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227.
На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Мали
Иђош на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Изборне комисије Месне заједнице Мали Иђош именују се:
1. Дудаш Бела из Малог Иђоша - за председника
2. Жидаи Ержебет из Малог Иђоша - за члана
3. Сиђи Иштван из Малог Иђоша - за члана
Члан 2.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани правник
без права одлучивања:
1. Новак мл. Атила из Малог Иђоша /, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Изборне комисије се именују за обављање послова око спровођења избора за
чланове Савета Месне заједнице Мали Иђош, који ће се одржати дана 15.08.2021. године у
складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Изборне комисије Месне заједнице Мали Иђош
имају право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице Мали Иђош.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Мали Иђош даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
Брoj: 117/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
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228.
На основу члана 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Мали Иђош на
седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Другостепене Изборне комисије Месне заједнице Мали Иђош именују се:
1. Молнар Роберт из Малог Иђоша - за председника
2. Бачо Лајош из Малог Иђоша - за члана
3. Ковалчик Лилла из Малог Иђоша - за члана
Члан 2.
У раду Другостепене Изборне комисије учествује секретар Другостепене Изборне
комисије, дипломирани правник без права одлучивања:
1. Новак мл. Атила из Малог Иђоша, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Другостепене Изборне комисије се именују за обављање послова око
спровођења избора за чланове Савета Месне заједнице Мали Иђош, који ће се одржати дана
15.08.2021. године у складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Другостепене Изборне комисије Месне заједнице
Мали Иђош имају право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице
Мали Иђош.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Мали Иђош даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
Брoj: 118/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
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229.
На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Фекетић
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Изборне комисије Месне заједнице Фекетић именују се:
1. Шандор Халгато из Фекетића - за председника
2. Joжа Шандор из Фекетића - за члана
3. Татјана Зечевић Берток из Фекетића - за члана
Члан 2.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани правник
без права одлучивања:
1. Ангела Ситаш из Фекетића, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Изборне комисије се именују за обављање послова око спровођења избора за
чланове Савета Месне заједнице Фекетић, који ће се одржати дана 15.08.2021. године у
складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Изборне комисије Месне заједнице Фекетић имају
право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице Фекетић.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Фекетић даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Деловодни број: 133/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Фекетић
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
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230.
На основу члана 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Фекетић
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Другостепене Изборне комисије Месне заједнице Фекетић именују се:
1. Mарко Стојановић из Фекетића - за председника
2. Розалија Страхинја из Фекетића - за члана
3. Адел Харангозо из Фекетића - за члана
Члан 2.
У раду Другостепене Изборне комисије учествује секретар Другостепене Изборне
комисије, дипломирани правник без права одлучивања:
1. Ангела Ситаш из Фекетића, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Другостепене Изборне комисије се именују за обављање послова око
спровођења избора за чланове Савета Месне заједнице Фекетић, који ће се одржати дана
15.08.2021. године у складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Другостепене Изборне комисије Месне заједнице
Фекетић имају право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице
Фекетић.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Фекетић даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Деловодни бр.: 134/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Фекетић.
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ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
____________________ . ____________________

231.
На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Фекетић
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
РАЗРЕШAВА СЕ члан Изборне комисије Месне заједнице Фекетић:
1. Татјана Зечевић Берток из Фекетића
Члан 2.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Фекетић даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Деловодни број:137/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Фекетић
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
Бела Бојтош
____________________ . ____________________

232.
На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Фекетић
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Изборне комисије Месне заједнице Фекетић:
1. Радован Дакић из Фекетића - за члана
Члан 2.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Фекетић даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ФЕКЕТИЋ
Деловодни број: 138/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Фекетић
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
Бела Бојтош
____________________ . ____________________

233.
На основу члана 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Савет Месне заједнице Ловћенац
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛОВЋЕНАЦ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Другостепене Изборне комисије Месне заједнице Ловћенац именују се:
1. Владимир Краговић из Ловћенца - за председника
2. Стефан Вулевић из Ловћенца - за члана
3. Славица Николић из Ловћенца - за члана

