
 
 
 На основу члана 39. став 2 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 15.08.2022.године донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

I 

              ПОНАВЉА СЕ поступак избора за чланове савета Месне заједнице Грабовница. 

II 

 Поновни избори за чланове савета месне заједнице Грабовница одржаће се 
дана 25.09.2022. године (недеља). 

III 

   Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“ и на 
електронској огласној табли МЗ Грабовница. 

 

Образложење 

 

   Дана 15.07.2021. године,  Одлуком  Председника Скупштине општине 
Куршумлија број I-013-172, расписани су избори за чланове савета месне заједнице 
Грабовница за 21.08.2022. године. 

 Чланом 39. ставом 1 Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“, број 53/20,66/20 и 9/21) прописано 
је да у случају да се за изборе за чланове савета месне заједнице пријави мање кандидата, 
односно буде проглашено мање кандидата од броја чланова савета месне заједнице који 
се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за 
савет месне заједнице и о томе обавештава председника Скупштине. С обзиром  да у року 
прописаном Одлуком о месним заједницама на територији општине Куршумлија и 
Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора,  није било 
пријаве  кандидата за члана савета месне заједнице, Изборна комисија је на седници 
одржаној дана 08.08.2022. године донела Одлуку о обустављању поступка избора 
чланова за савет месне заједнице Грабовница. 

 Чланом 39. ставом 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Куршумлија прописано је да ће Изборна комисија најкасније у року од 10 дана од дана 
доношења одлуке о обустављању поступка донети одлуку о понављању избора за 
чланове савета месних заједница. 

 На основу свега наведеног,  Изборна комисија је донела одлуку као у 
диспозитиву, 

 
Број: I-013-176/2022-1 
У Куршумлији, дана: 15.08.2022.године 
ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
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