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  На основу члана 6. став 1. тачка 2. Пословника о 
раду Комисије за спровођење избора за Савете 
месних заједница на територији општине Књажевац, 
број: 020-19/2013-01 од 07. јун 2013. године, Комисија 
за спровођење избора за Савета месних заједница на 
територији општине Књажевац, на седници одржаној 
07 .јуна 2013. године, доноси   
 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 12. ЈУЛ 2013. 
ГОДИНЕ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Раписивање избора 
 

Члан 1. 
 

 Одлуком Председника Скупштине општине 
Књажевац, број: 013-14/2013-01 од 13.05.2013. године 
расписани су избори за Савете месних заједница на 
територији општине Књажевац, за 12. јул 2013. године. 
 

Број Савета месних заједница који се бира 
 

Члан 2. 
 

 Број чланова Савета месних заједница који се бира 
утврђен је Одлуком о расписивању избора  за Савете 
месних заједница на територији општине Књажевац. 
 Број чланова Савета месних заједница на 
територији општине Књажевац који се бира јесте, за: 

1. Месна заједница Алдинац – 5 чланова 
2. Месна заједница Балановац – 5 чланова 
3. Месна заједница Балинац – 5 чланова 
4. Месна заједница  Балта Бериловац – 5 

чланова 
5. Месна заједница Бањски Орешац – 5 

чланова 
6. Месна заједница Бели Поток – 5 чланова 
7. Месна заједница Берчиновац – 5 чланова 
8. Месна заједница Булиновац – 5 чланова 
9. Месна заједница Бучје – 5 чланова 
10. Месна заједница Валевац – 5 чланова 

11. Месна заједница Васиљ – 7 чланова 
12. Месна заједница Вина – 5 чланова 
13. Месна заједница Витковац – 5 чланова 
14. Месна заједница Влашко Поље – 5 

чланова 
15. Месна заједница Вртовац – 5 чланова  
16. Месна заједница Глоговац – 5 чланова 
17. Месна заједница Габровница – 5 чланова 
18. Месна заједница Горња Каменица – 5 

чланова 
19. Месна заједница Горње Зуниче – 7 

чланова 
20. Месна заједница Градиште – 5 чланова 
21. Месна заједница Грезна – 5 чланова 
22. Месна заједница Дебелица – 5 чланова 
23. Месна заједница Доња Каменица – 5 

чланова 
24. Месна заједница Доња Соколовица – 5 

чланова 
25. Месна заједница Доње Зуниче – 5 

чланова 
26. Месна заједница Жлне – 5 чланова 
27. Месна заједница Жуковац – 5 чланова  
28. Месна заједница Зоруновац – 5 чланова 
29. Месна заједница Зубетинац – 5 чланова 
30. Месна заједница Дреновац – 5 чланова 
31. Месна заједница Јаковац – 5 чланова 
32. Месна заједница Јања – 5 чланова 
33. Месна заједница Јелашница – 5 чланова 
34. Месна заједница Јаловик Извор – 5 

чланова 
35. Месна заједница Каличина – 5 чланова 
36. Месна заједница Кална – 7 чланова 
37. Прва месна заједница – 9 чланова 
38. Друга месна заједница – 9 чланова 
39. Месна заједница ДУбрава – 9 чланова  
40. Месна заједница Кожељ – 5 чланова 
41. Месна заједница Крента – 5 чланова 
42. Месна заједница Лепена – 5 чланова 
43. Месна заједница Локва – 5 чланова 
44. Месна заједница Мањинац– 5 чланова 
45. Месна заједница Миљковац – 5 чланова 
46. Месна заједница Минићево – 7 чланова 
47. Месна заједница Мучибаба – 5 чланова 
48. Месна заједница Ново Корито – 5 чланова 
49. Месна заједница Ошљане – 5 чланова 
50. Месна заједница Орешац – 5 чланова 
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51. Месна заједница Петруша – 5 чланова  
52. Месна заједница Подвис – 5 чланова 
53. Месна заједница Понор – 5 чланова 
54. Месна заједница Потркање – 5 чланова 
55. Месна заједница Равна – 5 чланова 
56. Месна заједница Радичевац – 5 чланова 
57. Месна заједница Ргоште – 5 чланова 
58. Месна заједница Саставак – 5 чланова 
59. Месна заједница Сврљишка Топла– 5 

