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1. 
Општинска изборна комисија Општине Куршумлија решавајући по приговору  подносиоца изборних 

листа: ГГ СВИ ЗАЈЕДНО ЗА КУРШУМЛИЈУ- Дејан Ђорђевић. ГГ ЗАЈЕДНО ЗА КУРШУМЛИЈУ- Миодраг 
Дробњак -Дока, СПС-ПУПС Миломир Стојчић, Српска Радикална странка Томислав Николић, ГГ  за 
ОПСТАНАК –Батрић Филиповић Баћа и Здравковић Слободана из Куршумлије, на основу члана 53 а у вези са 
чланом 50 закона о локалним изборима (Сл.,гласник РС бр. 129/07 на седници одржаној дана 19.05.2008.г.  донела 
је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ПОНИШТАВАЈУ СЕ  избори за избор одборника у СО-е Куршумлија на бирачком месту број 16 
Куршумлија 16 одржани дана 18.05.2008.г. 

2. РАСПУШТА СЕ  бирачки одбор који је спровео изборе на бирачком месту бр. 16 Куршумлија 16  и 
посебним решењем Општинска изборна комисија ће именовати бирачки одбор у новом саставу. 

3. ПОНАВЉАЈУ СЕ ИЗБОРИ на бирачком месту бр. 16 Куршумлија 16  и РАСПИСУЈУ СЕ  ЗА ДАН 
26.05.2008.г. 

4. ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ на бирачком месту бр. 16  одржаће се  на истом седишту овог бирачког 
места као и на изборима  одржаним  18.05.2008.г. 

5. Ово решење Општинске изборне комисије објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
  Подносиоци изборних листа ГГ СВИ  ЗАЈЕДНО ЗА КУРШУМЛИЈУ—Дејан Ђорђевић, ГГ 
ЗАЈЕДНО ЗА КУРШУМЛИЈУ-Миодраг Дробњак -Дока, СПС-ПУПС-Миломирг Стојчић , СРС –Томислав 
Николић, ГГ за ОПСТАНАК-Куршумлија, Филиповић Батрић-Баћа, Здравковић Слободан из Куршумлије 
поднели су приговоре Општинској изборној комисији дана 19.05.2008.г. истичући неправилности које су се десиле  
у  раду бирачког одбора у спровођењу избора  на бирачком месту бр. 16 Куршумлилја . 
 Подносиоци приговора истичу да је бирачки одбор на бирачком месту бр. 16 одобрио гласање бирачима, и 
то Јовић Љубиши из Куршумлије и Перјановић Миловану такође из Куршумлије на основу личних карата чија је 
важност истекла, чиме су извршене повреде изборног поступка. Подносилац приговора Здравковић Слободан је 
истакао да његовој мајци није дозвољено да гласа из разлога што се матични број у бирачком списку за бирачко 
место бр. 16 не слаже са матичним бројем у личној карти бирача, због чега је по мишљењу подносиоца приговора 
такође извршена повреда изборног поступка. 
 Општинска изборна комисија на својој седници одржаној дана 19.05.2008.г. разматрала је поднете 
приговоре,  константовала да су приговори благовремено поднети , извршила увид у изборну документацију,и 
утврдила да су   се на овом бирачком месту десиле неправилности означене у приговорима , па је већином гласова 
одлучила да се избори на овом бирачком месту пониште  и у складу са одредбом чл.55 Закона о Локалној 
самоуправи распишу нови избори, како је то и одлучено у диспозитуву овог решења: 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Окружном суду у Прокупљу  у року од 24 сата од 
момента  достављања решења. 
 

                                     ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 У Куршумлији,19.05.2008 
 Број  : I -013-91/2008 
 
 

                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ 
                                     ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                      Милијана Ракић дипл.правник.ср 
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2. 
 
 

Општинска изборна комисија Општина Куршумлија решавајући по приговору  подносиоца изборних 
листа: ГГ ЗА ОПСТАНАК Батрић Филиповић Баћа, ГГ БОРЦИ ГВОЗДЕНИ ПУК- ДХСС –Дејан 
Милошевић- Куна,  и примедби ДСС –Др. Војислав Коштуница , на основу члана 53 а у вези са чланом 50 Закона 
о локалним изборима (Сл.,гласник РС бр. 129/07 на седници одржаној дана 19.05.2008.г.  донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ПОНИШТАВАЈУ СЕ  избори за избор одборника у СО-е Куршу млија на бирачком месту број 38 
Луково одржани дана 18.05.2008.г. 

2. РАСПУШТА СЕ  бирачки одбор који је спровео изборе на бирачком месту бр. 38 Луково  и посебним 
решењем Општинска изборна комисија ће именовати бирачки одбор у новом саставу. 

3. ПОНАВЉАЈУ СЕ ИЗБОРИ на бирачком месту бр.38 Луково  и РАСПИСУЈУ СЕ  ЗА ДАН 
26.05.2008.г. 

4. ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ на баирачком месту бр. 38  одржаће се  на истом седишту овог бирачког 
места као и на изборима  одржаним  18.05.2008.г. 

5. Одбија се примедба  ДСС-Др. Војислав Коштуница . 
 

6. Ово решење општинске изборне комисије објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Подносиоци изборних листа ГГ ЗА ОПСТАНАК . Батрић Филиповић-Баћа, ГГ БОРЦИ ГВОЗДЕНИ 
ПУК-ДХСС-Дејан Милошевић -Куна,  поднели су приговоре Општинској изборној комисији дана 19.05.2008.г. 
истичући неправилности које су се десиле  у  раду бирачког одбора у спровођењу избора  на бирачком месту бр. 38 
Луково, а ДСС Др. Војислав Коштуница   поднео је примедбу на покушај изазивања нерегуларности на бирачком 
месту бр. 38. 
 Подносилац приговора  ГГ БОРЦИ ГВОЗДЕНИ ПУК –ДХСС- Дејан Миленковић Куна  истичу да је  на 
бирачком месту  бр. 38  бирач под редним бројем 322 грешком заокружен  а није гласао у гласачкој кутији и да је у 
гласачкој кутији  пронађено 2 гласачка листића више од дозвољених .  
Подносиолац приговора    ГГ ЗА ОПСТАНАК је у свом приговору истакао да су  у гласачкој кутији  пронађена 2 
листића вишак што је у записнику константовано, а подносилац примедбе ДСС- Др. Војислав Коштуница је у 
својој примедби истакао да се са два  фалсификована  листића  покушава изазвати нерегуларност избора на 
бирачком месту бр. 38 Луково. 
Општинска изборна комисија на својој седници одржаној дана 19.05.2008.г. разматрала је поднете приговоре,  
константовала да су приговори благовремено поднети , извршила увид у изборну документацију, и утврдила да су   
се на овом бирачком месту десиле неправилности означене у приговорима , па је већином гласова одлучила да се 
избори на овом бирачком месту пониште  и у складу са одредбом чл.55 Закона о Локалној самоуправи распишу 
нови избори, како је то и одлучено у диспозитуву овог решења: 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Окружном суду у Прокупљу  у року од 24 
сата од момента  достављања решења. 
 

                                 ОПШТИНСКА ИЗБОРНA КОМИСИЈA 
 
 У Куршумлији,19.05.2008 
 Број : I -013-92/2008 
 
 

                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ 
                                     ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                     Милијана Ракић дипл.правник.ср 
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