10.08.2015. године, донело је

-

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ВИШЊИЋЕВО

-

-

-

-

У Комисију за спровођење Избора за
чланове Савета месне
заједнице
Вишњићево, ( у даљем тексту: Комисија),
који ће се одржати дана 13.09.2015. године,
именују се:
1. Бакајлић Кристина, за председника
2. Обрадовић Слободан, за члана
3. Вејновић Ђорђе, за члана
4. Терек Јована, за члана
5. Милашиновић Нада, за члана.
II
За секретара Комисије именује се Дејан
Дудук, дипл.правник.
III
Задатак Комисије је да:
- Сее стара о законитости спровођења
избора за чланове Савета месне
заједнице Вишњићево,
- одређује бирачка места,
- одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове,

-

-

прима и потврђује кандидатуре и
утврђује јединствену листу кандидата
за чланове Савета месне заједнице,
прописује обрасце
и организује
техничке припреме за
спровођење
избора,
даје упутства бирачким одборима у
погледу спровођења поступка избора,
утврђује облик и изглед гласачких
листића, број гласачких листића за
бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима,
утврђује и објављује укупне резултате
избора,
издаје уверење о избору за члана
Савета месне заједнице,
доноси решења, закључке, правила,
упутства и друге акте, поводом
спровођења избора,
обавља и друге неопходне послове, а у
вези спровођења избора за чланове
Савета месне заједнице.

IV
Мандат Комисије престаје спровођењем
избора за чланове Савета месне заједнице.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и
на огласној табли Месне заједнице Вишњићево.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЊИЋЕВО
ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО
Број: 217 /2015
Дана: 10.08.2015.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА
Драган Радовановић
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На основу члана 4. Одлуке о расписивању
избора за чланове Савета месних заједница
општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр.
11/15), Савет месне заједнице Привина Глава на
својој седници одржаној дана 03.08.2015. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРИВИНА ГЛАВА
У Комисију за спровођење Избора за
чланове Савета месне заједнице Првина
Глава, (у даљем тексту: Комисија), који ће
се одржати дана 06.09.2015. године,
именују се:
1. Ружа Гркинић, за председника
2. Вељко Мијатовић, за члана
3. Александра Митровић, за члана
4. Ђорђе Јуришић, за члана
5. Петар Тривић, за члана.

-

-
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доноси решења, закључке, правила,
упутства и друге акте, поводом
спровођења избора,
обавља и друге неопходне послове, а у
вези спровођења избора за чланове
Савета месне заједнице.

IV
Мандат Комисије престаје спровођењем
избора за чланове Савета месне заједнице.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и
на огласној табли Месне заједнице Привина Глава.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИВИНА ГЛАВА
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 60/2015
Дана: 03.08.2015. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Мирослав Гркинић

II
За секретара Комисије именује се Дејан
Дудук.
III
Задатак Комисије је да:
- води рачуна о законитости спровођења
избора за чланове Савета месне
заједнице Привина Глава,
- одређује бирачка места,
- одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове,
- прима и потврђује кандидатуре и
утврђује јединствену листу кандидата
за чланове Савета месне заједнице,
- прописује обрасце
и организује
техничке припреме за
спровођење
избора,
- даје упутства бирачким одборима у
погледу спровођења поступка избора,
- утврђује облик и изглед гласачких
листића, број гласачких листића за
бирачка места и записнички из предаје
бирачким одборима,
- утврђује и објављује укупне резултате
избора,
- издаје уверење о избору за члана
Савета месне заједнице,
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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