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ГОДИНА 2022        БРОЈ 4                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1.  
На основу члана 45. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Куршумлија (“Службени лист општине Куршумлија“, број 53/20, 66/20 и 9/21)  и члана 25. 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине 

Куршумлија расписаних за 06.02.2022.године, Решења Општинске управе општине 

Куршумлија о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на 

територији општине Куршумлија, Изборна комисија  за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница, на седници одржаној дана 02.02.2022.године, донела је 

О Д Л У К У 

 1. Укупан број бирача за избор чланова савета месних заједница  на 

територији  општине  Куршумлија , за изборе расписане за 06.02.2022.године , на дан 01. 

фебруара 2022. године, је 2.609 бирача. 

 2. Укупан број бирача за сваку месну заједницу, за изборе расписане за 

06.02.2022.године је следећи: 

- Месна заједница Грабовница, укупан број бирача 285 

- Месна заједница Баћоглава, укупан број бирача 214 

- Месна заједница Дегрмен, укупан број бирача 73  

- Месна заједница Мердаре, укупан број бирача 121 

- Месна заједница Жуч, укупан број бирача 198 

- Месна заједница Луково, укупан број бирача 372 

- Месна заједница Мерћез, укупан број бирача 111 

- Месна заједница Мачковац, укупан број бирача 394 

- Месна заједница Рача, укупан број бирача 292 

- Месна заједница Спанце, укупан број бирача 110 

- Месна заједница Марковиће, укупан број бирача 439 

 3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 Број: I-013-71/2022-1 
У Куршумлији, дана: 02.02.2022.године 
ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                           Миљан Радосављевић, дипл.правник  ср. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 
 На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија'', бр. 53/20, 66/20 и 9/21), Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 

02.02.2022.године, донела је: 
ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТA ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ,ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 06.ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ 
 

I Гласачки листић за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на 

територији општине Куршумлија, штампаће се на папиру црвене боје, формата А4, оверених 

печатом Скупштине општине Куршумлија. 

II  Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за 

чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија, штампаће се на 

папиру плаве боје формата А4. 

III Ову одлуку доставити Општинској управи општине Куршумлија. 

IV Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Број: I-013-71/2022-2 
У Куршумлији, дана: 02.02.2022.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Миљан Радосављевић, дипл.правник ср. 

3. 
На основу члана 26. Одлуке о месним заједницамана територији општине 

Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија'', бр. 53/20, 66/20 и 9/21), и члана 30. и 

59.Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији 

општине Куршумлија расписаних за 06. фебруар 2022. године, Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 

02.02.2022.године, донела је: 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 06. ФЕБРУАР 2022. 

ГОДИНЕ 
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1. За гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине 

Куршумлија расписаних за 06.фебруар 2022. године, утврђује се 2.622 гласачких 

листића. 

Број гласачких листића из става 1.ове тачке обухвата број 2.609, што је и 

укупан број бирача уписаних у делу Јединственог бирачког списка за подручје 

општине Куршумлија на којима се спроводе избори за чланове савета месних 

заједница расписаних за 06.фебруар 2022. године, на дан 01.02.2022.године, утврђен 

Решењем Општинске управе општине Куршумлија бр. III-013-70 од 01.02.2022.године 

и број 13 као резерву гласачких листића, што је 0,5% од укупног броја бирача. 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број записника о раду бирачких комисија на спровођењу 

гласања и утврђивању резултата гласања за избор члана савета месне заједнице и 

контролног листа који ће се користити на изборима за чланове савета месних 

заједница расписаних за 06.фебруар 2022.године и то: 

  - Записник о раду бирачке комисије – 11 комада, у 2 примерака, формата А3; 
 - Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – 11 комада, формата А4, 
плаве боје; 

 
3. УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број записника о примопредаји изборног материјала пре и после 

гласања између изборне комисије и бирачке комисије који ће се користити на 
изборима за чланове савета месних заједница расписаних за 02.фебруар 2022.године 
и то: 
- Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања  између Изборне 
комисије и бирачке комисије – 11 комада, у 2 примерка,формата А4;  
- Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачке 
комисије и Изборне комисије – 11 комада, у 2 примерка,формата А4; 
 
4. Ову одлуку доставити Општинској управи општине Куршумлија. 
 
 5. Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
Број: I-013-71/2022-3 
У Куршумлији, дана: 02.02.2022.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈA  ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                           Миљан Радосављевић, дипл.правник ср. 
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С А Д Р Ж А Ј 

1 Одлука о укупном броју бирача за избор чланова савета месних заједница  на 

територији  општине  Куршумлија , за изборе расписане за 06.02.2022. 

године … 19 

2 одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листa за 

проверу исправности гласачке кутије,за гласање на изборима за чланове 

савета месних заједница, расписаних за 06. фебруар 2022. године … 20 

3 Одлука о утврђивању броја гласачких листића и другог изборног материјала 

за изборе за чланове савета месних заједница, расписаних за 06. фебруар 

2022. године … 20 

 


