
 На основу члана 115. став 3. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој''. 

број 12/08), председник Скупштине општине Прибој, доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за чланове  

Савета месних заједница на подручју општине Прибој  

 

 

 

1. Ставља се ван снаге Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних 

заједница на подручју општине Прибој број : 06/224 од 14.08.2013. године.  

 

2. Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

Број: 06-257 од 11.09.2013. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на подручју 

општине Прибој број 06/224 од 14.08.2013. године расписани су избори за чланове Савета 

месних заједница на подручју општине Прибој, који су се требали одржати у периоду од 

20.09. до 29.09.2013. године. Одлуком је  било предвиђено да ће се избори за чланове 

Савета месних заједница спровести на основу одредаба  Статута месних заједница.  

              

        Чланом  12.  Одлуке о образовању месних заједница на подручју општине Прибој 

(''Сл. лист општине Прибој'', број 3/05)  прописано је да чланове савета месне заједнице 

бира збор грађана јавним гласањем већином гласова присутних грађана водећи рачуна о 

територијалној заступљености. Статутима месних заједница ближе се утврђује поступак 

избора и рад органа месне зејднице. 

    

Министарство  регионалног развоја и  локалне самоуправе  израдило је нацрт Закона о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи  и  у  најави је доношење овог Закона  

у коме је предвиђено да се избори за савет месне заједнице спроводе  по правилима 

непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права. 

 

        Имајући у виду чињеницу да се предлогом овога Закона на другачији начин регулише 

избор чланова Савета месних заједница од начина  који је прописан важећом Одлуком о 

образовању месних заједница на подручју општине Прибој, одлучено је да се у овом 

тренутку не одрже избори за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Прибој. 

 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 

                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                           Саша Василић, спец.инж.ел. с.р. 


