
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

САВЕТА  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ    
 

ИЗВЕШТАЈ  
о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице ЛОВЋЕНАЦ 

 одржаних 17. децембра 2017. године  у свим изборним јединицама и  допунских избора 

одржаних 24. децембра 2017. године у изборној јединици ЛОВЋЕНАЦ 1 

  
  
 Избори за чланове Савета МЗ ЛОВЋЕНАЦ су расписани дана 16.11.2017.године. Изборна 

комисија за спровођење избора Савета месне заједнице ЛОВЋЕНАЦ је дана 

21.11.2017.године донела Решење о одређивању изборних јединица и бирачких места и 

Роковник за вршење изборних радњи. Изборна комисија је прописала потребне обрасце за 

спровођење избора, одредила бирачке одборе, утврдила облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића и записнички предала  бирачким одборима, донела Упуство о раду 

бирачких одбора и држaла обуку председницима и заменицима бирачких oдбора  У току 

изборних радњи није било ниједног приговора. Изборна комисија је утврдила резултате 

избора и они су следећи:    
На основу изборног материјала примљеног од бирачких  одбора, утврђено је:  

 

на бирачком месту ЛОВЋЕНАЦ 1 на изборима  одржаним  17. децембра 2017. године  
− да је предато укупно гласачких листића:  776        
− да је остало неупотребљено гласачких листића:    433 

− да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   754  

− да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  343  

− да је било неважећих гласачких листића:     13 

− да је било важећих гласачких листића:     330 
− да је  ван бирачког места гласало укупно:     9 

 
на бирачком месту ЛОВЋЕНАЦ 1 на допунским изборима одржаним 24. децембра 2017. 

године: 
− да је предато укупно гласачких листића:  760       

− да је остало неупотребљено гласачких листића:    374  
− да према изводима из бирачких спискова, има бирача: 754    

− да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  386 
− да је било неважећих гласачких листића:  6     

− да је било важећих гласачких листића:  380    
− да је  ван бирачког места гласало укупно: 24   

    
на бирачком месту ЛОВЋЕНАЦ 2 на изборима  одржаним  17. децембра 2017. године :  

− да је предато укупно гласачких листића:    788      
− да је остало неупотребљено гласачких листића:  429    

− да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   768  
− да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:   359 

− да је било неважећих гласачких листића:    12   
− да је било важећих гласачких листића:     347 

− да је  ван бирачког места гласало укупно:     13  

  
на бирачком месту ЛОВЋЕНАЦ 3 на изборима  одржаним  17. децембра 2017. године :  
− да је предато укупно гласачких листића:        826   

− да је остало неупотребљено гласачких листића:   447   
− да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   783  



− да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  379 

− да је било неважећих гласачких листића:    8  
− да је било важећих гласачких листића:      371 

− да је  ван бирачког места гласало укупно:   9  

  

на бирачком месту ЛОВЋЕНАЦ 4 на изборима  одржаним  17. децембра 2017. године :  
− да је предато укупно гласачких листића:   425       

− да је остало неупотребљено гласачких листића:    176 
− да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   428 

− да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:   249 
− да је било неважећих гласачких листића:     17 

− да је било важећих гласачких листића:  232    
− да је  ван бирачког места гласало укупно:   4   

 

 На основу утврђених резултата на бирачким местима, а у складу са одредбама члана  

12. и 19. Правила о начину и поступку избора и престанку мандата савета Месне заједнице 

Ловћенац  ( донетог 16.11.2017. број 47-2017), Изборна комисија је констатовала да су 

највећи број гласова добили и да су за чланове Савета Месне заједнице изабрани следећи  

кандидати по бирачким местима:  
 

Бирачко место ЛОВЋЕНАЦ 1  

Ред.

бр. 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број гласова на изборима 

17.12.2017. 

Број гласова на  поновљеним 

изборима 24.12.2017. 

1. РАДОВАН  МАРКИШИЋ 182  

2. НОВАК СИМОВИЋ  177  

3. ДРАГАН ПЕШИКАН  171  

4. ТАТЈАНА РОГАНОВИЋ  146 217 

5. ВУКОТА РАДОВИЋ  146 163 

6. МИЊА КРИВОКАПИЋ 141  

7. ЈОВАНКА РАДОВАНОВИЋ 138  

8. МИРКО ВУЈОВИЋ 138  

 Прва 4 кандидата улазе у Савет Месне заједнице.  

 

Бирачко место ЛОВЋЕНАЦ 2   

Ред.бр.  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број гласова на изборима 17.12.2017. 

1. ДРАГОЉУБ ШАБАН 182 

2. РАДОВАН МИЛИЋ   161 

3. ДРАГАН КАЛУЂЕРОВИЋ  159 

4. ДУШАН СПИЧАНОВИЋ  159 

5. ТАЊА РАДОВАНОВИЋ  156 

6. МИЛОРАД ЂУРНИЋ  156 

7. АЛЕКСА ШОЉАГА 150 

8. СВЕТОЗАР ДАБАНОВИЋ  147 

Прва 4 кандидата улазе у Савет Месне заједнице.  
 



 

Бирачко место ЛОВЋЕНАЦ 3   

Ред.бр.  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број гласова на изборима  17.12.2017. 

. РАДОСЛАВ БРКЉАЧ 235 

2. ДУШАН МЕДИЋ  221 

3. БОРИС СТЕВОВИЋ  203 

4. ДРАГАН МАРТИНОВИЋ  159 

5. ПРЕДРАГ КОСОВИЋ 151 

6. ДАНИЛО ПЕЈОВИЋ 128 

7. МИЛАН ПАВИЋЕВИЋ 127 

8. ЖЕЉКО НИКОЛИЋ   114 

 Прва 4 кандидата улазе у Савет Месне заједнице.  
 

Бирачко место ЛОВЋЕНАЦ 4  

Ред.бр.  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број гласова на изборима  17.12.2017. 

1.                   НИКОЛА БАНОВИЋ 134 

2. НЕМАЊА ЛАЗИЋ 129 

3. МИЛОШ МРВАЉЕВИЋ  123 

4. МИЋО МАРТИНОВИЋ 96 

5. МИРЈАНА РОГАНОВИЋ  90 

6. БРАНКО ВУКЧЕВИЋ 88 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице.  
 

Број: И.77/2017  
У Ловћенцу 25.12.2017 године  

  
        Председник Изборне комисије  

  
                 Владимир Краговић  

  
        _________________________  

  
  


