
Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Комисија за спровођење избора за  

избор чланова Савета месних заједница 

Број: 49-1/17 

Датум: 13.01.2017. године 

Мали Зворник 

 

 

Обавештење о расписаним изборима за  

Савете месних заједница на територији Општине Мали Зворник 

 

 Обавештавају се грађани да ће се 05.02.2017. године одржати избори за савете месних заједница: 

Брасина, Доња Борина, Радаљ, Доње Насеље, Центар, Сакар, Будишић, Амајић,  Доња Трешница,  

Цулине, Велика Река . 

Избори се спроводе у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Мали 

Зворник ( ,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 12/16). 

Изборе за Савет Месне заједнице спроводиће Комисија за спровођење избора за избор чланова 

Савета месних заједница на територији општине Мали Зворник именована дана 

22.12.2016.године, решењем  Скупштине општине Мали Зворник  број 06- 2452. 

 Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике 

Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога 

потписаном изјавом подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају 

пребивалиште на територији Месне заједнице, односно који је: 

- у месним заједницама  Доња Борина, Радаљ, Доње Насеље и Центар добио писмену 

подршку најмање 20 бирача 

- у месној заједници   Брасина добио писмену подршку најмање 15 бирача 

- у месним заједницама  Сакар,  Доња Трешница,  Цулине и Велика Река  добио писмену 

подршку најмање 10 бирача 

- у месним заједницама  Будишић и Амајић добио писмену подршку најмање 5 бирача 

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети лично у згради 

Општине Мали Зворник, адреса Краља петра Првог бр. 23 Мали Зворник или на сајту општине 

Мали Зворник http://www.malizvornik.rs/  .  

Кандидатура се подноси Комисији за  спровођење избора за избор Савете месних заједница на 

територији општине Мали Зворник преко писарнице општине Мали Зворник, радним данима од 

10 до 14,00 часова а суботом и недељом од 10 до 12,00 часова, а најкасније до 20.01.2017.год., до 

14,00 часова 

Информације на телефон: 064/315-7629 Бранко Илић. 

 

Комисија за спровођење избора 

 за избор чланова Савета месних заједница  

на територији општине Мали Зворник 

http://www.malizvornik.rs/

