
 

              На основу члана 44. 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 30. 

новембра 2021. године са почетком у 13.00 часова, донела је 

 

О Д Л У К У 

о понављању гласања 

 

I 

              ПОНАВЉА СЕ ГЛАСАЊЕ у Месној заједници Кобиље, за насељено место 

Кобиље, за два кандидата Бранка Марковића и Радишу Алексића -Дикија, за изборе који 

су одржани дана 28. новембра 2021. године за чланове савета месних заједница, због 

истог броја добијених гласова наведених кандидата, а према броју добијених гласова 

треба да буду изабрани као последњи члан савета Месне заједнице „Кобиље“. 

              Поновно гласање одржаће се дана 05. децембра 2021. године, под истим условима 

као првобитно гласање. 

II 

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

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

огласној табли месне заједнице. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Чланом 44. Одлуке о месним заједницама на територији града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“, број 9/2019) прописано је да уколико два или више 

кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова треба да буду 

изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 

кандидатима. У том случају, гласање се понавља у року од седам дана од дана 

одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  

               У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по 

завршетку поновљеног гласања. 

                Након предаје изборног материјала од стране бирачког одбора насељеног 

места Кобиље, Изборна комисија је приликом утврђивања резултата избора за 

наведено насељено место утврдила да два кандидата која треба да буду изабрана као 

последњи члан савета месне заједнице имају исти број гласова и то: Бранко Марковић 

и Радиша Алексић – Дики – по 34 гласа оба кандидата. 

               На основу свега напред наведеног, Изборна комисија донела је Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

У Крушевцу, 30. новембар 2021. године                                

Број: 013-838/2021 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                                            

                                                                                  Јелена Ћурковић, дипл. правник с.р. 


