
 

 

 

 

Образац МЗ – 11 

З А П И С Н И К 
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 

 ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ___________________ 

 ОДРЖАНИХ __.__.____. ГОДИНЕ 

 

1. Седница Изборне комисије почела је __.__.____.године, у _________ часова. Седници Изборне 

комисије присуствују: 

 

1) ____________________________________, председник 

2) ____________________________________, заменик председника 

3) ____________________________________, члан 

4) ____________________________________, члан 

5) ____________________________________, члан 

6) ____________________________________, члан   

7) ____________________________________, секретар 

8) ____________________________________, заменик секретара 

 

2. Изброна комисија је утврдила да је од бирачке комисије у Месној заједници 

_________________ примила изборни материјал. 

 

3. Изборна комисија је утврдила да ИМА - НЕМА  битних повреда одредаба Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Куршумлија и није поништила гласање ни на једном 

бирачком месту. 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

4.   На основу изборног материјала примљеног од бирачких комисија утврђено је: 

- да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића..............................................    _____________ 

- да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића укупно............      _____________ 

- да је према изводу из бирачких спискова, укупно 

      УПИСАНИХ БИРАЧА............................................................................       _____________ 

- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у 

бирачком списку)......................................................................................       _____________ 

-     да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији...........       _____________ 
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- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића..................................................      _____________ 

- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића.......................................................       

 

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати за чланове Савета месне 

заједнице_______________________добили су следећи број гласова: 

 

 

Ред. 

број 

Име и презиме кандидата 
Година  

рођења 
Занимање Број 

гласова  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

6. Чланови Изборне комисије ИМАЛИ СУ-НИСУ ИМАЛИ примедбе. 

 

7. Закључено је да се резултати избора саопште јавности и објаве у ''Службеном листу 

општине'', на електронској огласној табли Месне заједнице ___________________ и на 

званичној интернет презентацији општине. 

 

  Изборна комисија је завршила рад __.__.____. године, у __________часова. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 

Секретар Изборне комисије     Председник Изборне комисије 

__________________________     ____________________________ 

 

 

ЧЛАНОВИ: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

      


