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ГОДИНА 2021        БРОЈ 16                    КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 

 На основу члана 26. став 1. тачка 6). Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/20,66/20 и 9/21), 

Изборна комисија  за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници 

одржаној дана 19.05.2021.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УТВРЂУЈУ СЕ, прописују и стављају на располагање учесницима у изборима 

облик и садржај следећих образаца: 

 

-  Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне 
заједнице (Образац МЗ-4); 

-    Гласачки листић за избор чланова Савета месне заједнице (Образац МЗ-5); 
-    Контролни листић за проверу исправности гласачке кутије (Образац МЗ-6); 
-  Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне 

комисије и бирачке комисије (Образац МЗ-7); 
-  Записник о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор члана Савета месне заједнице (Образац МЗ-8); 
 -   Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачке 

комисије и Изборне комисије (Образац МЗ-9); 
-   Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење 

избора за члана Савета месне заједнице (Образац МЗ-10); 
-   Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за члана 

Савета месне заједнице (Образац МЗ-11); 
-    Уверење о избору за члана Савета месне заједнице (Образац МЗ-12); 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење објавити у “Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Изборна комисија  за спровођење избора за чланове савета месних заједница је на 

седници одржаној дана 18.05.2021. године,одлучивала о облику и садржају образаца које би 

требало ставити на располагање учесницима у изборима. 

 На основу одредбе члана 26. став 1. тачка 6). Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/20,66/20 

и 9/21), изборна комисија је својим решењем једногласно утврдила, прописала и ставила на 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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располагање учесницима у изборима облик и садржај образаца побројаних у диспозитиву 

овог решења. 

 

Број: I-013-122/2021-1 

У Куршумлији, дана: 19.05.2021.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

                                                                          

                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                Миљан Радосављевић, дипл.правник, ср. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1 Решење о утврђивању, прописивању и стављању на располагање 
учесницима у изборима облик и садржај образаца за изборе чланова савета 
месних заједница – (обрасци МЗ 4-12)  … 170 

 
 


