
 

              На основу члана 33. Одлуке о месним заједницама на територији града 

Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 9/2019), Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 15. 

новембра 2021. године са почетком у 11.00 часова, донела је 

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка избора за чланове савета месних заједница 

 

I 

              Обуставља се поступак избора за чланове савета месних заједница који су 

расписани за 28. новембар 2021. године, у Месној заједници Трмчаре, за насељено место 

Трмчаре, због мањег броја кандидата од броја који се бира из тог насељеног места услед 

повлачења кандидатурe. 

II 
              Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу града Крушевца“ и на званичној интернет презентацији града Крушевца. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Чланом 33. Одлуке о месним заједницама на територији града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“, број 9/2019) прописано је да у случају да се за 

изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата од броја чланова 

савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија у року од 48 часова по истеку 

рока за пријављивање предлога кандидата, доноси одлуку о обустављању поступка 

избора чланова за савет месне заједнице. 

               По истеку рока за подношење предлога кандидата, у Месној заједници 

Трмчаре, за насељено место Трмчаре, пријавило се 6 (шест) кандидата, што значи број 

који се бира из тог насељеног места. 

               Дана 15.11.2021. године Изборној комисији за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница достављено је повлачење кандидатурe Векослава Цветковића, 

за члана Савета Месне заједнице Трмчаре, за насељено место Трмчаре, заведено код 

Изборне комисије под бр. 016-833 од 15. новембра 2021. године у 09.19 часова, што је 

довело до тога да за насељено место Трмчаре буде мање пријављених кандидата од 

броја који се бира из тог насељеног места. 

               На основу свега напред наведеног, а с обзиром да се због повлачења кандидатуре  

за насељено место Трмчаре пријавило мање кандидата од броја који се бира за савет 

месне заједнице, Изборна комисија донела је Одлуку као у диспозитиву. 

              Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети приговор Изборној 

комисији у року од 24 часа од дана доношења Одлуке. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

У Крушевцу, 15. новембар 2021. године                                

Број: 013-614/2021 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                                            

                                                                                  Јелена Ћурковић, дипл. правник с.р. 