Страна 8.
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Члан 2.
У раду Другостепене Изборне комисије учествује секретар Другостепене Изборне
комисије, дипломирани правник без права одлучивања:
1. Драган Божовић из Ловћенца, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Другостепене Изборне комисије се именују за обављање послова око
спровођења избора за чланове Савета Месне заједнице Ловћенац, који ће се одржати дана
15.08.2021. године у складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Другостепене Изборне комисије Месне заједнице
Ловћенац имају право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице
Ловћенац.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Ловћенац даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛОВЋЕНАЦ
Брoj: 42-5/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Ловћенац.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
____________________ . ____________________

234.
На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021), Савет Месне заједнице Ловћенац
на седници одржаној дана 15.07.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛОВЋЕНАЦ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
За чланове Изборне комисије Месне заједнице Ловћенац именују се:
1. Драгољуб Вујошевић из Ловћенца, правник - за председника
2. Станка Ковијанић из Ловћенца - за члана
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3. Гвозденовић Милорад из Ловћенца - за члана
Члан 2.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани
правник без права одлучивања:
1. Драган Божовић из Ловћенца, дипломирани правник – за секретара
Члан 3.
Чланови Изборне комисије се именују за обављање послова око спровођења избора за
чланове Савета Месне заједнице Ловћенац, који ће се одржати дана 15.08.2021. године у
складу са Упутством за спровођење избора.
Члан 4.
Председник, чланови и секретар Изборне комисије Месне заједнице Ловћенац имају
право на накнаду за свој рад чију висину утврђује Савет Месне заједнице Ловћенац.
Члан 5.
Ово Решење се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Ловћенац, даном доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ
Брoj: 42-2/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Ловћенац.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
______________________
____________________ . ____________________

235.
На основу члана 23., 26., 31 и 32. Одлуке о месним заједницама на територији
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Изборна Комисија
за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Мали Иђош на седници одржаној
дана 15.07.2021. године доноси
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овим Упутством уређује 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 15 чланова Савета.
Право предлагања за члана Савета Месне заједнице Мали Иђош имају појединци и
групе грађана. Група грађана представља облик удруживања бирача ради заједничког
учешћа на изборима. Групу грађана чине најмање десет физичких лица. Група грађана
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сачињава споразум о оснивању који обавезно садржи назив групе грађана, име и презиме
физичких лица са својеручним потписима. Споразум о оснивању групе грађана се предаје
Изборној комисији заједно са кандидатуром.
Избор чланова Савета 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 Другостепена Изборна
комисија за избор чланова Савета Месне заједнице Мали Иђош (у даљем тексту:
Другостепена Изборна комисија) и бирачке комисије, које именује Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује решењем изборне јединице и бирачка места у Месној
заједници Мали Иђош у складу са чланом 1. овог Упутства, доноси роковник за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора и утврђује обрасце потребне за спровођење
избора, све у року од пет дана од дана доношења овог Упутства.
Право да бира чланове Савета има сваки пунолетан, пословно способан држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне заједнице
Мали Иђош и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран сваки пунолетан, пословно способан грађанин,
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне
заједнице Мали Иђош и има изборно право.
Члан 3.
Кандидатуру за једног члана Савета предлагач може поднети уз оверен потпис
најмање 20 (двадесет) бирача који се оверава у Општинској управи или код надлежног јавног
бележника, који имају пребивалиште на територији Месне Мали Иђош у изборној јединици
у којој се предлаже кандидат.
Кандидат за члана Савета може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово
име пpедузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење се оверава у Општинској
управи или код надлежног јавног бележника.
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 Мали Иђош 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 код надлежног јавног бележника;
3. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте;
4. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
Мали Иђош, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног бележника;
6. Овлашћење из члана 3. овог Упутсва о предузимању изборних радњи;
7. Споразум о оснивању групе грађана.
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.
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Када Изборна комисија утврди да предлог није благовремено поднет, донеће решење
о његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за
потврђивање предлога, у року од 24 сата од дана пријема предлога донеће закључак, којим
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 часова 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 утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним
јединицама најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата.
Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се уносе према
редоследу њиховог прроглашавања.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, године старости, занимања и
адресе становања.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања листе
кандидата из члана 6. овог Упутства.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачке
комисије, припремају се на српском, црногорском 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 групе грађана као предлагача поред имена кандидата, ако је предлагач група
грађана;
- Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије;
- Напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици;
- Напомену 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.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани правник
без права одлучивања.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља се
подносиоцу кандидатуре у року од 24 часа од доношења истог решења.
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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 комисије и именује њихове чланове;
4. Даје упутства бирачким комисијама (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 кандидатуре сачињене и поднете у складу са Упутством 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 комисијама;
9. Утврђује и објављује резултате избора;
10. Подноси извештај Савету Месне заједнице Мали Иђош и Скупштини општине Мали Иђош
о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице;
11. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Члан 13.
Бирачка комисија ради у сталном саставу.
Бирачка комисија нема проширени састав.
Бирачка комисија у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.
Бирачка комисија се именује најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачке комисије 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.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Савета месне
заједнице.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у бирачкој
комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за
члана Изборне и Другостепене изборне комисије.
Члан 14.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту, најкасније до 11 часова на
дан гласања може обавестити бирачку комисију о томе да жели да гласа.
Бирачка комисија одређује два члана бирачке комисије који одлазе код тог бирача,
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, потврду
о изборном праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са начином
гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа.
На бирачком месту два члана бирачке комисије који одсуствују ради спровођења
глaсања ван бирачког места за време одсуства замењују њихови заменици.
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 се кандидата 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 истицање изборног
пропагандног материјала.
Члан 17.
Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа
у четири примерка.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се
Првостепеној 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, бирачка комисија ће без одлагања, a најкасније у року
од три сата 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, потврде о
изборном праву као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачке комисије који су предали
изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на
бирачким местима, најкасније у року од 12 часова од затварања бирачких места.
За члана Савета су изабрани 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.
Члан 20.
На понављање гласања и заштиту иборног права примењује се члан 53., 54., 55., 56.,
57. и 58. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 25/2021)
Члан 21.
За конституисање Савета примењује се члан 59., 60., 61., и 62. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.
25/2021)
Члан 22.
Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити
се:
- набавку, штампање и превођење изборног материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне комисије,
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије
- накнаде за рад чланова бирачких комисија,
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- накнаде за рад запосленима у општинској управи и у месној заједници који су
ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије,
председник и секретар Другостепене изборне комисије.
Члан 23.
Ово Упутство се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Мали Иђош и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на
огласној табли Месне заједнице Мали Иђош.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ ИЂОШ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: ИКМЗ – 2/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Бела Дудаш с.р.
______________________
____________________ . ____________________

