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На основу члана 33. и 44. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

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

24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији 

општине Куршумлија, Општинска управа општине Куршумлија доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Закључује се бирачки списак и утврђује укупно 2.609 бирача,  за избор чланова 

Савета месних заједница на територији општине Куршумлија за изборе расписане за дан 

06.02.2022. године и то : 

 

1. Месна заједница Грабовница, укупан број бирача 285 
2. Месна заједница Баћоглава, укупан број бирача 214 
3. Месна заједница Дегрмен, укупан број бирача 73 
4. Месна заједница Мердаре, укупан број бирача 121 
5. Месна заједница Жуч, укупан број бирача 198 
6. Месна заједница Луково, укупан број бирача 372 
7. Месна заједница Мерћез, укупан број бирача  111 
8. Месна заједница Мачковац, укупан број бирача 394 
9. Месна заједница Рача, укупан број бирача 292 
10. Месна заједница Спанце, укупан број бирача 110 
11. Месна заједница Марковиће, укупан број бирача 439 

 

II 

Решење доставити Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница на територији општине Куршумлија. 

III 

Решење објавити на интернет страници општине, огласној табли Општинске 

управе и електронској огласној табли месних заједница. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама 33. и 44. Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Куршумлија (“Службени листопштине 

Куршумлија“, број 53/20, 66/20 и 9/21) и  члана 24. Упутства за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија. Чланом 44. Одлуке 

о месним заједницама на територији општине Куршумлија, предвиђено је да Општинска 

управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача који нису 

уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 

закључења, односно најкасније пет дана пре дана одржавања избора. 

 На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ 

Миљан Радосављевић, дипл.правник 


