
                                                                                                                                

                                                                                                                               Образац СМЗ – 5а/21   

 

 

На основу члана 31. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града 

Крушевца”, број 9/2019), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница (у даљем тексту: Изборна комисија), на седници одржаној дана _______________ 

2021. године, доноси                                                                                                             
                                                       

        

З А К Љ У Ч А К 

 

            1. ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата ___________________ за члана Савета Месне 

заједнице ______________________________________, коју је дана ______________2021. 

године у ________ часова, поднело овлашћено лице, као неблаговремен.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Дана _____________2021. године у ______ часова, овлашћено лице поднело је Изборној 

комисији предлог кандидата _______________ за члана Савета Месне заједнице 

___________________, насељено место__________________, на изборима расписаним за 28. 

новембар 2021. године. 

          У вези са поднетим предлогом, Изборна комисија је утврдила: 

          -да је чланом 30. Одлуке о месним заједницама прописано да се кандидатура доставља 

најкасније 10 дана пре дана одржавања избора у месној заједници; 

         -да је рок за подношење предлога кандидата за избор чланова савета месних заједница, у 

складу са Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница, истекао _________________2021. године у _____ часова; 

         -да је чланом 31. Одлуке о месним заједницама прописано да, кад утврди да предлог 

кандидата није поднет благовремено, Изборна комисија доноси закључак о одбацивању 

предлога кандидата. 

         Имајући у виду да је предлог кандидата поднет _____________2021. године, односно 

након истека рока за подношење предлога кандидата, Изборна комисија је утврдила да постоји 

неотклоњива сметња за разматарање предметног предлога кандидата, те је донела одлуку као у 

диспозитиву овог Закључка. 

         Упутство о правном средству: Против овог Закључка може се поднети приговор 

Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Закључка. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Крушевцу,  

Датум ____________ 2021. године, _____________ 
 (час и минут) 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

               М.П.       __________________________________   

                                   Јелена Ћурковић, дипл. правник 

   


