
 

 

 

              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 12. 

новембра 2021. године са почетком у 12.00 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 и то: 

 

              -Месна заједница Гаглово - за заселак „Ново село“; 

              -Месна заједница Горњи Степош – за насељено место Наупаре; 

              -Месна заједница Крвавица – за насељено место Крвавица.    

 

 

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, Изборна комисија је 

утврдила да се у месним заједницама и насељеним местима наведеним у диспозитиву 

Одлуке пријавило мање кандидата од броја чланова из насељеног места који се бира за 

савет месне заједнице и то: 

              -Месна заједница Гаглово, за заселак „Ново Село“ - није било пријављених 

кандидата а из тог насељеног места предвиђен је 1 (један) члан за савет месне 

заједнице; 

              -Месна заједница Горњи Степош, за насељено место Наупаре - пријављен 

један кандидат, а из тог насељеног места предвиђена су 3 (три) члана за савет месне 

заједнице; 

              -Месна заједница Крвавица, за насељено место Крвавица – пријављено 4 

кандидата а из тог насељеног места предвиђена су 7 (седам) члана за савет месне 

заједнице. 



               На основу свега напред наведеног, а с обзиром да се за наведена насељена места 

у месним заједницама 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, 12. новембар 2021. године                                

Број: 013-611/2021 

 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                                             

                                                                                 Јелена Ћурковић, дипл. правник с.р. 


