
 
 

 На основу члана  26. став 1. тачка 7. и члана 38. став 2. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 5/2019 и 
16/2020), члана 19. став 2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница 
на територији општине Мало Црниће расписаних за 27. 06. 2021. године („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 5/2021) и члана 4. став 1. тачка 8. Пословника о раду Изборне 
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 5/2021), 

 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници 
одржаној 03. 06. 2021. године, у 15,52 сати,  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Утврђује се да пријава кандидата: 

 
Љубомир Бајић – Љубо из Малог Црнића, рођен 10. 11. 1953. године у Машићи, БиХ, по 

занимању пензионер,  подносиоца Српске напредне странке, коју је поднело овлашћено лице 
Малиша Антонијевић из Кобиља, за избор чланова Савета месне заједнице Мало Црниће, 
Изборна јединица 13 – Мало Црниће, на територији општине Мало Црниће, број 013-30/2021, 
садржи недостатке у Обрасцу МЗ – 2/21, јер нема 10 валидних потписа бирача подршке за 
наведеног кандидата, а који су сметња за проглашење кандидатуре.  

 
2. Налаже се подносиоцу да најкасније у року од 48 часова од часа достављања 

Закључка отклони недостатке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Именовани кандидат поднео је пријаву са Списком бирача који својим потписима 
подржавају  кандидата  за  члана Савета месне заједнице Мало Црниће,  на изборима 
расписаним за 27. јун  2021. године, Образац МЗ – 2/21. Наведену пријаву кандидата подржава 
својим потписима  9  бирача, односно нема  најмање 10 валидних потписа потребних за подршку 
наведеног кандидата.  
 Потребно је да кандидат Љубомир Бајић - Љубо обезбеди Образац МЗ – 2/21, са најмање 
још 1 валидним потписом бирача, који подржава кандидатуру именованог и то у писаној и 
електронској форми израђен у формату ВОРД. 

Подносилац кандидатуре има рок од 48 часова од часа достављања овог закључка да отклони  
указане недостатке, а у противном Комисија ће у року од наредних 24 часа донети Решење којим се 
одбија проглашење кандидатуре у складу са чланом 38. став 2. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Мало Црниће. 
 
Број: 013-29/2021-08-1 
У Малом Црнићу, 03. 06. 2021. године 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 
                       ПРЕДСЕДНИК, 
        Дипл. правник Милан Тодоровић, с.р. 

 


	З А К Љ У Ч А К