чланова 
60. Месна заједница Скробница – 5 чланова 
61. Месна заједница Слатина – 5 чланова 
62. Месна заједница Стањинац – 5 чланова 
63. Месна заједница Стогазовац – 5 чланова 
64. Месна заједница Трговиште – 9 чланова 
65. Месна заједница Трновац – 5 чланова 
66. Месна заједница Црвење – 5 чланова 
67. Месна заједница Црни Врх – 5 чланова 
68. Месна заједница Ћуштица– 5 чланова 
69. Месна заједница Шести Габар– 5 чланова 
70. Месна заједница Штипина – 5 чланова 
71. Месна заједница Штитарац – 5 чланова 
72. Месна заједница Штрбац – 5 чланова 
73. Месна заједница Шуман топла – 5 

чланова 
 

Члан 3. 
 

        Овлашћено лице на основу података надлежног 
органа припрема и оверава штампане изводе из базе 
података, разврстане по гласачким местима и 
доставља их Комисији десет (10) дана пре дана 
одржавања избора. 
  Комисија на основу извода из базе података доноси 
решење о одређивању укупног броју гласача на 
територији општине Књажевац и укупном број гласача 
по месним заједницама и гласачким местима и 
решење одмах објављује у „Службеном листу општине 
Књажевац“, на интернет страници општине Књажевац, 
односно на огласној табли општине Књажевац. 
  Извод из базе података садржи чињенице о гласачу 
и место за својеручни потпис гласача. 
 

III ГЛАСАЧКА  МЕСТА 
 

Надлежност за одређивање гласачких  места 
 

Члан 4. 
 

 Комисија решењем одређује гласачка места за 
месне заједнице на територији општине Књажевац, 
најкасније седамнаест (17) дана пре дана одржавања 
избора. За сваку месну заједницу одређује се једно 
гласачко место. 
 Решење о одређивању гласачких места, одмах 
након доношења, Комисија објављује у „Службеном 
листу општине Књажевац, на интернет страници 
општине Књажевац, односно на огласној табли 
општинске управе. 
  

Начин одређивања гласачких  места 
 

Члан 5. 

 

 Гласачка места одређују се с озиром на број гласача 
и просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа 
траје од 09.00 до 16.00 часова. 
 За свако гласачко место одређује се: број гласачког 
места, назив гласачког места, адреса гласачког места 
и подручје са којег гласају гласачи на том гласачком 
месту (улица, село, заселак, насеље и сл). 
 

Уређивање гласачких места 
 

Члан 6. 
 

 Надлежан орган општинске управе је дужан да 
благовремено обезбеди простор, који је одређен као 
гласачко место, да исти буде припремљен и отворен 
за гласање. 
 Просторија за гласање мора бити довољно 
пространа да омогући несметан рад гласачког одбора, 
као и да би могли да се поставе паравани који 
омогућавају несметано попуњавање гласачких 
листића и тајност гласања. 
 На гласачком месту видно се истичу: број и назив 
гласачког места, државна застава Републике Србије, 
листа кандидата за чланове савета месне заједнице 
(извод), решење о одређивању гласачког места 
(извод) и решење о именовању гласачког одбора. 
 На гласачком месту и на 50 метара од гласачког 
места забрањено је истицање било каквог 
пропагандног материјала. 
 

IV ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 7. 
 

 Органи за спровођење избора за Савета месних 
заједница територији општине Књажевац су: Комисија  
и гласачки одбори. 
  

Комисија  
 

Члан 8. 
 

 Комисија: 
стара се о законитости спровођења избора; 
одређује гласачка места; 
именује гласачке одборе; 
доноси Упутство за спровођење избора за 

Савете месних заједница; 
доноси Правила о раду гласачких одбора; 

организује техничке припреме за 
спровођење избора; 

прописује потребне обрасце; 
утврђује да ли су кандидатуре за чланове 

савета месних заједница сачињене и 
поднете у складу са скупштинским 
одлукама и овим упутством; 

утврђује и објављује листе кандидата за 
чланове Савета, за сваку месну 
заједницу; 

 утврђује и оглашава збирну листу 
кандидата за чланове савета месних 
заједница; 
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утврђује број гласачких листића за гласање; 
утврђује резултате гласања у свакој месној 

заједници и број гласова за сваког 
кандидата; 

утврђује и објављује збирне резултате 
гласања у свим месним заједницама на 
основу резултата гласања са сваког 
гласачког места у месној заједници;  

подноси извештај председнику Скупштине 
општине Књажевац о спроведеним 
изборима; 

обавља и друге послове у складу са 
скупштинским одлукама и овим 
упутством; 

  
Гласачки одбори 

 

Предлагање кандидата и именовање 
 

Члан 9. 
 

