
 

 

 

 

Образац МЗ – 11 

З А П И С Н И К 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОЛОМ 

ОДРЖАНИХ 30.05.2021. ГОДИНЕ 
1. Седница Изборне комисије почела је 30.05.2021.године, у 20,00 часова. Седници Изборне 

комисије присуствују: 
 

1) МИЉАН РАДОСАВЉЕВИЋ, председник 

2) ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ, заменик председника 

3) ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ, члан 

4) ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ, члан 

5) ДРАГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, члан 

6) БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, члан   

7) МАЈА МИЛИЈАНОВИЋ, секретар 

8) НАТАША МИЛЕНКОВИЋ, заменик секретара 

 

2. Изброна комисија је утврдила да је од бирачке комисије у Месној заједници ПРОЛОМ 
примила изборни материјал након прекида изборног процеса. 

 

3. Изборна комисија је утврдила да ИМА битних повреда одредаба Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Куршумлија и то:  

 

Бирачка комисија је отворила бирачко место отворено у 09,00 часова, након чега је 
бирачки одбор, након протеста бирача, прекинуо изборни процес, а бирачки одбор није 
имао кворум за рад из разлога што су председник бирачког одбора, члан 1 и 2 и њихови 
заменици напустили бирачко место, тако да је изборни процес прекинут у 13,55 часова, 
о чему је изборна комисија обавештена од заменика председника изборне комисије 
обавештењем број I-013-139 oд 30.5.2021.године. Имајући у виду да су утврђене 
неправилности у изборном поступку (није попуњен записник о раду, није контролни 
листић убачен у кутију, бирачко место затворено пре времена одређеног за гласање) и 
није могуће утврдити резултате гласања, комисија предлаже да се поништи гласање на 
бм 14 – Пролом, након чега треба да се распишу поновни избори у роковима 
предвиђеним чланом 57 став 3 Одлуке о месним заједницама.  

 
4. Чланови Изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе. 

 
5. Закључено је да се поништење гласања саопшти јавности и објаве у ''Службеном листу 

општине'', на електронској огласној табли Месне заједнице ПРОЛОМ и на званичној 
интернет презентацији општине. 
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  Изборна комисија је завршила рад 30.05.2021. године, у 21,00 часова. 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
Секретар Изборне комисије    Председник Изборне комисије 

МАЈА МИЛИЈАНОВИЋ, ср.     МИЉАН РАДОСАВЉЕВИЋ, ср. 
ЧЛАНОВИ: 

         ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ,ср. 

         ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ, ср. 

         ДРАГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, ср. 

         БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, ср. 
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