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Ј Е Д И Н С Т В Е Н   З А П И С Н И К 
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА И ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  

 

 

     I  Седница Изборне комисије града Лознице за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница одржана је  дана  _________ 2019. године са почетком у __________часова. Седници 

Изборне комисије присуствују: 

 

1) ____________________________________, председник 

2) ____________________________________, заменик председника 

3) ____________________________________, члан 

4) ____________________________________, заменик члана 

5) ____________________________________, члан 

6) ____________________________________, заменик члана 

7) ____________________________________, члан  

8) ____________________________________, заменик члана  

9) ____________________________________, секретар 

10) ____________________________________, заменик секретара 

 

II  На основу изборног материјала примљеног од Бирачких комисија месних заједница, Изборна 

комисија потврђује да су резултати избора и изабрани чланови савета свих месних заједница 

следећи: 

 

1. MЗ Бања Ковиљача 

 

- укупан број неупотребљених гласачких листића ...............................................________________ 

- укупан број бирача уписан у бирачки списак ....................................................________________ 

- број бирача који су гласали на бирачком месту ................................................ ________________ 

- број бирача који су гласали ван бирачког места .................................................________________ 

- укупан број примљених гласачких листића .....................................................   ________________ 

- укупан број неважећих гласачких листића......................................................... ________________ 

- укупан број важећих гласачких листића............................................................ .________________ 
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- број гласова датих сваком кандидату: 

 

Редни број 

на гласачком 

листићу 

Име и презиме кандидата Година 

рођења 

Занимање Број 

добијених 

гласова  

1.     

2.     

 

(навести дате одреднице за све кандидате) 

 

За чланове савета месне заједнице изабрани су кандидати са највећим бројем гласова:  

 

Ред. 

број 

Име и презиме члана савета Година 

рођења 

Занимање Број 

добијених 

гласова  

1.     

2.     

    (навести дате одреднице за све чланове савета месне заједнице) 

 

2. (Навести резултате избора и изабране чланове савета свих месних заједница.) 

 

III  Чланови Изборне комисије нису имали примедбе – имали су примедбе: (прилог са примедбамa 

       чини саствни део овог записника). 

 

IV Изборна комисија је завршила рад у __________часова. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 

 

Секретар Изборне комисије     Председник Изборне комисије 

__________________________     ____________________________ 

 

 