 Гласачки одбор образује Комисија. Гласачки одбор 
има председника, и два члана које предлаже Савет 
месне заједнице, заменика председника и 2 заменика 
члана. 
 Предлог кандидата за чланове гласачких одбора 
достављају се комисији најкасније 8 (осам) дана пре 
дана одржавања избора. Комисија именује гласачке 
одборе најкасније 6 (шест) дана пре дана одржавања 
избора. 
 Решење о именовању гласачких одбора Комисија 
доставља члановима најкасније 48 часова од дана 
његовог доношења. 
 

Члан 10. 
 

 Председник, чланови и њихови заменици не могу 
бити лица која су у међусобној сродности по правој 
линији без обзира на степен сродства, у побочној 
линији закључно са трећим степеном сродства, а у 
тазбинском сродству закључно са другим степеном 
сродства, као ни брачни другови и лица која су у 
међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно 
стараоца и штићеника. 
 

Замена чланова гласачког одбора 
 

Члан 11. 
 

 Комисија, именује новог члана или заменика члана 
гласачког одбора, најкасније 24 часа пре дана 
одржавања избора. 
 

Рад гласачких одбора 
 

Члан 12. 
 

 Гласачки одбор непосредно спроводи гласање на 
гласачком месту; обезбеђује правилност и тајност 
гласања и стара се о одржавању реда на гласачком 
месту за време гласања; обавља и друге послове у 

складу са овим упутством и Правилима о раду 
гласачких одбора. 
 Правила о раду гласачких одбора достављају се 
гласачким одборима уз изборни материјал. 
 

V КАНДИДОВАЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ  
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Кандидатура  
 

Члан 13. 
 

 Кандидатуру за члана Савета месне заједнице може 
поднети сваки пунолетни грађанин месне заједнице са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице у којој се 
врше избори. 
 

Потписи бирача који подржавају кандидатуру 
 

Члан 14. 
 

Кандидатуру за члана Савета месне 
заједнице подржава својим потписом најмање десет 
(10) пунолетних грађана - гласача са пребивалиштем 
на подручју градске месне заједнице, а за месне 
заједнице образоване за остала насељена места на 
територији општине Књажевац, најмање пет (5) 
пунолетних грађана – гласача. У месним заједницама 
у којима је број гласача до 50, кандидатуру за члана 
Савета месне заједнице може подржати један 
пунолетни грађанин – гласач са пребивалиштем на 
подручју те месне заједнице. 
 Гласач може својим потписом подржати само једну 
кандидатуру. 
 Ако је гласач потписао више кандидатура, важећим 
се сматра потпис на кандидатури која је раније 
поднета. 
  
 Садржај кандидатуре и рок за подношење 
кандидатуре 
 

Члан 15. 
 

 Кандидатура садржи назив савета месне заједнице 
за коју се кандидује; име и презиме; занимање; датум 
рођења; јединствени матични број грађана (ЈМБГ); 
пребивалиште и адресу становања кандидата.  
 Кандидатура се подноси Комисији најкасније 
петнаест дана (15) дана пре дана одржавања избора. 
Кандидатуру подноси кандидат или лице које кандидат 
овласти (овлашћено лице кандидата). 
 

Документација која се доставља уз кандидатуру 
 

Члан 16. 
 

Приликом подношења кандидатуре, кандидат, 
односно овлашћено лице кандидата, Комисији 
истовремено  подноси следећу документацију: 

Предлог кандидата за члана Савета месне 
заједнице; 
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Изјаву о прихватању кандидатуре за члана Савета 
месне заједнице; 

Фотокопију важеће личне карте. 
 

Прописивање образаца за подношење кандидатуре 
 

Члан 17. 
 

Комисија прописује изглед и садржај образаца 
за подношење кандидатуре и ставља на увид 
учесницима у изборима. 

Остале обрасце за спровођење изборних 
радњи Комисија прописује у складу са изборним 
радњама. 
 

Одлучивање по поднетој кандидатури 
 

Члан 18. 
 

