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На основу члана 24. Одлуке о месним заједницама („ Службени гласник
општине Жабари“, бр.11/2008), члана 4. Одлуке о спровођењу избора за чланове
савета месних заједница ( „ Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/2009 и
5/2009), а у вези члана 47. Статута МЗ Влашки До,
.
Председник Скупштине општине Жабари донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE ВЛАШКИ ДО
1. Расписујем изборе за чланове Савета месне заједнице Влашки Дo, општина
Жабари, за 13.09.2015.године.
2. Бирачка места се отварају у 7,00 часова, а затварају у 20,00 часова. У току тог
времена бирачко место мора бити непрекидно отворено.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 13.08. 2015.године.
4. Изборе за Савет месне заједнице спровешће органи за спровођење избора
одређени Одлуком о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница („
Службени гласник општине Жабари“, бр.1/2009 и 5/2009), односно комисија за
избор чланова Савета месне заједницe, коју на предлог Привременог Савета МЗ
именује Скупштина општине, и бирачки одбори, које образује новоизабрана
комисијa за избор чланова Савета месне заједнице.
5. Општинска управа општине Жабари:
- даје упутства и тумачења прописа комисији за избор чланова
Савета месне заједнице и бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора чланова савета;
- пружа стручну помоћ комисији приликом прописивања образаца
потребних за спровођење изборних радњи и доношења Правила и
Упутстава о спровођењу избора за Савет МЗ;
- обавља и друге послове у складу са важећим прописима.
6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у
“Службеном гласнику општине Жабари“, на огласној табли Скупштине општине
Жабари и на огласној табли Месне заједнице Влашки До.

У Жабарима, 21.07. 2015.год.
Број: 013-3/2015-01

Председник Скупштине општине
Саша Беговић, с.р.
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Република Србија

Општина Жабари
Скупштина општине Жабари
Комисија за кадровска, адм.питања и радне односе
Број: 02-3/2015-01
Датум: 21.07.2015.год.
Жабари
На основу члана 18. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине
Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014 ), члaна 7. Одлуке о образовању сталних
радних тела Скупштине општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број
9/2008), и члана 47. Статута МЗ Влашки До,
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе СО Жабари
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Привременог савета МЗ Влашки До
I

У Привремени савет Месне заједнице Влашки До, именују се:
1) за председника:
- Драгиша Пауновић,
2) за чланове:
- Славиша Павловић,
- Миодраг Димитријевић.
II
Ово решење ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о расписивању изора
за чланове Савета месне заједнице Влашки До.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“, на огласноj
табли Скупштине општине Жабари и на огласној табли МЗ Влашки До.

Председник комисије
Миодраг Благојевић, с.р.
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САДРЖАЈ:
1. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Влашки До
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2. Решење о именовању Привременог савета МЗ Влашки До
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