
 

 На основу члана 6. став 1. и 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 4. 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  13. 06. 2021. године, у 12,55 сати,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 27. 06. 2021. ГОДИНЕ 

 
 Овлашћено лице Драган Митић из Топонице, испред Социјалистичке партије Србије, као 
подносилац листа кандидата за избор чланова савета месних заједница на територији општине 
Мало Црниће,  испуњава услове за одређивање представника у проширени састав бирачких одбора 
(члан и заменик члана) за следеће јединице: 5. Велико Црниће, 12. Мало Градиште, 13. Мало 
Црниће и 16. Топоница. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, донела је 
решења о проглашењу кандидатура за чланове месних заједница на територији општине Мало 
Црниће, које је поднело овлашћено лице Драган Митић из Топонице, испред Социјалистичке 
партије Србије.  
 Сагласно члану 6. став 1. и 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 члану 4. став 1. тачка 4. 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 је утврдила да 
су испуњени услови да се одреде представници у проширени састав бирачких одбора наведених 
изборних јединица.   

Увидом у проглашене кандидатуре утврђено је да подносилац кандидатуре испуњава услове да 
одреди своје представнике у проширени састав бирачких одбора,  с обзиром на то да је предложио кандидате 
за најмање 2/3 кандидата чланова савета месне заједнице од укупног броја који се бирају на бирачком месту, 
односно, наведеним изборним јединицама.  
 Подносилац листе кандидата одређује опуномоћене представнике најкасније 5 дана пре дана 
одређеног за одржавање избора, у супротном бирачки одбор ради и пуноважно одлучује без предлога тог 
предлагача.  
 Сходно наведеном Изборна комисија  донела је Решење као у диспозитиву.  
 

 Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац кандидатуре може поднети 
приговор Изборној комисији, у року од 24 часа од дана доношења решења. 
 
Број: 013-73/2021-02 
У Малом Црнићу, 13. 06. 2021. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 

                     ПРЕДСЕДНИК, 
                Дипл.правник Милан Тодоровић 


