
На  основу  члана  73.  и  74.  Закона  о  локалној  самоуправи  (Службени  гласник
Републике Србије број 129/07, 83/2014 и 101/2016) ,  члана 58. став 1. тачка 5. Статута
Општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 , 20/2013) и члана
19.  Одлуке  о  Месним  заједницама  („Службени  лист  општине  Житиште“  број  5/2003,
4/2005 и 12/2010) и одредби Статута Месних заједница, Председник Општине Житиште
дана 16.  маја  2017.  доноси следећу 

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Расписујем изборе за  чланове органа Месних заједница на  територији Општине
Житиште  и  то:  Месних  заједница  Житиште,  Равни  Тополовац,  Торак,  Банатско
Вишњићево,  Нови  Итебеј,  Српски  Итебеј,  Међа,  Хетин,  Банатски  Двор,  Честерег  и
Банатско Карађорђево и Торда за  18. јуни  2017. године.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од  18. маја 2017. године.
Изборе  за  чланове  органа  месних  заједница  спровешће  органи  за  спровођење

избора на основу одредаба Статута Месних заједница. 
            Савети месних заједница су дужни по ступању на снагу ове Одлуке ажурирају
састав органа за спровођење избора те донесу акта о формирању Комисија за спровођење
избора за органе у месним заједницама, најкасније до дана  почетка рока изборних радњи.
Комисије  за спровођење избора су у обавези да донесу решења  о образовању бирачких
одбора у складу са Статутима месних заједница и овом Одлуком .  Уколико органи месних
заједница благовремено у остављеном року  не изврше именовање  органа за спровођење
избора,  Председник Општине  ће у складу са овлашћењима предузети потребне мере за
стварање услова за спровођење ове Одлуке.
            Финансијска средства за спровођење избора за органе месних заједница обезбеђена
су у буџету Општине Житиште  и обухватају средства за  накнаде за рад   комисија за
спровођење избора, накнаде за рад бирачких одбора, као и средства за покриће набавке
канцеларијског материјала и других административно техничких трошкова.         
             

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном   објављивања  у  „Службеном  листу  општине
Житиште“.
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