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Образац МЗ-4/1 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „БРАСИНА“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Брасина,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то:  

 

1.              Деспотовић Миладин                         ,     12.09.1950.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Јездић Драган                                      ,     24.09.1962.         , машински тех., 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Којић Љубиша                                     ,     12.04.1964.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Костић Александар                        ,     19.05.1984.        , дипл. струковни економста, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Мишић Александар                            ,     27.03.1989.         , дипл.архитекта, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

6.           Мишић Обрадовић Милада                 ,     15.11.1975.         , конфекционар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

7.              Мишић Милан                                  ,      18.05.1956.         , столар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

8.              Мишић Милорад                               ,     16.05.1988.         , дипл.економиста, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

9.              Пуртић Марица                                ,      08.11.1980.        , васпитач, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

10.              Ристић Михаило                              ,     09.04.1963.         ,    ауто-електричар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 

 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

Председник Комисије  

                                                                                                    Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/2 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДОЊА БОРИНА“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Доња Борина,  на 

изборима  заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

 

1.             Атанацковић Урош                            ,       14.08.1945.         ,   пензионер, 
                                        (име и презиме)                                                                                      (датум рођења)                            ( занимање)     

2.            Деспотовић Драган                         ,        16.02.1969.         ,   ел.тех.телекомуникација, 
                                    (име и презиме)                                                                                 (датум рођења)                                             (занимање)     

3.            Деспотовић Милисав                         ,         09.11.1962.         ,    радник, 
                             (име и презиме)                                                                                             (датум рођења)                                 (занимање)     

4.             Илић Марко                                       ,         04.12.1965.         ,   радник, 
                             (име и презиме)                                                                                               (датум рођења)                            (занимање)     

5.             Макевић Милан                          ,                07.05.1952.         ,       пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                               (датум рођења)                                     (занимање)     

6.             Петровић Миломир                         ,            15.10.1971.         ,      домар, 
                             (име и презиме)                                                                                                  (датум рођења)                              (занимање)     

7.              Драган Секулић                           ,               09.10.1955.         ,     месар, 
                             (име и презиме)                                                                                                  (датум рођења)                              (занимање)   

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број: 06-49/ 

У Малом Зворнику,  23. јануара  2017 године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/3 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „РАДАЉ“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Радаљ,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

1.              Васић Милан                            ,             24.04.1969.         ,            молер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                     ( занимање)     

2.             Гајић Милош                             ,            02.01.1986.         ,          дрвосеча, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                      (занимање)     

3.              Илић Марко                              ,             12.11.1987.         ,   машински инжењер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                       (занимање)     

4.              Јокић Драган                          ,             30.09.1962.         ,    дрвни техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                    (занимање)     

5.              Јовић Миленко                          ,             28.01.1959.         ,       пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                     (занимање)     

6.              Јовић Звонимир                         ,             18.01.1948.         ,       пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                      (занимање)     

7.              Јовић Живадин                           ,             11.10.1955.         ,        технолог, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                         (занимање)   

8.              Јовановић Душко                       ,              02.09.1967.         ,   ел.механичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                           (занимање)     

9.               Којић Владимир                   ,             08.08.1959.         ,    дипл.инж.електротехнике, 
                                   (име и презиме)                                                                                    (датум рођења)                                          (занимање)     

10.              Милић Александар                   ,           13.10.1985.         ,       радник, 
                                       (име и презиме)                                                                                 (датум рођења)                                (занимање)     

11.              Мићић Младен                           ,           15.05.1978.         ,   ловочувар, 
                                       (име и презиме)                                                                                    (датум рођења)                           (занимање)     

12.             Павловић Миленко                     ,            14.05.1964.         ,    електромеханичар, 
                                      (име и презиме)                                                                                    (датум рођења)                                              (занимање)     

13.             Станковић Славица                     ,            20.02.1958.         ,  домаћица, 
                                      (име и презиме)                                                                                  (датум рођења)                                  (занимање)     

14.              Цвијић Звонко                            ,             23.05.1958.         ,  дипл.инг.машинства, 
                                       (име и презиме)                                                                                   (датум рођења)                                       (занимање)     

15.              Ћирић Милан                             ,              06.09.1954.         ,    пензионер, 
                                            (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број: 06-49/ 

У Малом Зворнику,  23. јануара  2017 године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

