
Образац МЗ -  5/21 

 

 

ЛИСТА  КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ _____________________________ 

НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ЗА 27. 06. 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Овлашћени предлагач   _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

                   (назив предлагача, име и презиме подносиоца листе кандидата) 

1. _________________________________________________________________________  

      - име, презиме и надимак (ако га има)  кандидата - 

 

___________________________, ____________________, __________________________  

   (датум  рођења)   (занимање)   (пребивалиште) 

 

 

 

 

2. _________________________________________________________________________  

      - име, презиме и надимак (ако га има)  кандидата - 

 

___________________________, ____________________, __________________________  

   (датум  рођења)   (занимање)   (пребивалиште) 

 

 

 

 

3. _________________________________________________________________________  

      - име, презиме и надимак (ако га има)  кандидата - 

 

___________________________, ____________________, __________________________  

   (датум  рођења)   (занимање)   (пребивалише) 

 

 

     

 

      ____________________________________  

      (лице које је овлашћено за подношење  

листе кандидата за чланове савета месне 

заједнице) 

 

М. П.            ____________________________________ 

                (име и презиме) 

 

____________________________________  

                  (потпис) 

 



 

 

 

Уз ову листу кандидата доставља се: 

 

1. Потврда о изборном праву, не старија од 6 (шест) месеци, за сваког 

кандидата за члана, издата на обрасцу надлежног органа, 

2. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата да буде кандидат за члана 

савета месне заједнице, на прописаном Обрасцу МЗ -  3/21, 

3. Уверење о пребивалишту, не старија од 6 (шест) месеци, за сваког 

кандидата за члана, издата на обрасцу органа унутрашњих послова, 

4. Овлашћење лица да се преда пријава кандидата – кандидатура, на 

прописаном обрасцу МЗ - 4/21 

5. Овлашћење педлагача да поднесе листу кандидата - кандидатуре, на 

прописаном Обрасцу МЗ  - 6/21, 

6. Списак бирача који својим потписима (најмање 10 валидних потписа) 

подржавају листу кандидата, у писаној форми на прописаном обрасцу МЗ-   

2/21 и електронској форми израђен у формату Word, 

7. Оверен Споразум о образовању коалиције регистрованих политичких  

странака о заједничком учешћу на изборима за чланове савета месних 

заједница на територији општине Мало Црниће – ако је листу кандидата 

поднела та коалиција, 

8. Оверен Споразум о образовању групе грађана о заједничком учешћу на 

изборима за чланове савета месних заједица на територији општине Мало 

Црниће и потврде о изборном праву не старије од 6 (шест) месеци за свако 

лице које образује групу грађана – ако листу кандидата подноси група 

грађана. 

 

 

Право предлагања кандидата за чланове савета месне заједнице имају: грађани са 

подручја месне заједнице, са бирачким правом на том подручју, регистроване 

политичке странке које делују на територији општине Мало Црниће, коалиције 

политичких странака и групе грађана.  

 

Коалиције политичких странака и групе грађана закључују коалициони споразум 

о заједничком учешћу на изборима за чланове савета месних заједница на 

територији општине Мало Црниће. 

 

Сваки грађанин може да подржи предлог само за једног кандидата. 

 

Право подршке предлога кандидата за члана савета месне заједнице имају 

грађани са подручја те месне заједице са бирачким правом на том подручју.  

 


