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 На основу члана 20. став 1.тачка 12. и члан 32. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 9/19), 

            Општинска изборна Комисија општине Лајковац, на седници одржаној 18.04.2021. године, 
донела је:  

 

О Д Л У К У 

 
             Обуставља се поступак избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Лајковац, бирачко 

место број 7. у односу на кандидата, сада пок. Слободана Петровића из Доњег Лајковца. 

            По правоснажности ове одлуке, од председника Скупштине општине Лајковац затражити 
доношење одлуке о расписивању допунских избора за недостајућег члана. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
            Приликом предаје изборног материјала председник бирачког одбора на бирачком месту бр.7 

Доњи Лајковац, обавестио је Изборну комисију да је кандидат за члана Савета ове месне заједнице 

Слободан Петровић из Доњег Лајковца преминуо. О овој чињеници Изборна комисија је саставила 

службену белешку, након чега је извршен увид у извод из матичне књиге умрлих која се води за 
матично подручје Земун под текућим бројем: 2686. за 2021.годину, којом приликом је утврђено да је 

извршен упис чињенице смрти овог кандидата. 

             Како је за Савет ове  месне заједнице по Одлуци о месним заједницама на територији општине 
Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 9/19), предвиђен број од пет чланова, колико 

кандидата је на овом бирачком месту утврђено листом кандидата од 07.04.2021.године, то је Изборна 

комисија одлучила да се обустави поступак избора кандидата за чланове Савета ове месне заједнице, а у 

односу на овог кандидата. 
              Упутство о правном средству: Против овог закључка може се поднети приговор Општинској 

изборној комисији општине Лајковац у року од 24 часа од дана доношења Одлуке. 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛАЈКОВАЦ 

                                             Број: 111. од 18.04.2021.године  

 
                                                                      Председник Општинске изборне комисије                  

                                                                        Јасмина Јоксимовић дипл.правник, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Ж.Молеровић, Д.Милинковић, И.Исајловић 


