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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     
ОПШТИНЕ ШИД 

 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Адашевци на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДАШЕВЦИ 

 

I 

  У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Адашевци, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Стојан Мијановић, за председника 

2.Драго Ђукић, за члана 

3.Марија Недокланац, за члана 

4.Светлана Бањац, за члана, 

5.Владимир Ивановић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Милена 

Павловић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Адашевци, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Адашевци. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДАШЕВЦИ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  61/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

                 ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА                                                      

Предраг Симић 
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На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Батровци на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАТРОВЦИ 
 

I 

 У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Батровци, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Маја Радунковић, за председника 

2.Зоран Чернилогар, за члана 

3.Миодраг Алимпић, за члана 

4.Петар Шпановић, за члана, 

5.Предраг Обрадовић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Љиљана 

Милисавац. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Батровци, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Батровци. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТРОВЦИ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  18/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Зоран Петровић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Бикић До на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИКИЋ ДО 

 

I 

 У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Бикић До, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Ирена Шкорић, за председника 

2.Борислав Хорват, за члана 

3.Јанко Хнатко, за члана 

4.Љиљана Пеурача, за члана, 

5.Зденко Лазор, за члана. 
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II 

За секретара Комисије именује се 

Србислав Грчић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Бикић До, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички из предаје 

бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Бикић До. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИКИЋ ДО 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  38/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Биљана Шолтис 

 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Гибарац на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГИБАРАЦ 

 

I 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Гибарац, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Марија Бјелић, за председника 

2.Бранимир Миловуковић, за члана 

3.Рада Бобић, за члана 

4.Велимир Орешчанин, за члана, 

5.Цвија Гојковић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Рајко 

Јовковић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Гибарац, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 
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- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Гибарац. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГИБАРАЦ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  63/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА                                                                                     

Тихомир Шушњар 

 

 

основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Беркасово на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕРКАСОВО 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Беркасово, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Љубица Марковић, за председника 

2.Добрила Вркатић, за члана 

3.Горан Бошњаковић, за члана 

4.Гордана Балашћак, за члана 

5.Анђелка Струхар, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Владислав Тот. 

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Беркасово, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Беркасово. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕРКАСОВО 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  61/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Љубиша Говорчин 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Број 5                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                          уторак. 4. јун. 2013. 

 

5 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Бингула на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНГУЛА 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Бингула, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Ненад Кања, за председника 

2.Живана Вранић, за члана 

3.Горан Дејановић, за члана 

4.Ружа Рајић, за члана 

5.Данко Пажин, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Јасминка Пажин. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Бингула, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иxз 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Бингула. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИНГУЛА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  7/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Радован Анџић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Бачинци на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧИНЦИ 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Бачинци, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Милорад Видовић, за председника 

2.Милош Стевановић, за члана 

3.Мића Вучић, за члана 

4.Владимир Задрипко, за члана 

5.Раде Лазић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Предраг 

Лазаров. 
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III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Бачинци, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Бачинци. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧИНЦИ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  93/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Милан Видовић 

 

 

 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Вашица на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАШИЦА 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Вашица, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Силвија Косанић, за председника 

2.Данијела Марковић, за члана 

3.Љиљана Мандић, за члана 

4.Предраг Јастребић, за члана 

5.Зоран Малетић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Миленко Нађ. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Вашица, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 
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- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Вашица. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАШИЦА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  22/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

                       Војислав Кулачанин 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Вишњићево на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВИШЊИЋЕВО 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Вишњићево, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Верица Маријановић, за председника 

2.Кристина Бакајлић, за члана 

3.Рајко Дамјановић, за члана 

4.Слободан Обрадовић, за члана 

5.Славиша Мирковић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Никола 

Веселиновић. 

  

 

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Вишњићево, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Вишњићево. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЊИЋЕВО 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  57/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Драган Радовановић 
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На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Илинци  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛИНЦИ 

   

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Илинци, ( у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Радмила Марковић, за председника 

2.Марија Вилић, за члана 

3.Здравка Митровић Продановић, за члана 

4.Милош Митровић, за члана 

5.Данијела Вилић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Драгица 

Неговановић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Илинци, 

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Илинци. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИЛИНЦИ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  59/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Јамена  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАМЕНА 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Јамена,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Перица Ђурић, за председника 

2.Слађана Зарић, за члана 

3.Бранислав Старчевић, за члана 

4.Никола Вечић, за члана 

5.Рајо Стевић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Светлана Марушић. 
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III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Јамена,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Јамена. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАМЕНА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  59/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Миодраг Старчевић 

 

 

На основу члана 28. став 5. Статута Месне 

заједнице Кукујевци број: 54/2009 од 29. јуна 

2009. године, Савет Месне заједнице Кукујевци  

на својој седници одржаној дана 04.06.2013. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУКУЈЕВЦИ 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Кукујевци,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Радивој Вагурић, за председника 

2.Душан Чалић, за члана 

3.Вељко Кубат, за члана 

4.Јованка Балаћ, за члана 

5.Љиљана Милић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Радмила 

Цветковић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Кукујевци,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички из предаје 

бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 
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V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Кукујевци. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУКУЈЕВЦИ 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број:  27/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

 

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Мирослав Стојчевић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Љуба  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБА 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Љуба,   (у даљем 

тексту: Комисија), који ће се одржати дана 21. 

јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Јарослав Поважан, за председника 

2.Мирослав Руман, за члана 

3.Зоран Мрђановић, за члана 

4.Дино Шаготлић, за члана 

5.Стјепан Лендвај, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Милена 

Шарац. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Љуба,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Љуба. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉУБА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  29/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Влатко Руман 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Моровић  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОРОВИЋ 
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У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Моровић,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Милева Ковачић, за председника 

2.Весна Лукић, за члана 

3.Горан Грујичић, за члана 

4.Јасна Симанић, за члана 

5.Миладин Пинић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Лукин 

Душанка. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Моровић,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

 

 

 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Моровић. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОРОВИЋ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  21/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Јово Лазић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Моловин  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛОВИН 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Моловин,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Мира Ђурђевић, за председника 

2.Жељко Девић, за члана 

3.Душан Грујић, за члана 

4.Стеван Никић, за члана 

5.Зоран Јурић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Наташа 

Скакун. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Моловин,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 



 
 
Број 5                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                          уторак. 4. јун. 2013. 

 

12 

 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Моловин. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОЛОВИН 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  05-6/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Никола  Субић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Привина Глава  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИВИНА 

ГЛАВА 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Првина Глава,   

(у даљем тексту: Комисија), који ће се одржати 

дана 21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Зора Савић, за председника 

2.Ђорђе Јуришић, за члана 

3.Мира Стојчевић, за члана 

4.Петар Тривић, за члана 

5.Ненад Фаркаш, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Србислав Грчић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Привина Глава,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 
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IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Привина 

Глава. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИВИНА ГЛАВА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  7/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Мирослав Гркинић 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице 

Ердевик  на својој седници одржаној дана 

04.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕРДЕВИК 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Ердевик,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Невенка Јанковић, за председника 

2.Радомир Станивуковић, за члана 

3.Бранислав Кузмановић, за члана 

4.Борислав Божић, за члана 

5.Душан Ритан, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Даница 

Савић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Ердевик,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Ердевик. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЕРДЕВИК 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  62/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Јова Красуља 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице Сот  

на својој седници одржаној дана 04.06.2013. 

године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СОТ 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Сот,   (у даљем 

тексту: Комисија), који ће се одржати дана 21. 

јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Јован Добрић, за председника 

2.Љубиша Лазарац, за члана 

3.Жељко Вукмир, за члана 

4.Пера Живковић, за члана 

5.Миљана Аришић, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се Маја 

Радека. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Сот,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 

- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Сот. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОТ 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  245/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Саша   Поважан 

 

 

На основу члана 4. Одлуке о расписивању 

избора за чланове савета месних заједница 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

бр. 4/13),  Привремено тело Месне заједнице Шид  

на својој седници одржаној дана 04.06.2013. 

године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИД 

 

У Комисију за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Шид,   (у даљем 

тексту: Комисија), који ће се одржати дана 21. 

јула 2013. године,  именују се: 

 

   1.Жељко Фајфрић, за председника 

2.Мирослав Нонковић, за члана 

3.Јадранка Бајуновић, за члана 

4.Весна Јаковљевић, за члана 

5.Биљана Крч, за члана. 

 

II 

За секретара Комисије именује се 

Радослава Ђурић. 

  

III 

 Задатак Комисије је да: 

- води рачуна о законитости 

спровођења Избора за чланове Савета 

месне заједнице Шид,  

- одређује бирачка места, 

- одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове, 
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- прима и потврђује кандидатуре и 

утврђује јединствену листу кандидата 

за чланове Савета месне заједнице, 

- прописује обрасце и организује 

техничке припреме за  спровођење 

избора, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора, 

- утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички иx 

предаје бирачким одборима, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- издаје уверење о избору за члана 

Савета месне заједнице, 

- доноси решења, закључке, правила, 

упутства и друге акте, поводом 

спровођења избора, 

- обавља и друге неопходне послове, а у 

вези спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице. 

  

IV 

 Мандат Комисије престаје спровођењем 

избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

и на огласној табли Месне заједнице Шид. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИД 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  207/2013 

Дана:  04.06.2013. 

Шид 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

Драган Гутић 
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САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

 

ОПШТИНА ШИД 

Привремена тела месних заједница 

 

75.         Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Адашевци 1 

76.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Батровци 2 

77.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Бикић До 2 

78.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Гибарац 3 

79.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Беркасово 4 

80.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Бингула 5 

81.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Бачинци 5 

82.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Вашица 6 

83.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Вишњићево 7 

84.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Илинци 8 

85.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Јамена 8 

86.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Кукујевци 9 

87   Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Љуба 10 

88.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Моровић 10 

89.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Моловин 11 

90.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице ривина глава 12 

91.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Ердевик 13 

92.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Сот 14 
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93.  Решење о образовању комисије за спровођење избора за чланове Савета 

месне заједнице Шид 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Број 5                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                          уторак. 4. јун. 2013. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Број 5                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                          уторак. 4. јун. 2013. 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Иван Ердеји, извршилац за послове скупштине, телефон: 022/712 – 002 

www.sid.rs 