         Председник Комисије  

                                                                                               Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/4 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДОЊЕ НАСЕЉЕ“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Доње Насеље,  на 

изборима  заказаним за 05.02.2017. године  и то:  

1.              Арифовић Белма                                ,     22.03.1977.         , економски техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Бошковић Живко                               ,     22.02.1950.         , ВК заваривач, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Вујић Милија                                     ,     12.01.1959.         , радник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Илић Андрија                                     ,     12.12.1945.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Молеровић Светислав                       ,     17.09.1962.         , дрвни техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

6.              Пантелић Славко                                ,     21.06.1962.         , мех.машина V степен, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

7.              Петковић Љубиша                             ,     08.01.1963.         , дрвни техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

8.              Петровић Младен                               ,     11.06.1981.         , машински инжењер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

9.              Почуча Весна                                     ,     31.10.1974.         , економски техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

10.              Рељић Момир                                     ,     10.01.1962.         ,    ССС   , 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

11.              Ружић Драгослав                                ,     28.04.1965.         , електро-техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                            (занимање)     

12.              Секулић Живорад                               ,     14.07.1950.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

13.              Стојићевић Миодраг                          ,     05.09.1954.         , аутомеханичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

14.              Томић Бојана                                       ,     29.03.1971.         , предузетник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

15.              Хајдуковић Драгомир                         ,     10.08.1949.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

         Председник Комисије  

                                                                                                                 Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/5 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦЕНТАР“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Центар,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то:  

1.  _____ Васић Милан _______        __, ___21.06.1985____, __ дипл.правник __, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

2.  _____ Вељковић Бојан _________,   ___13.04.1970____, __ доктор специјалиста, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

3.  _____ Ерић Стана         ________,   ___18.06.1952____, __ пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

4.  _____ Јевтић Милисав ________  _, __  _03.12.1963____, __ хемијски инжењер, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

5.  _____ Којадиновић Илић Зорица _, ___20.07.1979____, __ дипл.економиста, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

6.  _____ Костадиновић Драган ______, ___28.08.1957____, __ радник, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

7.  _____ Матејић Душко ________  _, __  _29.08.1963____, __ аналитичар, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

8.  _____ Остојић Винка   _________, ___07.11.1953____, __ пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

9.  _____ Пашћан Владимир ________ , __  _02.01.1979__, __ дипл.економиста, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

10.  _____ Поповић Дејан ________  _, __  _25.08.1979____, __ професор, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

11.  _____ Самарџић Милован______  _, __  _03.04.1972___, __ шумарски техничар, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

12.  _____Смиљанић Милена_________, ___13.02.1950____, __домаћица __, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

13.  _____ Станковић Љиљана _______, ___ 25.07.1954____, __ трговац __, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

14.  _____ Тадић Миленко ________    _, _  _28.04.1957____, __ бравар __, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

15.  _____ Чолаковић Нијаз ________  _, __  _01.01.1954____, __ радник, 
                             (име и презиме)                                                                        (датум рођења)                                            (занимање)     

 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/6 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „САКАР“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Сакар,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

 

1.              Бојић Златомир                            ,     02.12.1946.         , угоститељ (пензионер), 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Јевтић Милан                             ,     04.02.1978.         , дипл.економиста, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Јевтић Милован                         ,     13.10.1972.         , електроничар-механичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Лукић Марица                          ,     22.11.1977.         , струковни економста, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Пантелић Невенка                   ,     25.10.1972.         , тех.техничар-конфекционар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

6.              Потоковић Елма                       ,     23.03.1992.         , васпитачица, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

7.              Тешић Иван                             ,     05.08.1969.         , ауто-механичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 

 

 
 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/7 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „БУДИШИЋ“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Будишић,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

 

1.              Јевтић Данијела                            ,     25.09.1986.         , мед.сестра, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Лукић Горан                                  ,     16.09.1969.         , пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                          (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Петровић Мирослав                     ,     31.01.1965.         , металостругар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Трифуновић Зоран                          ,     31.01.1967.       , металостругар,, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 
 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017 године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/8 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „АМАЈИЋ“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Амајић,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

 

1.              Божић Вукашин                            ,     04.061987.         , студент, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Божић Крста                                  ,     30.01.1974.         , електромеханичар, 
                             (име и презиме)                                                                                          (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Јанковић Бранка                           ,     19.11.1961.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Јеремић Драгица                          ,     27.05.1962.          , домаћица, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Петровић Велизар                         ,     01.01.1973.          , аутомеханичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 
 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/9 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДОЊА ТРЕШЊИЦА“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Доња Трешњица,  на 