 Комисија доноси решење о потврђивању кандидата 
за Савет месне заједнице најкасније у року од пет 
дана од пријема кандидатуре, ако утврди да су 
испуњени сви прописани услови. 
 Кандидатуру која је поднета неблаговремено, 
Комисија ће закључком одбацити. 
 Кад Комисија утврди да кандидатура садржи 
недостатке који су сметња за потврђивање кандидата 
за Савет месне заједнице, у року од пет дана од 
пријема кандидатуре донеће закључак којим се 
кандидату налаже да најкасније у року од 48 часова од 
часа достављања закључка отклони те недостатке. 
Тим закључком истовремено ће кандидату указати на 
радње које треба да обави ради отклањања 
недостатака. 
 Ако кандидат не поступи по закључку и у року из 
става 3. овог члана не отклони недостатке, Комисија 
ће закључком одбацити предлог кандидата за члана 
савета месне заједнице, у року од 48 часа од истека 
рока за отклањање недостатака. 
 

Члан 19. 
 

 Кандидат може повући кандидатуру, односно 
одустати од кандидатуре најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање избора. 
 

VI ЛИСТА КАНДИДАТА И ЗБИРНА  ЛИСТА 
КАНДИДАТА 

 
Члан 20. 

 

 Комисија  утврђује, најкасније 5 дана по истеку рока 
за предлагање кандидата, за сваку месну заједницу 
листе кандидата, на коју ће уврстити све кандидате 
чија је кандидатура прихваћена. Редослед кандидата 
на листи кандидата сваке месне заједнице утврђује се 
према редоследу прихватања кандидатуре од стране 
Комисије, за сваку месну заједницу. 
 Комисија утврђује збирну листу кандидата за Савете 
месних заједница на територији општине Књажевац, 
најкасније десет (10) дана пре дана одржавања 
избора. 

 Збирна листа кандидата садржи податке о 
проглашеним кандидатима за Савете свих месних 
заједница на територији општине Књажевац и то: 
лично име кандидата; година рођења; занимање, 
пребивалиште и адреса становања кандидата. 
 Комисија објављује збирну листу кандидата у 
„Службеном листу општине Књажевац“, на интернет 
страници општине Књажевац, односно огласној табли 
општине Књажевац, најкасније десет (10) дана пре 
дана одржавања избора. 
 

VII ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  
ГЛАСАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

Обезбеђивање изборног материјала 
 

Члан 21. 
 

 Изборни материјал за спровођење избора за Савете 
месних заједница обезбеђује Комисија. 
 Комисија  благовремено обезбеђује за сваки 
Гласачки одбор: 

1.листу кандидата за Савете месне заједнице 
(извод); 

2.решење о одређивању гласачког места 
(извод); 

3.решење о именовању гласачког одбора; 
4.извод из базе података за гласање на 

гласачком месту; 
5.контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије; 
6.потребан број гласачких листића који 

одговара броју гласача који су уписани у 
извод из базе података; 

7.потребан број образаца потврде о упису у 
извод базе података за ту месну 
заједницу  за гласање ван гласачког 
места; 

8.образац записника о раду гласачког одбора 
на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања; 

9.правила о раду гласачких одбора. 
Општинска управа - преко надлежног органа 

обезбеђује за сваки гласачки одбор 

 гласачку кутију; 

 параван за гласање; 

 прибор за писање; 

 прибор за печаћење (печат и печатни 
восак) гласачких кутија и другог изборног 
материјала; 

 коверте за одлагање гласачких листића и 
другог изборног материјала; 

 свеће; 

 пластичне џакове; 

 државну заставу Републике Србије. 
Општинска управа је дужна да благовремено 

обезбеде простор за безбедно чување изборног 
материјала и да се старају о томе да простор који је 
одређен за гласачко место буде уређен на начин 
прописан овим упутством и правилима о раду 
гласачких одбора. 
 

Предаја изборног материјала гласачким одборима 
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Члан 22. 

 

 Изборни материјал, заједно са материјалом који је 
обезбедила општинска управа, Комисија предаје 
председницима гласачких одбора у седишту општине 
Књажевац, најкасније 24 часова пре дана одржавања 
избора. 
 О примопредаји изборног материјала гласачким 
одборима пре гласања сачињавају се записници, на 
прописаним обрасцима. 
 

VIII ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ 
 

Члан 23. 
 

 Гласач гласа на гласачком месту на коме је уписан у 
извод из базе података. 
 Сваком гласачу обавезно се доставља обавештење 
о дану и времену одржавања избора, са бројем и 
адресом гласачког места на коме гласа и бројем под 
којим је уписан у извод из базе података најкасније три 
(3) дана пре дана одржавања избора. Обавештења се 
достављају преко доставне службе општинске управе. 