236.
На основу члана 23., 26., 31 и 32. Одлуке о месним заједницама на територији
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021) Изборна комисија
за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Фекетић на седници одржаној дана
15.07.2021. године доноси
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
Члан 1.
Овим Упутством уређује се начин и поступак избора и престанак мандата чланова
Савета Месне заједнице Фекетић, (у даљем тексту Савет).
У Месној заједници Фекетић бира се укупно 15 чланова Савета.
Право предлагања за члана Савета Месне заједнице Фекетић имају појединци и групе
грађана. Група грађана представља облик удруживања бирача ради заједничког учешћа на
изборима. Групу грађана чине најмање десет физичких лица. Група грађана сачињава
споразум о оснивању који обавезно садржи назив групе грађана, име и презиме физичких
лица са својеручним потписима. Споразум о оснивању групе грађана се предаје Изборној
комисији заједно са кандидатуром.
Избор чланова Савета се врши применом већинског изборног система.
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Члан 2.
Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова Савета
Месне заједнице Фекетић (у даљем тексту: Изборна комисија), Другостепена Изборна
комисија за избор чланова Савета Месне заједнице Фекетић (у даљем тексту: Другостепена
Изборна комисија) и бирачке комисије, које именује Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује решењем изборне јединице и бирачка места у Месној
заједници Фекетић у складу са чланом 1. овог Упутства, доноси роковник за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора и утврђује обрасце потребне за спровођење
избора, све у року од пет дана од дана доношења овог Упутства.
Право да бира чланове Савета има сваки пунолетан, пословно способан држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне заједнице
Фекетић и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран сваки пунолетан, пословно способан грађанин,
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне
заједнице Фекетић и има изборно право.
Члан 3.
Кандидатуру за једног члана Савета предлагач може поднети уз оверен потпис
најмање 20 (двадесет) бирача који се оверава у Општинској управи или код надлежног јавног
бележника, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице Фекетић у изборној
јединици у којој се предлаже кандидат.
Кандидат за члана Савета може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово
име пpедузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење се оверава у Општинској
управи или код надлежног јавног бележника.
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 Фекетић 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 код надлежног јавног бележника;
3. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте;
4. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
Фекетић, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног бележника;
6. Овлашћење из члана 3. овог Упутсва о предузимању изборних радњи;
7. Споразум о оснивању групе грађана.
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 благовремено поднет, донеће решење
о његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за
потврђивање предлога, у року од 24 сата од дана пријема предлога донеће закључак, којим
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка
отклони недостатке.

