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Излази по потреби

Број 9.
страна 1.

На основу члана 15.и 28 Закона о локалним изборима изборима (''Службени гласник бр.РС ''
бр. 129/2007,34/2010 -одлука УС и 54/2011), Изборна комисија Oпштине Житиште на седници
одржаној дана 14.03.2014. године донела је

ОДЛУКУ
о одређивању боје и димензије гласачког листића и боје контролног листа
за проверу исправности гласачке кутије и штампарије, за гласање на изборима
за одборнике Скупштине општине Житште,
расписаним за 24. април 2016. године
1. Гласачки листићи штампаће се на заштићеном папиру боје (кајсија). Димензије А3
формат.
2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на обичном
папиру боје (бела) . Димензије А4 формат
3.Гласачки листић из тачке 1. овог решења ће се штампати на једном месту у
штампарији ''SITOPRINT'' у Житишту
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије 129/07) и члана
23. Пословника о раду изборне комисије (Службени лист Општине Житиште број 6/2016) Изборна комисија
Општине Житиште на својој седници одржаној дана _________ марта 2016. године донела је следећу
Одлуку
о
изменама и допунама одлуке о накнадама за рад на спровођењу избора расписаних
за 24. 04. 2016. године
Члан 1.

У Одлуци о накнадама за рад на спровођењу избора расписаних за 24. 04. 2016. године Број: I-013- /2016од марта 2016.године мења се наслов Одлуке и гласи '' О д л у к у
о накнадама за рад на спровођењу избора за избор одборника Скупштине општине Житиште расписаних за
24. 04. 2016. године''.
Члан 2.
У цитираној Одлуци члан 1. мења се и гласи:
Овом Одлуком утврђују се накнаде и друга материјална давања за рад на спровођењу
избора за
избор одборника СО Житиште расписаних за 24.04.2016.године.
Председнику члановима у стaлном и проширеном саставу , секретару и њиховим заменицима исплатиће се
накнада за рад , а која се састоји од фиксног и варијабилног и износа.
Члановима , и њиховим заменицима утврђује се фиксни износ од по 16. 000,00 динара месечно почев од дана
расписивања избора 07. марта 2016. године , па до окончања свих изборних радњи.
Председнику и секретару и њиховим заменицима утврђује се фиксни износ од по 30. 000,00 динара месечно
почев од дана расписивања избора 07. марта 2016. године , па до окончања свих изборних радњи.
Председнику и секретару Изборне комисије опшптине Житиште и њиховим заменицима се утврђује
увећање накнаде из става 4.овог члана за 30% од дана расписивања избора 07. марта 2016. године , па до
окончања свих изборних радњи.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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****

Исправка:
У „Службеном листу Општине Житиште“ број 7/2016 у Обрасцу ЖСО број 8/2016 на страни
6. врши се исправка техничке грешке на начин што се уместо речи ,,адреса пребивалишта“ уписују
речи ,, пребивалиште и адреса становања“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те
се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: Општинска управа
Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

