
 
 На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС" број 129/07 и 47/18), члана 40. и 44. Статута општине Ариље ("Службени 
гласник општине Ариље" број 13/2019) и члана 72. Пословника Скупштине 
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број  20/2019), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 28. седници одржаној 20. 09. 2019. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Изборне комисије за спровођење избора у месним 

заједницама 
 

I 

   Именују се  председник и  чланови  Изборне комисије за спровођење 
избора у месним заједницама: 
             1.Миљана Вукотић, председник 
             -  Весна Давидовић, заменик председника 
             2.Србољуб Матовић, члан 
             -   Сузана Цветић, заменик члана 
             3.Марко Остојић, члан 
              - Нада Радојевић, заменик члана 
 
               

II 

   За секретара Изборне комисије за спровођење избора у месним 
заједницама именује се Ружица Николић Василић, а за заменика секретара 
Радојко Крчевинац. 
 

 
III 

Изборна комисија приликом спровођења избора за Савет месне заједнице: 
1)стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне 
заједнице; 
2)одређује бирачка места; 
3)одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4)даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора за 
чланове савета месне заједнице; 
5)прописује  обрасце  и  организује  техничке  припреме  за  спровођење 
избора; 
6)утврђује  да  ли  су  изборне  листе  сачињене  и  поднете  у  складу  са 
Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице; 
7)проглашава листу кандидата; 
8)утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка 
места и записнички их предаје бирачким одборима; 
9)одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета месне 
заједнице; 
10)утврђује  и  објављује  резултате  избора  за  чланове  савета  месне 
заједнице; 
11)подноси  извештај  Скупштини  општине  о  спроведеним  изборима  за 
чланове савета месне заједнице; 
12) обавља друге послове и овлашћења утврђене Одлуком о месним 
заједницама. 
 



 
IV 

           Мандат  председника, чланова и секретара Изборне комисије траје 
четири године. 
 

V 
   Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 112- ___/19, 20. 09.  2019. године 
 

 
       Председник Скупштине општине, 
                  Драгиша Терзић 
 
           
 


