
2015.
ГОДИНА X БРОЈ 1 ДЕСПОТОВАЦ 23.01.2015. године

Цена овог броја је 200,00 динара. Годишња претплата је 1.500,00 динара

Ha основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/07), члана 30. Статута Општине Деспотовац ("Општински службени
гласник", број 4/2008) , члана 24. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник
општине Деспотовац", број 7/08) и неподношења Извештаја о раду и финансијском
пословању месне заједнице збору грађана, доносим

О Д Л У К У

1. Расписују се избори за чланове савета месне заједнице Деспотовац, општина
Деспотовац, за 15. март 2015. године, који ће се одржати у времену од 7,00 - 17,00
сати, због неподношења Извештаја о раду и финансијском пословању Месне
заједнице збору грађана најмање једном годишње, односно од конституисања Савета
месне заједнице.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 13. фебруара 2015. године.

3. Изборе за чланове савета месне заједнице Деспотовац спровешће органи за
спровођење избора, на основу одредаба Одлуке о месним заједницама и статута
месне заједнице Деспотовац.

4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а објавиће се у
"Службеном гласнику општине Деспотовац".

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
Број: 013-1/2015-03 од 20. јануар 2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Ненадовић Дејан, дипл.социолог с.р.
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На основу члана 37. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник Општине
Деспотовац'', број 7/08, 1/09 и 2/12), Општинска комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница, на седници одржаној 23. јануара 2014. године, донела је

О Д Л У К У

1. За спровођење ванредних избора у Месној заједници Деспотовац, примењиваће се
обрасци за спровођење избора за чланове савета месних заједница чији је облик и садржина
утврђена Одлуком број: 013-7-2/12 од 15.10.2012. године, и који су објављени у
''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број: 15 од 16. октобра 2012. године.

2. Саставни део ове Одлуке су обрасци за спровођење избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Деспотовац.

3. Правила о раду бирачких одбора, које је донела Комисија 15.10.2012. године,
објављена у ''Службеном гласнику општине Деспотовац'', број 15 од 16. октобра 2012.
године, примењиваће се и на изборе за чланове савета месне заједнице Деспотовац.

4. Роковник за обављање изборних радњи у поступку избора чланова савета месне
заједнице Деспотовац, објавиће се на огласној табли месне заједнице Деспотовац и
Општинске управе Деспотовац.

5. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Општине Деспотовац''.

Број: 013-1-2/15 од  23.01.2015. године
ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Горан Грујић, дипл.прав., с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

1. Одлука о расписивању избора за чланове савета месне заједнице
Деспотовац 1

2. Одлука о премењивању образаца за спровођење ванредних избора у
Месној заједници за чланове савета месне заједнице Деспотовац 2



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 1 Деспотовац 23.01.2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - број 1 4

Оснивач:

Скупштина општине Деспотовац

Уредник:

Гордана Јаблановић, дипл.прав.
Секретар Скупштине општине Деспотовац

Издаје и штампа:

Општинска управа – Стручна служба  органа Општине,
ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4

Тел/факс:

(035) 611-006

Email:

sodespotovac@ptt.rs

Web:

www.despotovac.rs
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