Страна 16.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 29.

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 утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним
јединицама најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата.
Ha листу кандидата изборне јединице месне заједнице, кандидати се уносе према
редоследу њиховог проглашавања.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, године старости, занимања и
адресе становања.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања листе
кандидата из члана 6. овог Упутства.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачке
комисије, припремају се на српском, црногорском 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 групе грађана као предлагача поред имена кандидата, ако је предлагач група
грађана;
- Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије;
- Напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици;
- Напомену 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.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани правник
без права одлучивања.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља се
подносиоцу кандидатуре у року од 24 часа од доношења истог 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 комисије и именује њихове чланове;
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4. Даје упутства бирачким комисијама (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 кандидатуре сачињене и поднете у складу са Упутством 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 комисијама;
9. Утврђује и објављује резултате избора;
10. Подноси извештај Савету Месне заједнице Фекетић и Скупштини општине Мали Иђош о
спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице;
11. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Члан 13.
Бирачка комисија ради у сталном саставу.
Бирачка комисија нема проширени састав.
Бирачка комисија у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.
Бирачка комисија се именује најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачке комисије 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.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Савета месне
заједнице.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у бирачкој
комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за
члана Изборне и Другостепене изборне комисије.
Члан 14.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту, најкасније до 11 часова на
дан гласања може обавестити бирачку комисију о томе да жели да гласа.
Бирачка комисија одређује два члана бирачке комисије који одлазе код тог бирача,
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, потврду
о изборном праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са начином
гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа.
На бирачком месту два члана бирачке комисије који одсуствују ради спровођења
глaсања ван бирачког места за време одсуства замењују њихови заменици.
Члан 15.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за којег се кандидата 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.
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На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање изборног
пропагандног материјала.
Члан 17.
Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа
у четири примерка.
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, бирачка комисија ће без одлагања, a најкасније у року
од три сата 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, потврде о
изборном праву као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачке комисије који су предали
изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на
бирачким местима, најкасније у року од 12 часова од затварања бирачких места.
За члана Савета су изабрани 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.
Члан 20.
На понављање гласања и заштиту иборног права примењује се члан 53., 54., 55., 56.,
57. и 58. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 25/2021)
Члан 21.
За конституисање Савета примењује се члан 59., 60., 61., и 62. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.
25/2021)
Члан 22.
Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити
за:
- набавку, штампање и превођење изборног материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне комисије,
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије,
- накнаде за рад чланова бирачких комисија,
- накнаде за рад запосленима у општинској управи и у месној заједници који су
ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије,
председник и секретар Другостепене изборне комисије.
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Члан 23.
Ово Упутство се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Фекетић и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на
огласној табли Месне заједнице Фекетић.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Брoj: 140/2021
Датум: 15.07.2021. године
М.П.
Фекетић.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
______________________
Халгато Шандор, с.р.
____________________ . ____________________

237.
На основу члана 23., 26., 31 и 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021 и 26/2021) Изборна комисија за
спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години на седници
одржаној дана 16.07.2021. године доноси

