
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина  

Општина Мали Иђош 

Скупштина општине 

Општинска изборна комисија у Малом Иђошу 

Број: 013-2-17/2020-02 

Датум: 09.03.2020. године 

ул. Главна бр. 32. 

Мали Иђош 

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 

18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 

Општинска изборна комисија у Малом Иђошу, на 4. седници одржаној дана 09.03.2020. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

о исправци Решења о проглашењу Изборнa листa број 013-2-12/2020-02 од 

06.03.2020. године 

Исправља се диспозитив наведеног Решења, те гласи овако: 

„ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна лист број 1 (један) 

кандидата за одборнике Скупштине Општине Мали Иђош под називом 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. Изборну листу је за изборе расписане за 

26. април 2020. године поднела Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

У Решењу о проглашењу Изборне листе број 013-2-12/2020-02 од 06.03.2020. године 

дошло је до очигледне грешке у писању у диспозитиву и уместо диспозитива: 

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број 1 (један)  

кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Иђош под називом 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“  коју је за изборе расписане за 26. 

април 2020. године поднела КОАЛИЦИЈА „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ“ , 

измењен је диспозитив и он сада гласи као у диспозитиву овог Решења. 

Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 

95/2018 – аутентично тумачење), прописано је да орган увек може да исправи своје 



решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, 

писању или рачунању и друге очигледне нетачности, као и да решење о исправци 

почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је 

исправка неповољна по странку - од када странка буде обавештена о исправци. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 24 часа од достављања решења. 

  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У МАЛОМ ИЂОШУ 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Зоран Пустахија,с.р. 

 

 

 


