СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХIII

07.12.2016.године

БРОЈ 20

ВАРВАРИН

Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

1.

На основу члана 94. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 09/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015) и члана 18. Одлуке о месним
заједницама (''Службени лист општине Варварин'', број 17/2016), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
РАСПИСУЈЕМ изборе за чланове савета месних заједница у општини Варварин за дан
05.фебруар 2017.године (недеља) у времену од 0700-2000.
Члан 2.
Избори ће бити одржани у свим месним заједницама општине Варварин.
Члан 3.
Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора у складу
са Законом о локалној самоуправи, одредбама Одлуке о месним заједницама и статутима
месних заједница.
Члан 4.
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 12.12.2016.године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
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Члан 6.
Одлуку објавити на сајту општине Варварин и на огласним таблама месних заједница.
БРОЈ: 013-21/2016-I
У Варварину, дана 07.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Образложење
Правни основ за доношење овe Одлуке садржан је у одредби члана 94. Статута општине
Варварин којим је прописано је да изборе за органе месне заједнице расписује председник
Скупштине општине у складу са статутом месне заједнице.
Чланом 18. Одлуке о месним заједницама прописано је поред наведеног да се одлуком о
расписивању избора одређује дан одржавања избора и дан од кога почињу да теку рокови за
вршење изборних радњи, као и да од дана расписивања избора до дана одржавања избора не
може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.
Како су избори за органе у месним заједницама одржани 23.12.2012.године то су се стекли
услови да се распишу нови избори у свим месним заједницама општине Варварин.
СТРУЧНА СЛУЖБА

Страна 428 број 20.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

07.12.2016.године

САДРЖАЈ
АКТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Страна
1. Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница
општине Варварин ..................................................................................................... 426

ИЗДАВАЧ:

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића бр.5
Телефон: 037/787-171
Жиро-рачун број 840-98640-58

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин

