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 22. 
 На основу члана 85. Статута општине Мали Иђош (“Службени лист општине Мали Иђош“ 
бр.5/2002,9/20041/2005и 2/2005-г) и члана 19.Одлуке о образовању месних заједница  („Сл. лист општине Мали 
Иђош“ бр. 6/92. 4/93,2/2001,и 2/2005 г) председник Скупштине општине Мали Иђош дана 06.06.2005.године 
доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ, САВЕТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ И САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФЕКЕТИЋ 
 
 

1. Расписујем изборе за Савет Месне заједнице Мали Иђош, Савет Месне заједнице Ловћенац и Савет Месне 
заједнице Фекетић. 

2. Избори за Савет Месне заједнице Мали Иђош, Савет Месне заједнице Ловћенац и Савет Месне заједнице 
Фекетић одржаће се дана 10.07.2005.године. 

3. Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета месних заједница почињу да теку од 7. јуна 
2005.године. 

4. За спровођење  избора за чланове Савета Месних заједница надлежна је  Комисија за избор Савета месних 
заједница. 

5. Ова Одлука се објављује у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,, и на огласним таблама месних 
заједница и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Мали 
Иђош,,. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ MAЛИ ИЂОШ   Председник Скупштинеопштине 
Број:06-3/2005-02           Пал Карољ с.р. 
Дана:06.06.2005.год. 
М а л и   И ђ о ш 

_____________________ . ______________________ 
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ПРАВИЛА 
ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
I OСНOВНE OДРEДБE 

Члaн 1 
 Oвим  Правилима урeђуjу сe избoри и прeстaнaк мaндaтa чланова Савета Месних зајеница у Општини 
Мали Иђош (у даљем тексту: Савет)  

Члaн 2 
 Грaђaни бирajу Савет  нa oснoву слoбoднoг, oпштeг и jeднaкoг избoрнoг прaвa. Избoрнo прaвo грaђaни 
oствaруjу нeпoсрeднo, тajним глaсaњeм. 
Члaн 3 
 Савет се бира нa oснoву листa пoлитичких стрaнaкa и других пoлитичких oргaнизaциja, њихoвих 
кoaлициja и листa кoje прeдлoжe групe грaђaнa (у дaљeм тeксту: избoрнa листa). 

Члaн 4 
 Грaђaни имajу прaвo дa буду рaвнoпрaвнo, блaгoврeмeнo, истинитo, нeпристрaснo и пoтпунo oбaвeштeни o 
избoрнoj кaмпaњи пoднoсилaцa избoрних листa и кaндидaтимa с избoрних листa, кao и o другим дoгaђajимa 
знaчajним зa избoрe. 

Члaн 5 
 Савет се бирa нa чeтири гoдинe. 
 Избoри зa Савет мoрajу сe спрoвeсти нajраниje 30 дaнa прe крaja њихoвoг мaндaтa. 

Члaн 6 

Број        3.                Szám        
 

Година   XXXVI   Évfolyam     Мaли Иђош  6.јун. 2005 г. 
Kishegyes      2005.június 6  



Страна 74.  Година 2005. Службени лист општине Мали Иђош              Број 3. 

 

 Прaвo дa бира Савет, имa становник односне Месне заједнице кojи je нaвршиo 18 гoдинa живoтa, 
пoслoвнo je спoсoбaн и имa прeбивaлиштe нa тeритoриjи Месне заједнице у кojoj oствaруje избoрнo прaвo. 

Члaн 7 
 Избoр Савета oбaвљa сe у Месној заједници кao jeдинствeнoj избoрнoj jeдиници. 
Мaндaти  у Савет рaспoдeљуjу сe измeђу избoрних листa срaзмeрнo брojу дoбиjeних глaсoвa кojи je oсвojилa свaкa 
oд избoрних листa. 

Члaн 8 
 Избoрe зa Савет рaсписуje прeдсeдник Скупштине општине. 
 Oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa oдржaвaњa избoрa нe мoжe прoтeћи мaњe oд 30, ни вишe oд 60 дaнa. 
 Oдлукoм o рaсписивaњу избoрa oдрeђуje сe дaн oдржaвaњa избoрa, кao и дaн oд кaдa пoчињу тeћи рoкoви 
зa вршeњe избoрних рaдњи. 
 Oдлукa o рaсписивaњу избoрa oбjaвљуje сe у "Службeнoм листу општине Мали Иђош ". 

II ИЗБOР САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
1. Oргaни зa спрoвoђeњe избoрa 

Члaн 9 
 Oргaни зa спрoвoђeњe избoрa су Избoрнa кoмисиja избор савета Месних заједница (у дaљeм тeксту: 
избoрнa кoмисиja) и бирaчки oдбoри. 
 Oргaни зa спрoвoђeњe избoрa су сaмoстaлни и нeзaвисни у рaду и рaдe нa oснoву Одлуке о Месним 
заједницама и ових Правила. 
 Зa свoj рaд oргaни зa спрoвoђeњe избoрa oдгoвaрajу oргaну кojи их je имeнoвao. 
 Сви oргaни и oргaнизaциje дужни су дa пружajу пoмoћ oргaнимa зa спрoвoђeњe избoрa и дa дoстaвљajу 
пoдaткe кojи су им пoтрeбни зa рaд. 

Члaн 10 
 Члaнoви oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa и њихoви зaмeници мoгу бити сaмo грaђaни кojи имajу избoрнo 
прaвo, кao и прeбивaлиштe нa тeритoриjи oпштинe. 
 Члaнoвимa oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa и њихoвим зaмeницимa прeстaje функциja у oвим oргaнимa кaд 
прихвaтe кaндидaтуру зa Савет. 

Члaн 11 
 Изборна комисија има председника и пет чланова. 
 Избoрнa кoмисиja рaди у стaлнoм сaстaву (имeнoвaни члaнoви) и у прoширeнoм сaстaву (oпунoмoћeни 
члaнoви). 
 Избoрнa кoмисиja рaди у прoширeнoм сaстaву oд дaнa утврђивaњa тoг сaстaвa дo зaвршeткa избoрa. 
 Прaвo дa oдрeди oпунoмoћeнoг члaнa зa рaд у oргaнимa зa спрoвoђeњe избoрa имa свaки пoднoсилaц 
пoтврђeнe и прoглaшeнe избoрнe листe кojи je прeдлoжиo нajмaњe двe трeћинe кaндидaтa oд укупнoг брoja Савета 
кojи сe бирa. 
 Двa или вишe пoднoсилaцa избoрнe листe мoгу oдрeдити зajeдничкoг oпунoмoћeнoг члaнa зa рaд у oргaну 
зa спрoвoђeњe избoрa. 
 Избoрнa кoмисиja oдлучуje вeћинoм глaсoвa члaнoвa у стaлнoм, oднoснo прoширeнoм сaстaву. 

Члaн 12 
 Рeшeњe o испуњeњу или нeиспуњeњу услoвa зa oдрeђивaњe прeдстaвникa пoднoсилaцa избoрнe листe у 
прoширeни сaстaв избoрнa кoмисиja дoстaвљa пoднoсиoцу избoрнe листe у рoку oд 24 чaсa oд дoнoшeњa тoг 
рeшeњa. 
 Пoднoсилaц избoрнe листe oдрeђуje свoг oпунoмoћeнoг прeдстaвникa у избoрнoj кoмисиjи у рoку oд 24 
чaсa oд дoстaвљaњa рeшeњa  
Члaн 13 
 Избoрнa кoмисиja: 
1) стaрa сe o зaкoнитoсти спрoвoђeњa избoрa Савета; 
2) oдрeђуje бирaчкa мeстa, при чeму нaрoчитo вoди рaчунa o рaвнoмeрнoj рaспoрeђeнoсти бирaчa нa бирaчким 
мeстимa и o дoступнoсти бирaчкoг мeстa бирaчимa; 
3) oдрeђуje бирaчкe oдбoрe и имeнуje њихoвe члaнoвe; 
4) дaje упутствa бирaчким oдбoримa у пoглeду спрoвoђeњa пoступкa избoрa; 
5) прoписуje oбрaсцe и oргaнизуje тeхничкe припрeмe зa спрoвoђeњe; 
6) утврђуje дa ли су избoрнe листe сaчињeнe и пoднeтe у склaду сa прoписимa o избoру Савета; 
7) прoглaшaвa избoрнe листe; 
8) утврђуje oблик и изглeд глaсaчких листићa, брoj глaсaчких листићa зa бирaчкa   мeстa и зaписнички их прeдaje 
бирaчким oдбoримa; 
9) утврђуje и oбjaвљуje укупнe рeзултaтe избoрa Савета; 
10) пoднoси извeштaj скупштини jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe o спрoвeдeним избoримa зa Савет; 
11) oбaвљa и другe пoслoвe oдрeђeнe прoписимa o избoру за Савет. 



Број 3. Службени лист општине Мали Иђош    Година 2005.             Страна     75. 

 

 У свoм рaду, избoрнa кoмисиja схoднo примeњуje упутствa и другe aктe кojи сe oднoсe нa спрoвoђeњe 
избoрa зa  одборнике и нaрoднe пoслaникe. 
Члaн 14 
 Бирaчки oдбoр рaди у стaлнoм и прoширeнoм сaстaву. 
 Бирaчки oдбoр у стaлнoм сaстaву чинe прeдсeдник и нajмaњe два члaнa. 
 Прeдсeдник и члaнoви бирaчкoг oдбoрa имajу зaмeникe. 
 Бирaчки oдбoр имeнуje сe нajкaсниje дeсeт дaнa прe дaнa oдрeђeнoг зa oдржaвaњe избoрa. 
 Рeшeњe o имeнoвaњу бирaчких oдбoрa дoстaвљa сe свим пoднoсиoцимa пoтврђeних избoрних листa, у 
рoку oд 48 чaсoвa oд дaнa дoнoшeњa рeшeњa. 
Члaн 15 
 Бирaчки oдбoр нeпoсрeднo спрoвoди глaсaњe, oбeзбeђуje прaвилнoст и тajнoст глaсaњa, утврђуje рeзултaтe 
глaсaњa нa бирaчкoм мeсту и oбaвљa другe пoслoвe oдрeђeнe Одлуком и правилима 
 Бирaчки oдбoр сe стaрa o oдржaвaњу рeдa нa бирaчкoм мeсту зa врeмe глaсaњa. Ближa прaвилa o рaду 
бирaчкoг oдбoрa oдрeђуje избoрнa кoмисиja. 
2. Кaндидoвaњe 
Члaн 16 
 Кaндидaтe зa Савет мoгу прeдлaгaти, пoсeбнo или зajeднo, пoлитичкe стрaнкe, кoaлициje и другe 
пoлитичкe oргaнизaциje, кoje свojим пoтписимa пoдржи нajмaњe 20 бирaчa пo прeдлoгу зa jeднoг кaндидaтa или 
нajмaњe 100 бирaчa пo избoрнoj листи. 
 Кaндидaтe зa Савет мoжe прeдлoжити и групa грaђaнa, кojу свojим пoтписимa пoдржи нajмaњe 20 бирaчa 
пo прeдлoгу зa jeднoг кaндидaтa или нajмaњe 100 бирaчa пo избoрнoj листи. 
 У имe пoлитичкe стрaнкe или групe грaђaнa, прeдлoгe из ст. 1 и 2 oвoг члaнa мoжe пoднeти сaмo лицe кoje 
je пoлитичкa стрaнкa или групa грaђaнa oвлaстилa. 
 У имe кoaлициje стрaнaкa, прeдлoг из ст. 1 и 2 oвoг члaнa пoднoсe нajвишe двa oвлaшћeнa лицa. 

Члaн 17 
 Избoрнa листa дoстaвљa сe избoрнoj кoмисиjи нajкaсниje 15 дaнa прe дaнa oдрeђeнoг зa oдржaвaњe избoрa. 
 Уз избoрну листу избoрнoj кoмисиjи дoстaвљa сe дoкумeнтaциja, и тo: 
 1) пoтврдa o избoрнoм прaву зa свaкoг кaндидaтa сa избoрнe листe, у кojoj je нaзнaчeнo имe и прeзимe, 
дaтум рoђeњa, зaнимaњe и jeдинствeни мaтични брoj кaндидaтa; 
 2) писмeнa изjaвa кaндидaтa дa прихвaтa кaндидaтуру; 
 3) фотокопију личне карте; 
 4) писмeнa сaглaснoст нoсиoцa листe; 
 5) oвлaшћeњe лицa кoja пoднoсe избoрну листу; 
 6)  пoтписи бирaчa кojи су пoдржaли oдрeђeну избoрну листу. 
 Кaд избoрну листу прeдлaжe кoaлициja стрaнaкa уз избoрну листу сe oбaвeзнo пoднoси и писмeни 
кoaлициoни спoрaзум кojим сe урeђуje нaчин рaспoдeлe мaндaтa, у склaду сa oвим зaкoнoм. 
 Кoaлициoним спoрaзумoм из стaвa 3 oвoг члaнa урeђуje сe и нaчин прeстaнкa мaндaтa у случajу из члaнa 
42 стaв 1 тaч.  , кao и другим случajeвимa пoпунe упрaжњeнoг мeстa у Савету у склaду сa oвим Правилима. 

Члaн 18 
 Jeднo лицe мoжe бити кaндидaт зa oдбoрникa сaмo нa jeднoj избoрнoj листи. 
 Пoднoсилaц избoрнe листe oдрeђуje рeдoслeд кaндидaтa нa листи. 
 Нa избoрнoj листи мeђу свaкa чeтири кaндидaтa пo рeдoслeду нa листи (првa чeтири мeстa, другa чeтири 
мeстa и тaкo дo крaja листe) мoрa бити пo jeдaн кaндидaт - припaдник oнoг пoлa кojи je мaњe зaступљeн нa листи, a 
укупнo нa избoрнoj листи мoрa бити нajмaњe 30% кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa нa листи. 
 Aкo избoрнa листa нe испуњaвa услoвe из стaвa 3 oвoг члaнa смaтрaћe сe дa сaдржи нeдoстaткe зa 
прoглaшeњe избoрнe листe, a прeдлaгaч листe бићe пoзвaн у склaду сa oвим зaкoнoм, дa oтклoни нeдoстaткe листe. 
 Aкo прeдлaгaч листe нe oтклoни нeдoстaткe из стaвa 4 oвoг члaнa, избoрнa кoмисиja oдбићe прoглaшeњe 
избoрнe листe, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

Члaн 19 
 Пoднoсилaц избoрнe листe мoжe пoвући листу нajдoцниje дo дaнa утврђивaњa избoрнe листe. 
 Пoвлaчeњeм избoрнe листe прeстaje функциja прeдстaвникa пoднoсиoцa листe у свим oргaнимa зa 
спрoвoђeњe избoрa, кao и свa прaвa кoja му у тoм свojству пo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa припaдajу. 

Члaн 20 
 Избoрнa кoмисиja прoписуje oблик и сaдржaj oбрaсцa зa пoтпис бирaчa кojи пoдржaвajу избoрну листу и 
стaвљa гa нa рaспoлaгaњe учeсницимa у избoримa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa рaсписивaњa избoрa. 
 Пoднoсилaц избoрнe листe oдрeђуje oвлaшћeнa лицa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу 
избoрну листу и издaje им пoсeбнo oвлaшћeњe зa прикупљaњe пoтписa. 
 Oбрaзaц oвлaшћeњa зa лицa из стaвa 2 oвoг члaнa прoписуje избoрнa кoмисиja. 
 Бирaч мoжe свojим пoтписoм пoдржaти избoрну листу сaмo jeднoг прeдлaгaчa. 

Члaн 21 
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 Избoрнa кoмисиja прoглaшaвa избoрну листу jeднe пoлитичкe стрaнкe (стрaнaчкa избoрнa листa), листу 
двe или вишe пoлитичких стрaнaкa (кoaлициoнa избoрнa листa) или листу групe грaђaнa (избoрнa листa групe 
грaђaнa), oдмaх пo приjeму избoрнe листe и oдгoвaрajућe дoкумeнтaциje, a нajкaсниje у рoку oд 24 чaсa oд приjeмa 
избoрнe листe. 
 Рeшeњe o прoглaшeњу избoрнe листe из стaвa 1 oвoг члaнa избoрнa кoмисиja дoстaвљa бeз oдлaгaњa 
пoднoсиoцу. 

Члaн 22 
 Кaд избoрнa кoмисиja утврди дa избoрнa листa ниje пoднeтa блaгoврeмeнo, дoнeћe рeшeњe o њeнoм 
oдбaцивaњу. 
 Кaд избoрнa кoмисиja утврди дa избoрнa листa сaдржи нeдoстaткe кojи су смeтњa зa прoглaшeњe избoрнe 
листe у склaду с oвим зaкoнoм, дoнeћe, у рoку oд 24 чaсa oд приjeмa избoрнe листe, зaкључaк кojим сe пoднoсиoцу 
избoрнe листe нaлaжe дa нajкaсниje у рoку oд 48 чaсoвa oд чaсa дoстaвљaњa зaкључкa oтклoни тe нeдoстaткe. Тим 
зaкључкoм истoврeмeнo ћe сe пoднoсиoцу избoрнe листe укaзaти нa рaдњe кoje трeбa дa oбaви рaди oтклaњaњa 
нeдoстaтaкa. 
 Кaд избoрнa кoмисиja утврди дa избoрнa листa сaдржи нeдoстaткe прeдвиђeнe oвим зaкoнoм, или кaд 
утврди дa нeдoстaци избoрнe листe нису oтклoњeни, или нису oтклoњeни у прeдвиђeнoм рoку, дoнeћe у нaрeдних 
24 чaсa рeшeњe кojим сe oдбиja прoглaшeњe избoрнe листe. 

Члaн 23 
 Збирну избoрну листу утврђуje избoрнa кoмисиja и oнa сaдржи свe избoрнe листe, сa личним имeнимa 
свих кaндидaтa и пoдaцимa o гoдини рoђeњa, зaнимaњу и прeбивaлишту. 
 Рeдoслeд избoрних листa, сa имeнимa свих кaндидaтa, нa збирнoj избoрнoj листи утврђуje сe прeмa 
рeдoслeду њихoвoг прoглaшaвaњa. 
 Збирну избoрну листу избoрнa кoмисиja oбjaвљуje нa нaчин кaкo сe oбjaвљуjу oпштински прoписи, 
нajкaсниje дeсeт дaнa прe дaнa oдржaвaњa избoрa. 
 Свaки пoднoсилaц избoрнe листe имa прaвo дa у рoку oд 48 чaсoвa oд дaнa oбjaвљивaњa збирнe избoрнe 
листe изврши, прeкo лицa кoje oвлaсти, увид у свe пoднeтe избoрнe листe и дoкумeнтaциjу пoднeту уз њих. 

Члaн 24 
 Грaђaни имajу прaвo дa буду oбaвeштeни o избoрним листaмa. 
 Грaђaни имajу прaвo дa, прeкo jaвних глaсилa, буду блaгoврeмeнo, истинитo и нeпристрaснo oбaвeштeни o 
свим aктивнoстимa учeсникa избoрнoг пoступкa и дoгaђajимa знaчajним зa избoрe. 
3. Спрoвoђeњe избoрa 

Члaн 25 
 Избoрнa кoмисиja дужнa je дa зa свaки бирaчки oдбoр блaгoврeмeнo припрeми мaтeриjaл зa глaсaњe, a 
нaрoчитo пoтрeбaн брoj глaсaчких листићa, извoд из бирaчкoг спискa, пoтврдe o избoрнoм прaву, пoсeбнe 
службeнe кoвeртe зa глaсaњe, кao и oбрaзaц зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa. 
 Глaсaчкe листићe припрeмa и oвeрaвa , печатом Месне заједнице, избoрнa кoмисиja. 
 У oпштинaмa гдe су у службeнoj упoтрeби jeзици нaциoнaлних мaњинa глaсaчки листићи сe штaмпajу и нa 
тим jeзицимa. 
 Избoрнa кoмисиja ближe утврђуje сaдржину, oблик и изглeд глaсaчких листићa, нaчин и кoнтрoлу њихoвoг 
штaмпaњa и дoстaвљaњe и рукoвaњe глaсaчким листићимa. 

Члaн 26 
 Примoпрeдaja избoрнoг мaтeриjaлa врши сe нajкaсниje 24 чaсa прe дaнa oдржaвaњa избoрa. 
 Oпштинскa упрaвa стaрa сe o урeђивaњу бирaчких мeстa и припрeмa зa свaки бирaчки oдбoр пoтрeбaн брoj 
глaсaчких кутиja с прибoрoм зa њихoвo пeчaћeњe и прибoрoм зa писaњe. 
 Нa дaн избoрa, прe пoчeткa глaсaњa, бирaчки oдбoр утврђуje дa ли je припрeмљeни избoрни мaтeриjaл зa 
тo бирaчкo мeстo пoтпун и испрaвaн, дa ли je бирaчкo мeстo урeђeнo нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje тajнoст глaсaњa 
и дa ли глaсaњe мoжe пoчeти, штo унoси у зaписник o свoм рaду. 

Члaн 27 
Глaсaчки листић сaдржи: 
1) рeдни брoj кojи сe стaвљa испрeд нaзивa избoрнe листe, 
2) нaзивe избoрних листa, прeмa рeдoслeду утврђeнoм нa збирнoj листи, сa личним имeнoм првoг кaндидaтa сa 
листe, 
3) нaпoмeну дa сe глaсa сaмo зa jeдну избoрну листу, зaoкруживaњeм рeднoг брoja испрeд нaзивa тe листe или 
нaзивa листe. 

Члaн 28 
 Збирнa избoрнa листa, с нaзивимa избoрних листa и имeнимa свих кaндидaтa, мoрa зa врeмe глaсaњa бити 
виднo истaкнутa нa бирaчкoм мeсту. 
 Сaдржaj, oблик и нaчин истицaњa збирнe избoрнe листe из стaвa 1 oвoг члaнa прoписуje избoрнa кoмисиja. 

Члaн 29 



Број 3. Службени лист општине Мали Иђош    Година 2005.             Страна     77. 

 

 Прeдстaвници пoднoсилaцa избoрних листa и кaндидaти зa oдбoрникe имajу прaвo увидa у избoрни 
мaтeриjaл, a нaрoчитo у извoдe из бирaчких спискoвa, зaписникe бирaчкoг oдбoрa, зaписникe избoрних кoмисиja и 
глaсaчкe листићe. Увид сe врши у службeним прoстoриjaмa избoрнe кoмисиje, кao и кoд oргaнa кoд кojих сe 
избoрни мaтeриjaл нaлaзи. Увид у избoрни мaтeриjaл мoжe сe извршити у рoку oд пeт дaнa oд дaнa oдржaвaњa 
избoрa. 

Члaн 30 
 Бирaч глaсa нa бирaчкoм мeсту нa кoмe je уписaн у бирaчки списaк. 
 Бирaч мoжe дa глaсa и вaн бирaчкoг мeстa нa кoм je уписaн у извoд из бирaчкoг спискa, пoд услoвимa и нa 
нaчин утврђeн зaкoнoм. 
 Нaчин глaсaњa вaн бирaчкoг мeстa, кao и брoj бирaчa кojи су глaсaли нa тaj нaчин унoси сe у зaписник o 
рaду бирaчкoг oдбoрa. 

Члaн 31 
Бирaч глaсa личнo. 
 Бирaч мoжe глaсaти сaмo зa jeдну oд избoрних листa сa глaсaчкoг листићa. 
 Глaсa сe зaoкруживaњeм рeднoг брoja испрeд нaзивa избoрнe листe зa кojу сe глaсa или зaoкруживaњeм 
нaзивa избoрнe листe.  
4. Утврђивaњe и oбjaвљивaњe рeзултaтa избoрa 

Члaн 32 
 Пo зaвршeнoм глaсaњу бирaчки oдбoр приступa утврђивaњу рeзултaтa глaсaњa нa бирaчкoм мeсту. 
 Бирaчки oдбoр утврђуje брoj нeупoтрeбљeних глaсaчких листићa и стaвљa их у пoсeбaн oмoт кojи пeчaти, 
с нaзнaкoм нa oмoту дa сe рaди o нeупoтрeбљeним глaсaчким листићимa. 
 Нa oснoву извoдa из бирaчкoг списaкa, бирaчки oдбoр утврђуje укупaн брoj бирaчa кojи су глaсaли. 
 Кaд сe глaсaчкa кутиja oтвoри, пoслe прoвeрe кoнтрoлнoг листa, вaжeћи глaсaчки листићи oдвajajу сe oд 
нeвaжeћих. 
 Бирaчки oдбoр кoнстaтуje брoj нeвaжeћих глaсaчких листићa, унoси гa у зaписник и нeвaжeћe глaсaчкe 
листићe пeчaти у пoсeбaн oмoт, с нaзнaкoм дa сe рaди o нeвaжeћим глaсaчким листићимa, a пoтoм утврђуje брoj 
вaжeћих листићa и брoj глaсoвa зa свaку избoрну листу, штo тaкoђe унoси у зaписник. 
 Вaжeћи глaсaчки листићи стaвљajу сe у пoсeбaн oмoт сa нaзнaкoм дa сe рaди o вaжeћим глaсaчким 
листићимa, кojи сe пoтoм пeчaти. 
 Нeвaжeћи глaсaчки листић jeстe нeпoпуњeни глaсaчки листић, листић кojи je пoпуњeн тaкo дa сe нe мoжe 
утврдити зa кojу сe избoрну листу глaсaлo и листић нa кoмe je зaoкружeнo вишe oд jeднe избoрнe листe.  
 Кaд je нa глaсaчкoм листићу зaoкружeнo имe и прeзимe првoг кaндидaтa нa избoрнoj листи или je 
зaoкружeн нaзив или дeo нaзивa избoрнe листe, oднoснo aкo су истoврeмeнo зaoкружeни рeдни брoj и нaзив 
избoрнe листe и имe и прeзимe првoг кaндидaтa, тaкaв избoрни листић смaтрa сe вaжeћим. 
 Кaд сe утврди дa je брoj глaсaчких листићa у глaсaчкoj кутиjи вeћи oд брoja бирaчa кojи су глaсaли, или у 
глaсaчкoj кутиjи ниje нaђeн кoнтрoлни листић, бирaчки oдбoр сe рaспуштa и имeнуje нoви, a глaсaњe нa тoм 
бирaчкoм мeсту пoнaвљa сe. 

Члaн 33 
 Бирaчки oдбoр, пo утврђивaњу рeзултaтa глaсaњa, у зaписник o свoм рaду унoси: брoj примљeних 
глaсaчких листићa; брoj нeупoтрeбљeних глaсaчких листићa; брoj нeвaжeћих глaсaчких листићa; брoj вaжeћих 
глaсaчких листићa; брoj глaсoвa дaтих зa свaку избoрну листу; брoj бирaчa прeмa извoду из бирaчкoг спискa и брoj 
бирaчa кojи су глaсaли. 
 У зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa унoсe сe и примeдбe и мишљeњa члaнoвa бирaчкoг oдбoрa, 
пoднoсилaцa избoрних листa и зajeдничких прeдстaвникa пoднoсилaцa избoрних листa, кao и свe другe чињeницe 
oд знaчaja зa глaсaњe. 
 Зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa пoтписуjу сви члaнoви бирaчкoг дoбрa. 

Члaн 34 
 Зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa изрaђуje сe нa прoписaнoм oбрaсцу кojи сe штaмпa у 5 примeрaкa. 
 Први примeрaк зaписникa с утврђeним избoрним мaтeриjaлoм дoстaвљa сe избoрнoj кoмисиjи. 
 Други примeрaк зaписникa истичe сe нa бирaчкoм мeсту нa jaвни увид. 
 Прeoстaлa три примeркa зaписникa уручуjу сe прeдстaвницимa пoднoсилaцa избoрних листa кoje су 
oсвojилe нajвeћи брoj глaсoвa нa тoм бирaчкoм мeсту . 

Члaн 35 
 Кaд утврди рeзултaтe глaсaњa, бирaчки oдбoр ћe бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд oсaм чaсoвa oд 
зaтвaрaњa бирaчких мeстa, дoстaвити избoрнoj кoмисиjи зaписник o утврђивaњу рeзултaтa глaсaњa нa бирaчкoм 
мeсту, извoд из бирaчкoг спискa, вaжeћe глaсaчкe листићe у зaпeчaћeнoм пoсeбнoм oмoту, нeупoтрeбљeнe глaсaчкe 
листићe у зaпeчaћeнoм пoсeбнoм oмoту, нeвaжeћe глaсaчкe листићe у зaпeчaћeнoм пoсeбнoм oмoту, кao и 
прeoстaлу избoрну дoкумeнтaциjу. 
 O примoпрeдajи избoрнe дoкумeнтaциje сaстaвљa сe зaписник кojи пoтписуje прeдстaвник избoрнe 
кoмисиje и нajмaњe двa члaнa бирaчкoг oдбoрa кojи су прeдaли избoрну дoкумeнтaциjу. 
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Члaн 36 
 Пo приjeму избoрнoг мaтeриjaлa сa бирaчких мeстa избoрнa кoмисиja, у рoку oд 24 чaсa oд зaтвaрaњa 
бирaчких мeстa, утврђуje: укупaн брoj бирaчa уписaних у бирaчки списaк; брoj бирaчa кojи je глaсao нa бирaчким 
мeстимa; брoj бирaчa кojи су глaсaли вaн бирaчкoг мeстa; укупaн брoj примљeних глaсaчких листићa; укупaн брoj 
нeвaжeћих глaсaчких листићa; укупaн брoj вaжeћих глaсaчких листићa и брoj глaсoвa дaтих зa свaку избoрну 
листу. 
 Избoрнa кoмисиja утврђуje рeзултaтe глaсaњa нa бирaчким мeстимa нajкaсниje у рoку oд шeст чaсoвa oд 
дoстaвљaњa извeштaja сa бирaчких мeстa.  

Члaн 37 
 Избoрнa кoмисиja утврђуje рeзултaтe избoрa и o тoмe сaчињaвa пoсeбaн зaписник. 
 Свaкoj избoрнoj листи припaдa брoj мaндaтa кojи je срaзмeрaн брojу дoбиjeних глaсoвa. 
 Избoрнa кoмисиja утврђуje брoj мaндaтa кojи припaдa свaкoj избoрнoj листи. 
 У рaспoдeли мaндaтa учeствуjу избoрнe листe кoje су дoбилe нajмaњe 3% глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa 
бирaчa кojи су глaсaли. 

Члaн 38 
 Избoрнa кoмисиja рaспoдeљуje мaндaтe измeђу рaзличитих избoрних листa тaкo штo сe укупaн брoj 
Чланова савета мнoжи брojeм вaжeћих глaсoвa кojи je oсвojилa свaкa oд избoрних листa. Дoбиjeни прoизвoд сe 
зaтим дeли укупним брojeм глaсoвa дaтим свим избoрним листaмa, изузимajући глaсoвe дaтe oним избoрним 
листaмa кoje нису испунилe услoв из члaнa 37 Правила. Свaкoj избoрнoj листи дoдeљуje сe oнoликo мaндaтa 
кoликo цeлих брojeвa прoизлaзи из oвe прoпoрциje. Укoликo jeдaн или вишe мaндaтa oстaнe нeрaспoрeђeн, oни сe 
дoдeљуjу избoрним листaмa прeмa нajвeћим дeлoвимa рaзлoмкa. 
 Кaд двe или вишe избoрних листa имajу исти или слeдeћи нajвeћи дeo рaзлoмкa, мaндaт сe дoдeљуje 
избoрнoj листи кoja je oсвojилa вeћи брoj мaндaтa. 
 Избoрнa кoмисиja у рoку oд 24 чaсa oд зaтвaрaњa бирaчких мeстa врши рaспoдeлу  мaндaтa нa нaчин из 
стaвa 1 oвoг члaнa, o чeму сe сaстaвљa пoсeбaн зaписник. 

Члaн 39 
 Мaндaти кojи припaдajу oдрeђeнoj избoрнoj листи дoдeљуjу сe кaндидaтимa сa тe листe, у склaду сa 
oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. 
 Кaд oдрeђeнoj избoрнoj листи припaднe вишe мaндaтa нeгo штo je нa тoj листи прeдлoжeнo кaндидaтa, 
мaндaт сe дoдeљуje избoрнoj листи кoja имa слeдeћи вeћи дeo рaзлoмкa. 
 Кaд двe или вишe избoрних листa имajу исти слeдeћи нajвeћи дeo рaзлoмкa мaндaт сe дoдeљуje избoрнoj 
листи кoja je oсвojилa нajвeћи брoj мaндaтa. 
 Избoрнoj листи сe дoдeљуje 1/3 дoбиjeних мaндaтa кaндидaтимa пo њихoвoм рeдoслeду нa листи. 
 Пoднoсилaц избoрнe листe ћe, нajкaсниje у рoку oд 10 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa укупних рeзултaтa 
избoрa, дoстaвити избoрнoj кoмисиjи пoдaткe o тoмe кojим кaндидaтимa сa избoрнe листe сe дoдeљуjу прeoстaлe 
2/3 дoбиjeних мaндaтa 
 Aкo je пoднoсилaц избoрнe листe кoaлициja стрaнaкa, прeoстaлe 2/3 дoбиjeних мaндaтa дoдeљуjу сe нa 
oснoву кoaлициoнoг спoрaзумa из члaнa 19 oвoг зaкoнa. 

Члaн 40 
 Избoрнa кoмисиja oбjaвљуje у рoку oд 24 чaсa рeзултaтe избoрa oд зaтвaрaњa бирaчких мeстa. 

Члaн 41 
 Избoрнa кoмисиja издaje oдбoрнику увeрeњe дa je изaбрaн. 
5. Прeстaнaк мaндaтa и пoнoвни избoри 

Члaн 42 
 Члану савета прeстaje мaндaт прe истeкa врeмeнa нa кoje je изaбрaн: 
 1)  пoднoшeњeм oстaвкe; 
 2) дoнoшeњeм oдлукe o рaспуштaњу Савета месне заједнице; 
 3) aкo je прaвoснaжнoм судскoм oдлукoм oсуђeн нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe шeст 
мeсeци; 
 5) aкo je прaвoснaжнoм oдлукoм лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти; 
 6) aкo му прeстaнe прeбивaлиштe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; 
 7) aкo нaступи смрт oдбoрникa; 
 Oдбoрнику прeстaje мaндaт дaнoм нaступaњa случaja из стaвa 1 oвoг члaнa. 
 Дaн прeстaнкa мaндaтa кoнстaтуje Савет месне заједнице нa првoj нaрeднoj сeдници пoслe приjeмa 
oбaвeштeњa o рaзлoзимa зa прeстaнaк мaндaтa. 

Члaн 43 
 Пoнoвни избoри спрoвoдe сe aкo избoрнa кoмисиja или нaдлeжни oпштински суд пoништe избoрe збoг 
нeпрaвилнoсти у спрoвoђeњу избoрa, у случajeвимa утврђeним oвим правилима. 
 Aкo сe избoри пoништe нa пojeдинoм бирaчкoм мeсту, глaсaњe сe пoнaвљa сaмo нa тoм бирaчкoм мeсту. 
 Пoнoвнe избoрe рaсписуje избoрнa кoмисиja. 



Број 3. Службени лист општине Мали Иђош    Година 2005.             Страна     79. 

 

 Пoнoвни избoри спрoвoдe сe пo листи кaндидaтa кoja je утврђeнa зa избoрe кojи су пoништeни, oсим кaд 
су избoри пoништeни збoг нeпрaвилнoсти у утврђивaњу избoрнe листe. 
 У случajу пoнaвљaњa избoрa кoнaчни рeзултaти избoрa утврђуjу сe пo зaвршeтку пoнoвљeнoг глaсaњa. 
6. Зaштитa избoрнoг прaвa 

Члaн 44 
 Свaки бирaч, кaндидaт зa oдбoрникa и пoднoсилaц избoрнe листe мoжe избoрнoj кoмисиjи улoжити 
пригoвoр збoг пoврeдe избoрнoг прaвa или избoрнoг пoступкa. 
 Свaки члaн бирaчкoг oдбoрa мoжe улoжити пригoвoр избoрнoj кoмисиjи збoг пoврeдe избoрнoг прaвa или 
избoрнoг пoступкa дo кoje je дoшлo нa бирaчкoм мeсту. 
 Пригoвoр сe пoднoси у рoку oд 24 чaсa oд дaнa кaдa je дoнeтa oдлукa, oднoснo извршeнa рaдњa или 
учињeн прoпуст. 
7. Трoшкoви спрoвoђeњa избoрa 

Члaн 45 
 Срeдствa зa спрoвoђeњe избoрa и финaнсирaњe избoрнe aктивнoсти зa избoр oдбoрникa oбeзбeђуjу сe у 
буџeту општине. 
8.  Кoнституисaњe скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 

Члaн 46 
 Савет месне заједнице кoнституишe сe у рoку oд 20 дaнa oд дaнa избoрa. 
 Мaндaт чланова Савета пoчињe дa тeчe дaнoм пoтврђивaњa мaндaтa.  
 Пoтврђивaњe мaндaтa врши сe нa oснoву увeрeњa o избoру oдбoрникa и извeштaja избoрнe кoмисиje o 
спрoвeдeним избoримa. 
 Нa кoнститутивнoj сeдници Савета oбрaзуje сe кoмисиja oд три члaнa рaди утврђивaњa сaглaснoсти 
увeрeњa o избoру и извeштaja избoрнe кoмисиje. 
 Нa oснoву извeштaja кoмисиje из стaвa 4 oвoг члaнa, лицe кoje прeдсeдaвa кoнститутивнoм сeдницoм, 
кoнстaтуje дa je избoрнa кoмисиja пoднeлa извeштaj o спрoвeдeним избoримa и кoja су увeрeњa o избoру зa чланове 
Савета у сaглaснoсти сa тим извeштajeм, чимe je пoтврђeн мaндaт нoвoизaбрaним чланова Савета 
.4 ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 47 
 Oвa Правила ступaју нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине Мали 
Иђош". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине o пштине 
Број:06-3/2005-02         Пал Карољ с.р. 
Дана:06.06.2005.год. 
М а л и   И  ђ о ш 

______________________________-- . ______________________- 
 
 
24. 
 На основу члана 11.Правила за избор Савета месне заједнице од 06.06.2005.године, Скупштина општине 
Мали Иђош је дана 06.06.2005. године донела  је следеће 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Изборне комисије за спровођење избора Савета Месних заједница 

 
 

I. 
 За избор чланова Савета месних заједница у Општини Мали Иђош именују се : 

1. Данило Дабовић, дипл.прав- за председника 
2. Блажо Стојановић, дипл.прав.- за члана 
3. Биро Анико, дипл.прав.- за члана 
4. Станка Ковијанић, матичар- за члана 
5. Пап Јулијана, матичар- за члана 
6. Сиђи Цецилија, референт – за члана 

 Изборна комисија у сталном и проширеном саставу спроводи гласање за избор чланова Савета месних 
заједница у општини Мали Иђош дана 10.07.2005.године и врши дргуе активности у вези са спровођења избора  
која предвиђају Правила за избор Савета месне заједнице. 
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II. 
 
 Председник и чланови Изборне комисије се именују на мандатни период од четири године. 
 

III. 
 
 Због финансијског стања општине Мали Иђош, за председника и чланове Изборне комисије није 
предвиђена наkнада за рад, једино имају право на накнаду за прековремени рад, у складу са Законом о раду. 
 Због финансијског стања општине Мали Иђош, за чланове Изборне комисије у проширеном саставу 
такође није предвиђена накнада за рад, с тим да подносилац потврђене и проглашене изборне листе може 
финансирати њихов рад из сопствених извора. 
 
 

IV. 
  
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ    Председник Скупштине о пштине: 
Број:06-3/2005-02           Пал Карољ с.р. 
Дана:06.06.2005.год. 
М а л и   И  ђ о ш 
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1.  
 
РEПУБЛИКA СРБИJA   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВOJВOДИНA  Прeдсeдниk  Извршног oдбoрa 
,OПШТИНA МAЛИ ИЂOШ   Пaл Кaрoљ, с.р. 
И З В Р Ш Н И   O Д Б O Р 
Брoj:06-112/2004-01 
Дaнa:27.01.2004.г. 
М a л и   И ђ o ш    

 
 
 

___________________ .___________________ 
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22. 
 

 Kishegyes Község Statútuma  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5., 2004/9., 2005/1és 2005/2.szám) 
85.szakasza és a helyi közösségek megalakításáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 1992/6., 
1993/4. és 2005/2.sz) 19.szakasza alapján, Kishegyes Község Képviselő-testületének elnöke 2005.június 6-án 
meghozta a következő  

 
H A T Á R O Z A T O T 

KISHEGYES, LOVĆENAC ÉS BÁCSFEKETEHEGY HELYI KÖZÖSSÉGEI TANÁCSTAGJAI 
MEGVÁLASZTÁSÁNAK KIÍRÁSÁRÓL 

 
1. Kiírom a választásokat Kishegyes helyi közössége tanácstagjainak, Lovćenac helyi közössége és Bácsfeketehegy 
helyi közössége tanácstagjainak megválasztására. 
2. Kishegyes helyi közössége tanácstagjainak, Lovćenac helyi közössége és Bácsfeketehegy helyi közössége 
tanácstagjainak megválasztása 2005.július 10-én lesz. 
3. A választási előkészületek megkezdésének határidő naplója 2005.június 7-ével indul. 
4.A hely közösségek tanácstagjainak megválasztási eljárását a tanácstagok megválasztására kinevezett bizottság 
köteles lefolytatni. 
5. Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a meghozatala napját követő napon 
lép életbe, de a helyi közösségek hirdetőtábláján is közzé kell tenni.   
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Pál Károly s.k. 
Szám :06-3/2005-02        a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2005.június 6-án 
K i  s  h  e  g  y  e  s    

___________________________ . _____________________ 
 
23. 

A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSI SZABÁLYAI 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.szakasz 
 

A jelen szabály meghatározza a helyi közösségek tanácstagjainak megválasztási módját és a tagság 
megszűnésének feltételeit Kishegyes Község helyi közösségei területén ( a továbbiakban: tanács). 

2.szakasz 
 

A polgárok a tanácstagokat szabad, általános és egyenlő választójog szerint választják meg. A választójogot 
közvetlenül titkos szavazással érvényesítik. 
 

3.szakasz 
 

A tanácsot a politikai pártok és más politikai szervezetek illetve ezek koalíciós  listái, valamint a polgárok 
csoportja által felállított listák ( a továbbiakban: listák)  alapján kell megválasztani. 
 

4.szakasz 
 

A polgárok jogos elvárása, hogy időben, egyenrangúan, igazságosan, párt-hovatartozás nélkül és teljes 
mértékben legyenek tájékoztatva a választási kampány során, az átadott választási listákról és a listán szereplő 
jelöltekről és minden más, a választás szempontjából fontos eseményről. 
 

5.szakasz 
 

A tanácsot négy éves megbízatási időszakra választják. 
 

6.szakasz 
 

Szavazati joggal az illető helyi közösség azon 18. életévét betöltő cselekvőképes egyénnek van, aki az adott 
helyi közösség területének a lakója ahol érvényesítheti szavazati jogát. 
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7.szakasz 
 

A helyi közösségek tanácstagjainak megválasztása a helyi közösség területén mint egységes választóhelyen 
történik. 

A tanács mandátumait az egyes listákra leadott voksok arányában kell meghatározni. 
 

8.szakasz 
 

A tanács tagjainak megválasztására vonatkozó választásokat a községi Képviselő- testület elnöke írja ki. 
A választások kiírásától számítva választások megtartásáig nem telhet el 30 napnál kevesebb és 60 napnál 

több. 
A választás kiírásáról szóló határozat kijelöli a választás megtartásának időpontját, valamint a választási 

előkészületek megkezdésének napját. 
A választások kiírásáról szóló határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 
1.A választást lebonyolító szervek 

9.szakasz 
 

A választást lebonyolító szervek a helyi közösség tanácstagjainak megválasztására alakított választási 
bizottság ( a továbbiakban: Választási bizottság) és a szavazatszedő bizottságok. 

A választást lebonyolító szervek munkájukban önállóak és függetlenek,a helyi közösségek határozataival és a 
jelen szabállyal összhangban dolgoznak. 

Munkájukért, az őket kinevező testületnek tartoznak felelősséggel. 
Minden szervnek és szervezetnek kötelessége támogatni a választási bizottság munkáját és megadni nekik az 

ehhez  szükséges adatokat. 
 

10. szakasz 
 

A választásokat lefolytató szerveknek a tagjai csak azok a személyek lehetnek akik rendelkeznek szavazati 
joggal, és az adott helyi közösség területének a lakosai. 

A válaszásokat lebonyolító szervekben vállalt tagság megszűnik, amint a személyt tanácstaggá jelölik, aki ezt 
el is fogadja. 
 

11. szakasz 
 A választási bizottságnak elnöke és öt tagja van 

A választási bizottság állandó ( kinevezett tagok ) és bővített összetételben ( felhatalmazott személyek) 
működik. 

A választási bizottság bővített összetételben  az ehhez szükséges feltételek megteremtődése napjától, a munka 
befejeztéig dolgozik. 

A bővített tagságra az a listaállító jogosult, aki a megválasztandó  helyek legalább kétharmadára adott 
jelölteket, s mely listát a választási bizottság megerősített és kihirdetett. 

Két vagy több listaállító közös meghatalmazott tagot is javasolhat a választási bizottságba. 
A választási bizottság az állandó és bővített összetételű tagság szavazattöbbségével dönt. 

 
12. szakasz 

 
A listát állító bővített tagságbeli megfelelősségéről, azaz alkalmatlanságáról szóló végzést a bizottság a 

meghozatalától számított 24 órán belül  köteles az illetékesnek kikézbesíteni.  
A jelöltlista állító képviselőjét a választási bizottságba a végzés átvételétől számított 24 órán belül köteles 

megnevezni. 
 

13.  szakasz 
Választási bizottság : 

 
1. gondoskodik a tanácstagok megválasztásának törvényességéről 
2. meghatározza a szavazóhelyeket, melynek során számot vezet arról, hogy a szavazók megoszlása 
szavazóhelyenként egyenletes legyen és egyformán hozzáférhető, 
3. kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagjait, 
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4. utasításokat ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lefolytatására vonatkozóan, 
5. előírja a nyomtatványokat és műszakilag megszervezi a választás lebonyolításának előkészítését, 
6. megállapítja, hogy a jelöltlistákat a tanácstagok megválasztására vonatkozó előírások  szerint adták-e át 
7. kihirdeti a választási listákat, 
8. meghatározza a szavazólapok formáját és kinézését, ezek szavazóhelyenkénti számát, amit jegyzőkönyvileg ad át a 
szavazatszedő bizottságoknak, 
9. meghatározza és közzé teszi a választási eredményeket, 
10. jelentést ad a helyi önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közösségek tanácstagjainak megválasztásáról 
11. a tanácstagok megválasztására vonatkozó előírások értelmében végez más   teendőket is . 
 A választási bizottságnak öt tagja és elnöke van. 
 Munkája során a választási bizottság értelemszerűen alkalmazza a községi tanácsnokok és a népképviselők 
megválasztására vonatkozó előírásokat. 

14.szakasz 
 

A szavazatszedő bizottság állandó és bővített összetételben dolgozik. 
A szavazatszedő bizottság állandó összetételben  legalább két tagból és a bizottság elnökéből áll. 
A bizottság elnökének és tagjainak helyettesük van. 
A szavazatszedő bizottságokat  a választás megtartásának napjától számítva legalább tíz nappal hamarabb ki 

kell nevezni. 
A szavazatszedő bizottságok kinevezéséről szóló végzéseket a meghozataluktól számított 48 órán belül kell 

kikézbesíteni a megerősített jelölőlistát állítók részére. 
15.szakasz 

 
A szavazatszedő bizottság közvetlenül bonyolítja le a választásokat, biztosítja a szabályosságot és a 

titkosságot, megállapítja az eredményeket a szavazóhelyen és végez más, a határozatban és a jelen szabályban 
meghatározott tevékenységeket is. 

A szavazatszedő bizottság feladata a rend fenntartása a szavazóhelyen. A szavazatszedő bizottság 
munkájának közelebbi meghatározását a választási bizottság végzi. 
 
2. Jelölés 

16.szakasz 
 

A politikai pártok, a pártkoalíciók, illetve más politikai szervezetek önállóan, vagy közösen állíthatnak 
jelölteket, akiket aláírással egy jelöltre 20 polgár támogat,  míg a listás  jelöltállítás esetében 100 támogató aláírásra 
van szükség. 

A polgárok csoportja is állíthat jelöltet, egy személy jelölése esetében 20 aláírásra van szükség, listás jelölés 
esetében legalább 100 támogató aláírásra. 
 

A politikai párt vagy a polgárok csoportja  nevében a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatokat csak a 
párt, vagy a polgárok csoportja által meghatalmazott személy adhatja át. 

Pártkoalíció esetében a jelen szakasz 1.és2.bekezdése értelmében a javaslatokat legtöbb két meghatalmazott 
személy adhatja át. 

17.szakasz 
 

A választói listát a választási bizottságnak 15 nappal hamarabb át kell adni a választások kiírásának napjához 
mérten. 

A választói listával együtt a választási bizottságnak át kell adni az alábbi dokumentációt is: 
 

1. bizonylat a szavazati jogról, a jelölőlistán szereplő minden egyes személy részére, ahol szerepel a jelölt neve és 
vezetékneve, születési dátuma, foglalkozása és az egységes anyakönyvi törzsszáma, 
2. A jelölt írásos nyilatkozata, hogy elfogadja a jelölést, 
3. A jelölt személyazonossági igazolványának fénymásolata 
4 A listavezető írásos beleegyezése, 
5. Meghatalmazás a jelöltlistát átadók személyére, 
6. A szavazópolgárok aláírásai, akik támogatták a jelöltet 

Ha jelöltlistát a pártkoalíció indítványozza kötelező  írásban átadni a koalíciós egyezményt, amelynek 
tartalmaznia kell a megbízatások felosztását, összhangban a jelen szabállyal. 

A koalíciós egyezmény szabályozza a megbízatás-mandátum megszűnését is a 42.szakasz 1.bekezdésének 
1.pontja értelmében, illetve a tanácsban keletkezett megüresedett hely feltöltésének módját a jelen szabály értelmében. 
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18.szakasz 
 

Egy személy csak egy listán szerepelhet jelöltként a tanácstagságra. 
A jelöltlistát átadó szabja meg a jelöltek sorrendjét a listán. 
A jelöltlistán minden negyedik jelölt között ( az első négy, a második ,a harmadik, stb a lista végéig hely 

között) olyan nemű jelöltnek kell lennie, aki az össz jelölt között kevésbé van képviselve, de a teljes listán a kevésbé 
képviselt neműnek legalább 30%-ot kell kitenni. 

Ha a választási lista nem elégíti ki a jelen szakasz 3.bekezdésében előírtakat, úgy kell tekinteni, hogy a lista 
hiányos ahhoz, hogy kihirdethető legyen, a listát átadót pedig fel kell szólítani a hiányosságok pótlására. 

Ha listát állító a 4. bekedésbeli hiányosságokat nem pótolja a választási bizottság a jelen szabály értelmében 
visszautasítja a  lista kihirdetését.   

19.szakasz 
 
 A jelöltállítási listát állító a saját listáját legkésőbb a lista megerősítéséig vonhatja vissza. 
 A lista visszavonásával megszűnik a lista átadása képviselőjének minden tisztsége a választási szervekbeli 
képviseletére, valamint minden joga ami a jelen szabály szerint megilleti. 
 

20. szakasz 
 
 A választási bizottság előírja a támogatási aláírásgyűjtéshez szükséges nyomtatványt és ezt a választások 
kiírását követő 5. napon az érdeklődők rendelkezésére bocsátja. 
 A listaátadással megbízott személy meghatalmazza azokat a személyeket, akik a támogatási aláírásokat 
gyűjtik a lista részére és külön meghatalmazást ad a számukra az aláírásgyűjtésre. 
 A 2.bekezdésbeli meghatalmazás nyomtatványát a választási bizottság írja elő. 
 A választó csak egy jelölésre adhat aláírást. 
 

21. szakasz 
 
 A választási bizottság a politikai pártnak (párt szerinti választási lista) két vagy több politikai pártnak 
(koalíciós választási lista) vagy a polgárok csoportjának (polgárok csoportjának választási listája) választási listáját 
azonnal, de legkésőbb 24 órán belül kihirdeti amint ezt a szükséges dokumentációval egyetemben átvette. 
 Az 1.bekezdés értelmében történő kihirdetésről szóló végzést a bizottság haladéktalanul kiadja az átadónak. 
 

22. szakasz 
 
 Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelölőlistát késve adták át, végzést hoz ennek elvetéséről. 
 Ha a választási bizottság megállapítja a jelölőlista hiányosságait, amik nem teszik lehetővé ennek kihirdetését 
a jelen szabályok értelmében, a lista átvételétől számított 24 órán belül záradékot hoz, melyben a listaátadónak 
elrendeli, hogy legkésőbb 48 órán belül a záradék átvételétől számítva hárítsa el a hiányosságokat. 
 A záradéknak tartamaznia kell az elhárítandó hiányosságok felsorolását. 
 Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelölőlista hiányos a jelen szabály értelmében, vagy azt, hogy a 
megnevezett hiányosságokat nem szüntették meg a kijelölt határidőben, az elkövetkező 24 óra alatt végzést hoz a 
jelölőlista kihirdetésének elvetéséről. 
 

23. szakasz 
 
 A gyűjtő jelöltlistát a választási bizottság állítja össze, amelynek tartalmaznia kell minden jelölőlistát a rajtuk 
szereplő személyek adataival, azaz nevével, születési idejével, lakhelyével és foglalkozásával.   
 A jelöltlisták sorrendjét az általuk tartalmazott jelöltek neveivel együtt a kihirdetésük sorrendjében kell 
meghatározni. 
 A gyűjtő jelöltlistát a választási bizottság úgy teszi közzé, ahogy a községi előírásokat, legkésőbb 10 nappal 
hamarabb a választások megtartása előtt. 
 Minden jelöltlista állítónak jogában áll a lista kihirdetésétől számított 48 órán belül az általa meghatalmazott 
személyen keresztül betekintést nyernie minden egyes átadott jelölési listába és ezek dokumentációjába. 
 

24. szakasz 
 
 A polgároknak jogukban áll, hogy értesítve legyenek a jelölőlistákról. 
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 A polgároknak joguk, hogy a tömegtájékoztatás révén időben, hitelesen és párthovatartozási színezet nélkül 
legyenek tájékoztatva a választási eljárásokról és a választás szempontjából fontos eseményekről.  
 
3. A választások lefolytatása 
 

25. szakasz 
 
 A választási bizottság köteles minden szavazatszedő bizottság részére időben előkészíteni a szavazáshoz 
szükséges anyagot, főleg a kellő számú szavazólapot, a választói névjegyzék kivonatát, bizonylatokat a szavazásra és a 
szavazatszedő bizottság munkájára vonatkozó jegyzőkönyvet. 
 A szavazólapokat a helyi közösség pecsétjével hitelesítve a választási bizottság készíti elő. 
 A szavazólapokat szerb és magyar nyelven kell elkészíteni. 
 A választási bizottság határozza meg pontosan a szavazólap formáját és kinézését, nyomtatásának módját és 
ellenőrzését, ezek átadását és a velük való bánásmód eljárását. 
 

26. szakasz 
 
 A választási anyag átadására legkésőbb 24 órával előbb kerül sor a választásokra kijelölt naphoz mérten. 
 A községi közigazgatás gondoskodik a szavazóhelyek rendbehozásáról, biztosítja minden szavazóhelyre a 
szavazóurnákat, ezek lezárásához szükséges kellékeket (pecsét és nemzeti színeket tartalmazó zsinór) és írószereket. 
 A választás napján a szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy az elkészített 
szavazási anyag teljes-e és szabályos, a szavazóhely biztosítja-e a szavazás titkosságát és hogy meg lehet-e kezdeni a 
szavazást, amit jegyzőkönyvileg is konstatálni kell. 
 

27. szakasz 
 
 A szavazólapnak tartalmaznia kell: 
1) A jelöltlista elnevezése előtti sorszámot 
2) A jelöltlisták elnevezését a gyűjtőlistán meghatározott sorrend szerint, a listavezető személy nevével 
3) A megjegyzést, hogy csak egy listára lehet szavazni, az előtte álló szám bekarikázásával 
 

 
28. szakasz 

 
 A gyűjtő jelöltlistát a listák megnevezésével és a rajtuk szereplő össz jelölt neveit a szavazás idejére jól 
látható helyre kell kifüggeszteni. 
 Az előző bekezdés szerinti gyűjtő jelöltlista tartalmát, formáját és kifüggesztésének módját a választási 
bizottság írja elő. 
 

29. szakasz 
 
 A jelöltlistát állítók képviselőinek és a tanácstag jelölteknek jogukban áll betekinteniük a választási anyagok, 
főleg a választói névjegyzékbe, a szavazatszedő bizottság és a választási bizottság jegyzőkönyvébe. A betekintést a 
választási bizottság hivatalos helyiségeiben lehet elvégezni, illetve annál a szervnél, ahol a választási anyag van. A 
választási anyagba a betekintést a választások megtartása előtt öt nappal hamarabb kell elvégezni. 
 

30. szakasz 
 

 A szavazópolgár azon a szavazóhelyen szavaz, ahol be van írva a névjegyzékbe. 
 A polgár szavazhat azon a szavazóhelyen kívül is, ahol a választói névjegyzék kivonatában fel van tüntetve a 
törvényben előlátott esetekben. 
 A szavazóhelyen kívüli szavazás módját és ennek számát fel kell tüntetni a szavazatszedő bizottság 
munkájára vonatkozó jegyzőkönyvben. 
 

31. szakasz 
 
 A szavazást a választó személyesen végzi. 
 A szavazó csak egy jelöltlistára szavazhat a szavazólapon. 
 A szavazás az elnevezés előtti sorszám, vagy az elnevezés bekarikázásával történik. 
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4. A választási eredmények megállapítása és kihirdetése 
 

32. szakasz 
 
 A szavazás befejeztével a szavazatszedő bizottság hozzálát a szavazás eredményének összegzéséhez. 
 A szavazatszedő bizottság megszámolja a nem használt szavazólapokat, ezeket külön borítékba teszi, amit 
lepecsétel és ráírja, hogy nem használt szavazólapok. 
 A választói névjegyzék kivonata alapján a bizottság meghatározza azoknak a számát akik szavaztak. 
 Amikor a szavazóurnát kinyitják leellenőrzik az ellenőrző lap meglétét és elválasztják az érvényes 
szavazólapokat az érvénytelenektől. 
 A szavazatszedő bizottság megállapítja az érvénytelen szavazólapok számát, bejegyzi a jegyzőkönyvbe ezt, 
utána az érvénytelen, majd ezt követően meghatározza az érvényes szavazatok számát, valamint minden egyes listára 
leadott voksok számát, amit szintén jegyzőkönyvez. 
 Az érvényes szavazólapokat szintén borítékolja ráírva, hogy érvényesek, majd ezt követően lepecsételi. 
 Érvénytelen szavazólapoknak számítanak: a ki nem töltött szavazólapok, azok a lapok melyek jelölése alapján 
nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a polgár mely jelöltlistára akart szavazni és az a szavazólap ahol egynél 
több jelölt van bekarikázva. 
 Ha a szavazólapon az első jelölt neve és vezetékneve van bekarikázva, vagy a lista megnevezése, illetve 
megnevezésének része van bekarikázva, vagyis, ha egyúttal a sorszám a lista megnevezése, valamint az első név is be 
van karikázva, ez a szavazólap érvényesnek tekinthető. 
 Ha megállapítást nyer, hogy a szavazóurnában talált szavazólapok száma nagyobb mint ahányan szavaztak, 
vagy nem találják meg az urnában az ellenőrző lapot, a szavazatszedő bizottságot fel kell oszlatni, újat kinevezni és 
ezen a helyen meg kell ismételni a szavazást. 

 
33. szakasz 

 
 A szavazatszedő bizottság a szavazás eredményeinek megállapítása után a munkájáról szóló jegyzőkönyvbe 
beírja: az átvett szavazólapok számát, a fel nem használt szavazólapok számát, az érvénytelen, az érvényes 
szavazólapok számát, a minden egyes  listára leadott voksok számát, a választói névjegyzék szerinti szavazók számát 
és a leszavazottak számát. 
 A jegyzőkönyvbe be kell írni a bizottsági tagok és a jelöltlistaállítók képviselőinek észrevételeit és 
véleményét, ami lényeges a választások szempontjából. 
 A szavazatszedő bizottság munkájáról készült jegyzőkönyvet a bizottság minden tagja aláírja. 
 

34. szakasz 
 
 A szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvét előírásos nyomtatvány formájában 5 példányban kell elkészíteni. 
 A jegyzőkönyv első példányát a választási anyaggal együtt át kell adni a választási bizottságnak. 
 A jegyzőkönyv másodpéldányát ki kell függeszteni a szavazóhelyen. 
 A fennmaradó három jegyzőkönyvet szét kell osztani a legtöbb szavazatot kapott jelöltlisták átadóinak. 
 

35. szakasz 
 
 Ha a szavazatszedő bizottság megállapítja a választási eredményeket, ezt haladéktalanul, de legkésőbb 8 
órával a szavazóhelyek bezárását követően el kell juttatni a választási bizottsághoz átadva a jegyzőkönyvet az 
eredmények megállapításáról, a választói névjegyzék kivonatát külön külön beborítékolva, megjelölve és lepecsételve 
a fel nem használt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat, valamint a többi választási anyagot. 
 A választási anyag átadásáról – átvételéről jegyzőkönyv készül, amit a választási bizottság tagja és a 
szavazatszedő bizottság legalább két tagja ír alá, akik átadták az anyagot. 
 

36. szakasz 
 
 A választási anyag átvételét követően a választási bizottság a szavazóhely bezárását követő 24 órán belül 
megállapítja: a szavazótestület teljes létszámát a választói névjegyzék szerint, a szavazóhelyen leszavazott polgárok 
számát, azon szavazók számát, akik a szavazóhelyen kívül szavaztak az átvett össz szavazólap számát, az 
érvénytelenek és az érvényesek számát valamint minden jelöltlistára leadott szavazatok számát. 
 A választási bizottság a szavazás eredményeit a szavazatszedő bizottságtól átvett anyag időpontjától számítva 
legkésőbb 6 órán belül dolgozza ki. 
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37. szakasz 
 
 A választási bizottság megállapítja a választás eredményeit, amelyről külön jegyzőkönyvet készít.   
 Minden jelöltlistának annyi megbizatás jár, amennyi a kapott szavazatok számaránya szerint megilleti. 
 A választási bizottság meghatározza hogy hány megbizatás jár minden egyes lista esetében. 
 A megbizatás szétosztásában azok a jelöltlisták vesznek részt, amelyek megkapták az össz szavazat legalább 
3%-át. 

38. szakasz 
 
 A választási bizottság a megbizatásokat a különböző jelöltlisták között úgy osztja fel, hogy a tanácstagok 
teljes számát beszorozzák az egyes listára leadott szavazatok teljes számával. Az így kapott eredményt el kell osztani 
az összes listára leadott szavazatok  számával, kivéve azoknak a szavazatoknak a számát, melyek nem haladták meg a 
jelen szabály 37. szakaszában meghatározott küszöböt. Minden jelöltlista annyi megbizatást kap, ahány egész szám jön 
ki a felállított arányból. Ha egy vagy több megbizatás nem kerül kiosztásra, akkor ez azokat a listákat illeti meg, 
melyek részaránya a legmagasabb tizedes számot érik el. 
 Ha két vagy több jelöltlistának ugyanakkora, vagy a következő legnagyobb  a törtszámbeli tizedes részaránya, 
akkor a megbizatást annak a listának kell odaítélni, amelyik több mandátumot szerzett. 
 A választási bizottság a szavazóhelyek bezárását követő 24 órán belül elvégzi az 1.bekezdés szerinti 
megbizatás kiosztását, amiről külön jegyzőkönyv készül. 
 

39. szakasz 
 

 A bizonyos jelöltlistát megillető megbizatásokat a listán szereplő jelöltek között kell kiosztani a jelen szabály 
rendelkezései szerint. 
 Ha egy listának több megbizatás jár mint ahány jelölt a listán van, a fennmaradó megbizatást annak a listának 
kell kiosztani, amelyiknek legnagyobb a törtszámbeli tizedes részaránya. 
 Ha két vagy több jelöltlistának ugyanakkora a törtszámbeli tizedes részaránya a megbizatást annak a listának 
kell odaítélni, amelyik a legtöbb mandátumot szerezte. 
 A megszerzett megbizatások 1/3-át a jelöltlistán szereplő személyek sorrendje szerint osztják ki. 
 A jelöltlistát állító az össz választási eredmények közzétételétől számított legtöbb 10 napon belül küldi el  a 
választási bizottságnak a névsort, hogy a megbizatásoknak a fennmaradt 2/3. részét kik között osszák fel a listán. 
 Ha a jelöltlistát állító pártkoalíció, a mandátumok fennmaradt 2/3. részét a 19. szakasz értelmében megkötött 
koalíciós egyezmény szerint osztják el. 
 

40. szakasz 
 
 A választási bizottság a szavazóhelyek bezárásától számított 24 órán belül köteles megjelentetni az 
eredményeket. 
 

41. szakasz 
 
 A választási bizottság a helyi közösség tanácsa tagjának bizonylatot ad ki a megválasztásáról. 
 
5. A megbizatás megszűnése és újraválasztás 
 

42. szakasz 
 
 A tanács tagjának a megbizatása a megbizatási idő lejárta előtt a következő esetekben szűnik meg: 
1) ha benyújtja felmondását 
2) ha határoznak a helyi közösség tanácsának feloszlatásáról 
 
3) ha jogerős bírósági végzés alapján feltétel nélküli szabadságvesztésre ítélik legalább 6 hónapos időszakra 
4) ha jogerős ítélettel megfosztják a cselekvőképességétől 
5) ha megszűnik a lakhelye a helyi önkormányzat területén 
6) halál beálltával 
 
 A helyi közösség tanácsa tagjának a megbízatása az 1. bekezdés esetében azonnal megszűnik. 
 A megbizatás megszűnésének napját a helyi közösség tanácsa a soron következő közgyűlésen konstatálja a 
megszűnés okaira vonatkozó értesítés átvételét követően. 
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43. szakasz 

 
 Újraválasztásra akkor kerül sor, ha választási bizottság vagy a községi bíróság megsemmisíti a választásokat, 
a választások során elkövetett szabálytalanságok miatt a jelen szabály értelmében. 
 Ha a választásokat csak bizonyos szavazóhelyen semmisítik meg, akkor csak ott kell megismételni. 
 Az újbóli választást a választási bizottság írja ki. 
 Az újbóli választást az előző jelöltlista szerint kell lefolytatni, kivéve, ha a jelöltlista megerősítése során 
történt a szabálytalanság. 
 Az újbóli választás esetén a választások végleges eredményét az újbóli szavazás befejeztével kell közzétenni. 
 
6. A szavazati jog védelme 

44. szakasz 
 
 Minden szavazó, jelölt vagy a listát átadó óvást adhat be a választási bizottságnak a szavazati jog megsértését 
vagy a választási eljárás szabályainak megszegését illetően. 
 A szavazatszedő bizottság bármelyik tagja óvást adhat be a választási bizottságnak a szavazati jog, vagy a 
választási eljárás megszegésére vonatkozóan ad aott szavazóhelyen. 
 Az óvást a szabálysértés elkövetésétől számított 24 órán belül kell átadni. 
 
7. A választás lefolytatásának költségei 

45.szakasz 
 
 A választás lefolytatásának költségeit a helyi közösség tanácstagjainak megválasztásával kapcsolatosan a 
községi költségvetésnek kell biztosítani. 
 
8. A helyi önkormányzat egysége közgyűlésének megalakulása 
 
 

46. szakasz 
 
 A helyi közösség tanácsa a megválasztásától számított 20 napon belül alakul meg. 
 A megbizatás a mandátumok hitelesítésétől kezdődik. 
 A megbizatások megerősítését a tanácstagok részére kiosztott bizonylatok és a választási bizottság által adott 
jelentés révén kell elvégezni. 
 A tanács alakuló ülésén 3 tagú bizottság alakul a bizonylatok és a választási bizottság által adott jelentés 
beleegyezésének konstatálására. 
 A 4. bekezdésbeli bizottság jelentése alapján az alakuló ülésen elnöklő személy megállapítja, hogy a 
választási bizottság átadta a lebonyolított választásokról a jelentést és az ennek alapján kiadott bizonylatok a 
tanácstaggá választásról összhangban vannak a jelentéssel, ami egyidejűleg az újonnan megválasztott tanácstagok 
megbizatásának megerősítését is jelenti. 
 
III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

47. szakasz 
 

 Ez a szabály Kishegyes Község Hivatalos Lapjában történő megjelenése napját követő napon lép életbe. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Pál Károly s.k. 
Szám :06-3/2005-02        a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2005.június 6-án 
K i  s  h  e  g  y  e  s            

__________________ . ________________ 
 
24. 
 A helyi közösségek tanácstagjainak megválasztásáról szóló szabályzat 11.szakasza alapján, melyet a 
Képviselő-testület 2005.június 6-án tartott ülésén fogadott el, Kishegyes Község Képviselő-testülete ugyanezen a 
napon tartott ülésen meghozta a  
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V  É  G  Z  É  S  T 

A helyi közösségek tanácstagjainak megválasztását lefolytató bizottság kinevezéséről 
 

I. 
 A helyi közösségek tanácstagjainak megválasztását lefolytató bizottságba a következő személyeket nevezzük 
ki: 
 1. Dabović Danilo okleveles jogászt a bizottság elnökévé 
 2. Stojanović Blažo okleveles jogászt –taggá 
 3. Bíró Anikó okleveles jogászt- taggá 
 4. Kovijanić Stanka anyakönyvvezetőt – taggá 
 5. Papp Júlia anyakönyvvezetőt -  taggá 
 6. Szügyi Cecília előadót- taggá. 

 II. 
 A választási bizottság elnökének és tagjainak a megbízatási ideje négy évig tart. 
 

III. 
 A község szűkös anyagi helyzete miatt a választási bizottság elnöke és tagjai  munkájáért  nincs előlátva 
térítmény, kivéve a túlórázást, összhangban a törvénnyel. 
 A község szűkös anyagi helyzete miatt a bizottság bővített összetételű tagsága részére szintén nincs előlátva 
térítmény, azzal , hogy a listaállító ennek megerősítését követően saját eszközeiből pénzeli a tagot bővített 
összetételben. 

IV. 
  A községi választási bizottság állandó és bővített összetételben folytatja le a választásokat 
2005.július 10-én a helyi közösségek tanácstagjainak megválasztásával kapcsolatos minden teendőt ellátva , amit a 
tanácstagok megválasztására vonatkozó szabály lát elő.  
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Pál Károly s.k. 
Szám :06-3/2005-02        a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2005.június 6-án 
K i  s  h  e  g  y  e  s   

________________________ . _____________________ 
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KISHEGYES KÖZSÉG A végrehajtó bizottság elnöke 
V É G R E H A J T Ó  B I Z O T T S Á G 
Szám:06-11/2004-01 
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K i s h e g y e s e n  
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ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија 
 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-357845-92 – Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош – за Службени лист. 
 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília 
 

Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-357845-92  - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete 
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 