изборима  заказаним за 05.02.2017. године  и то:  

 

1.              Алимпић Миле                                 ,     25.06.1964.         , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Васић Милован                                ,     15.05.1959.         , ВКВ електромеханичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Васић Радован                                   ,     07.02.1973.        , рук. радних машина, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Вујић Драган                                     ,      01.07.1962.       , електро техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Вучетић Зоран                                   ,     02.07.1972.         , пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

6.              Вучетић Маринко                             ,     10.09.1988.         , аутоелектричар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

7.              Глигорић Милојка                            ,     29.07.1969.           , трговац, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

8.              Живановић Симеун                           ,     15.08.1981.          , аутомеханичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

9.              Илић Марко                                      ,     13.07.1980.        ,    радник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

10.             Јовић Милисав                                 ,     17.11.1974.       ,    керамичар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

11.             Којић Маринко                                  ,     25.01.1959.       ,    пољопривредник , 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 

 

 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/10 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЦУЛИНЕ“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Цулине,  на изборима  

заказаним за 05.02.2017. године  и то:  

 

1.              Видаковић Бранко                            ,     10.01.1984.         , дипл.инг.хем.технологије, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

2.              Врачевић Златко                                ,     04.12.1962.         , угоститељ, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

3.              Гајић Анђелко                                     ,     14.08.1970.        , тесар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

4.              Гајић Милан                                        ,      04.02.1957.       , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

5.              Деспотовић Видосав                          ,     08.02.1962.         , дрвни техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

6.              Игњатовић Велибор                          ,     16.07.1962.         , пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

7.              Којић Бранислав                                ,     15.03.1978.         , пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

8.              Марковић Милан                              ,     10.01.1954.          , пензионер, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

9.              Томић Миленко                                  ,     10.10.1964.        , пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

10.             Трифуновић Миленко                        ,     21.11.1971.       ,    возач, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                           (занимање)     

 

 

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број 06-49/4 

У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

     Председник Комисије  

                                                                                                    Бранко Илић, с.р. 
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Образац МЗ-4/11 

На основу члана  2. тачка 9. Упутства о спровођењу избора за чланове  Савета месних 

заједница у општини Мали Зворник за изборе расписане за 05.02.2017.године, Комисији за 

спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Мали Зворник  на 

седници одржаној 23.01.2017. године у 08,00  часова, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА  ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ВЕЛИКА РЕКА“  

       

 Утврђује се листа за избор  чланова Савета месне заједнице Велика Река,  на 

изборима  заказаним за 05.02.2017. године  и то: 

 

 

1.             Вулетић Стаменко                            ,       01.08.1965.         ,    пољопривредник, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                     ( занимање)     

2.             Илић Јован                                   ,            25.02.1960.         ,     ВКВ бравар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                      (занимање)     

3.              Илић Немања                              ,             13.11.1992.         ,   грађ.техничар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                       (занимање)     

4.              Матић Миленко                           ,            02.12.1962.         ,   конобар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                (занимање)     

5.              Мићић Миленко                          ,             15.10.1959.         ,    електричар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                     (занимање)     

6.              Николић Драгослав                    ,              16.10.1975.         ,        возач, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                      (занимање)     

7.              Петровић Жељко                           ,           29.05.1974.         ,       геометар, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                         (занимање)   

8.              Самарџић Радован                     ,             25.12.1975.         ,   руковалац грађ. машина, 
                             (име и презиме)                                                                                         (датум рођења)                                           (занимање)     

9.              Смиљанић Гојко                         ,             15.04.1962.         ,         радник, 
                                   (име и презиме)                                                                                    (датум рођења)                                          (занимање)     

10.             Тодоровић Миле                         ,            25.10.1961.         ,   армирач, 
                                       (име и презиме)                                                                                 (датум рођења)                                (занимање)     

     

Ово решење објавити на интернет страници Општине Мали Зворник, на огласној табли    и  

другим погодним местима у месној заједнице.  

Број: 06-49/ 

У Малом Зворнику,  23. јануара  2017 године 

 

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

 

          Председник Комисије  

                                                                                                              Бранко Илић, с.р. 

 

 