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ
Члан 1.
Овим Упутством уређује се начин и поступак избора и престанак мандата чланова
Савета Месне заједнице Ловћенац, (у даљем тексту Савет).
У Месној заједници Ловћенац бира се укупно 15 чланова Савета.
Право предлагања за члана Савета Месне заједнице Ловћенац имају појединци и
групе грађана. Група грађана представља облик удруживања бирача ради заједничког
учешћа на изборима. Групу грађана чине најмање десет физичких лица. Група грађана
сачињава споразум о оснивању који обавезно садржи назив групе грађана, име и презиме
физичких лица са својеручним потписима. Споразум о оснивању групе грађана се предаје
Изборној комисији заједно са кандидатуром.
Избор чланова Савета се врши применом већинског изборног система.
Члан 2.
Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова Савета
Месне заједнице Ловћенац (у даљем тексту: Изборна комисија) и Другостепена Изборна
комисија за избор чланова Савета Месне заједнице Ловћенац (у даљем тексту: Другостепена
Изборна комисија) и бирачке комисије, које именује Изборна комисија.
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Изборна комисија утврђује решењем изборне јединице и бирачка места у Месној
заједници Ловћенац у складу са чланом 1. овог Упутства, доноси роковник за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора и утврђује обрасце потребне за спровођење
избора, све у року од пет дана од дана доношења овог Упутства.
Право да бира чланове Савета има сваки пунолетан, пословно способан држављанин
Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне заједнице
Ловћенац и има изборно право.
За члана Савета може бити изабран сваки пунолетан, пословно способан грађанин,
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице Месне
заједнице Ловћенац и има изборно право.
Члан 3.
Кандидатуру за једног члана Савета предлагач може поднети уз оверен потпис
најмање 20 (двадесет) бирача који се оверава у Општинској управи или код надлежног јавног
бележника, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице Ловћенац у изборној
јединици у којој се предлаже кандидат.
Кандидат за члана Савета може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово
име пpедузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење се оверава у Општинској
управи или код надлежног јавног бележника.
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 Ловћенац Изборној
комисији се доставља и следећа документација:
1. Потврда о изборном праву;
2. Потврда о пребивалишту;
3. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске управе
или код надлежног јавног бележника;
4. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте;
5. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
6. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне заједнице
Ловћенац, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног бележника;
7. Овлашћење из члана 3. овог Упутсва о предузимању изборних радњи;
8. Споразум о оснивању групе грађана.
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 благовремено поднет, донеће решење
о његовом одбацивању.
Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за
потврђивање предлога, у року од 24 сата од дана пријема предлога донеће закључак, којим
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 часова 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 утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним
јединицама најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата.
Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се уносе према
редоследу њиховог прроглашавања.
Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, године старости, занимања и
адресе становања.
Члан 7.
Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања листе
кандидата из члана 6. овог Упутства.
Одустанак од кандидатуре подноси се писмено Изборној комисији.
Члан 8.
Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачке
комисије, припремају се на српском и црногорском 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 групе грађана као предлагача поред имена кандидата, ако је предлагач група
грађана;
- Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије;
- Напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици;
- Напомену 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.
У раду Изборне комисије учествује секретар Изборне комисије, дипломирани правник
без права одлучивања.
Члан 11.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља се
подносиоцу кандидатуре у року од 24 часа од доношења истог 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 комисије и именује њихове чланове;
4. Даје упутства бирачким комисијама (писмена или усмена) у погледу спровођења избора;
5. Доноси Роковник за вршење изборних радњи;
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6. Прописује обрасце потребне за спровођење избора и организује техничке припреме за
спровођење;
7. Утврђује да ли су кандидатуре сачињене и поднете у складу са Упутством о избору Савета;
8. Проглашава пријаву кандидата;
9. Проглашава листе кандидата за чланове Савета;
10. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким комисијама;
11. Утврђује и објављује резултате избора;
12. Подноси извештај Савету Месне заједнице Ловћенац и Скупштини општине Мали Иђош о
спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице;
13. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Члан 13.
Бирачка комисија ради у сталном саставу.
Бирачка комисија нема проширени састав.
Бирачка комисија у сталном саставу чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.
Бирачка комисија се именује најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачке комисије 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.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно способни
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Савета месне
заједнице.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у бирачкој
комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за
члана Изборне и Другостепене изборне комисије.
Члан 14.
Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту, најкасније до 11 часова на
дан гласања може обавестити бирачку комисију о томе да жели да гласа.
Бирачка комисија одређује два члана бирачке комисије који одлазе код тог бирача,
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, потврду
о изборном праву за гласање ван бирачког места и посебан коверат за попуњени гласачки
листић, упознају га са начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа.
На бирачком месту два члана бирачке комисије који одсуствују ради спровођења
глaсања ван бирачког места за време одсуства замењују њихови заменици.
Члан 15.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен
тако да се не може утврдити за којег се кандидата 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.
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На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање изборног
пропагандног материјала.
Члан 17.
Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа
у четири примерка.
Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се
Првостепеној 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, бирачка комисија ће без одлагања, a најкасније у року
од три сата 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, потврде о
изборном праву за гласање ван бирачког места као и преостали изборни материјал.
О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачке комисије који су предали
изборну документацију.
Члан 19.
Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на
бирачким местима, најкасније у року од 12 часова од затварања бирачких места.
За члана Савета су изабрани 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.
Члан 20.
На понављање гласања и заштиту иборног права примењује се члан 53., 54., 55., 56.,
57. и 58. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 25/2021).
Члан 21.
За конституисање Савета примењује се члан 59., 60., 61., и 62. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.
25/2021).
Члан 22.
Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити
се:
- набавку, штампање и превођење изборног материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне комисије,
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије
- накнаде за рад чланова бирачких комисија,
- накнаде за рад запосленима у општинској управи и у месној заједници који су
ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
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Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије,
председник и секретар Другостепене изборне комисије.
Члан 23.
Ово Упутство се oбjaвљуje у “Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш” и нa oглaснoj
тaбли Мeснe зajeдницe Ловћенац и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на
огласној табли Месне заједнице Ловћенац.

Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Месна заједница Ловћенац
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години
Брoj: 42-4/2021
Датум: 16.07.2021. године
Ловћенац.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
_______________________________________
____________________ . ____________________

238.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Месна заједница Ловћенац
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години
Број: 42-3/2021
Дана: 16.7.2021.
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 25/2021 и 26/2021) Изборна комисија за
спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години на седници
одржаној дана 16.07.2021. године доноси
Решење
Печат Савета Месне заједнице Ловћенац употребљаваће се као печат Изборне
комисије за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ловћенац у 2021 години.
О примопедаји печата биће сачињен записник.
Ово решење се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Образложење
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Дана 15. јула 2021. године Председник Скупштине Општине Мали Иђош, Иштван
Шаркези, расписао је изборе за Савет месне заједнице Ловћенац.
Према члану 26. став 1. тачка 6. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Мали Иђош Изборна комисија прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора.
Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Другостепеној изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
Ловћенац у 2021 години, преко ове Изборне комисије у року од 24 часа од објављивања у
„Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Доставити:
1. Службеном листу,
2. Овом органу.

Председник Изборне комисије
Драгољуб Вујошевић, с.р.
____________________ . ____________________

239.

На основу члана 46. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник
РС“ број 35/2019 и 88/2019) и члана 59. став 1. Пословника Општинског већа општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 19.07.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању позитивног мишљења

Члан 1.
Општинско веће општине Мали Иђош даје позитивно мишљење да Драган
Божовић истовремено са функцијом Општинског правобраниоца општине Мали Иђош
врши и функцију/други посао секретара Изборне комисије за спровођење избора за
чланове Савета Месне заједнице Ловћенац и функцију/други посао секретара Другостене
изборне комисије за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Ловћенац.
Члан 2.

Страна 26.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 29.

Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање
корупције за истовремено вршење наведених јавних функција.
Образложење
Према одредбама члана 46. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени
гласник РС“ број 35/2019 и 88/2019) прописано је да Агенција може, на захтев јавног
функционера, да да сагласност за обављање и других послова, односно делатности. Уз захтев
јавни функционер доставља позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или
именовао на јавну функцију. Државни службеник на положају дужан је да, уз захтев, достави
сагласност непосредно претпостављеног. О потпуном и уредном захтеву Агенција је дужна
да одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Чланом 59. став 1. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) прописано је да Веће доноси
решење, закључак, мишљење, препоруку, план и програм.
Драган Божовић је дана 03.10.2019. године постављен за Општинског
правобраниоца општине Мали Иђош решењем Општинског већа општине Мали Иђош
број 06-48-3/2019-01, а дана 15.07.2021. године решењем Савета Месне заједнице
Ловћенац именован је за секретара Изборне комисије за спровођење избора чланова
Савета Месне заједнице Ловћенац и за секретара Другостепене изборне комисије за
спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Ловћенац. Сходно претходном,
предлаже се да Општинско веће општине Мали Иђош да позитивно мишљење за вршење
три горе наведене јавне функције имајући у виду да не постоји однос зависности,
надређености и контроле који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених
јавних функција, нити би се њиховим истовременим вршењем нарушило поверење
грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.
На основу изнетог, Општинско веће општине Мали Иђош је донело закључак као у
диспозитиву.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-42-1/2021-01
Дана: 19.07.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
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:
FELELŐS SZERKESZTŐ:

Kishegyes község Képviselő-testülete
községi közigazgatás vezetője

Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
načelnik Opštinske uprave
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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