Обавештење се може вршити и путем медија, 
као и другим средствима обавештавања јавног мнења. 

 
IX ГЛАСАЊЕ 

 
Члан 24. 

 

 Гласање на изборима се обавља на начин утврђен 
овим упутством и правилима о раду гласачких одбора. 
 Гласање се врши на гласачким листићима. 
 На гласачким листићима се наводе кандидати према 
редоследу кандидата на листи кандидата. 
  Испред презимена кандидата ставља се редни број.  
 Гласање се врши заокруживањем редном броја 
испред презимена кандидата и то највише до броја 
чланова савета месне заједнице који се бира.  

Гласачки листић на коме је заокружен већи 
број кандидата од броја чланова савета месне 
заједнице који се бира је неважећи. 

 
X УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА 

ГЛАСАЧКОМ МЕСТУ 
И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

КОМИСИЈИ  
 

Утврђивање резултата гласања на гласачком месту 
 

Члан 25. 
 

 Резултати гласања на гласачком месту утврђују се у 
записнику о раду гласачког одбора, на прописаном 
обрасцу. 
 Гласачки одбор, по утврђивању резултата гласања, 
у записник о свом раду уноси: број примљених 
гласачких листића; број неупотребљених гласачких 
листића; број неважећих гласачких листића; број 
важећих гласачких листића; број гласова датих за 

сваког кандидата; број гласача према изводу из базе 
података и број гласача који су гласали. 
 У записник о раду гласачког одбора уносе се и 
примедбе и мишљења чланова гласачког одбора, као 
и све друге чињенице од значаја за гласање. 
 Записник о раду потписују сви чланови гласачког 
одбора. 
 
Примопредаја изборног материјала после гласања  

 
Члан 26. 

 

 Пошто утврди резултате гласања на гласачком 
месту, гласачки одбор без одлагања, а најкасније у 
року од 5 часова од затварања гласачког места, 
предаје Комисији, у запечаћеним ковертама: оригинал 
записника о раду гласачког одбора; извод из базе 
података; контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије; запечаћене коверте у којима су 
одвојено стављени неупотребљени, неважећи и 
важећи гласачки листићи; потписане потврде о упису у 
извод базе података за ту месну заједницу  за гласање 
ван гласачког места, као и преосталу изборну 
документацију. 
  На ковертама се исписује шта садрже, а на 
ковертама које садрже гласачке листиће исписује се 
број гласачких листића.  
 О примопредаји изборног материјала Комисији 
после гласања сачињавају се записници на 
прописаним обрасцима. 
 

XI УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
 

Члан 27. 
 

 По пријему изборног материјала са гласачких места, 
Комисија, у року од 28 часа од затварања гласачких 
места, утврђује, за сваку месну заједницу: укупан број 
гласача уписаних у извод из базе података; број 
гласача који су гласали на гласачком месту; број 
гласача који су гласали ван гласачког места; укупан 
број примљених гласачких листића; укупан број 
неважећих гласачких листића; укупан број важећих 
гласачких листића и број гласова датих за сваког 
кандидата. Резултати избора се одмах објављују. 
 О утврђивању резултата избора, Комисија за 
спровођење избора сачињава посебан записник. 
 

Члан 28. 
 

 За Савете месне заједнице изабрани су кандидати 
који су добили највећи број гласова до броја чланова 
Савета месне заједнице који се бира. 
 Уколико два или више кандидата добију једнак број 
гласова, а према броју добијених гласова треба да 
буду изабрани као последњи члан савета месне 
заједнице, поновљени избори се одржавају само за те 
кандидате, у року од седам (7) дана од дана 
одржавања избора, на начин и по поступку 
прописаним овим упутством. 
 

XII ПОНАВЉАЊЕ ИЗБОРА 
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Члан 29. 

 

 Поновни избори се спроводе ако комисија поништи 
изборе због неправилности у спровођењу избора, у 
случајевима утврђеним овим упутством и другим 
прописима којима се уређују избори за Савете месних 
заједница. 
 Ако се избори пониште на једном гласачком месту, 
гласање се понавља само на том гласачком месту. 
 Избори се понављају у року од седам (7) дана од 
дана одржавања избора, на начин и по поступку 
утврђеним за спровођење избора. 
 Поновне изборе расписује Комисија. 
 Поновни избори спроводе се по листи кандидата 
која је утврђена за изборе, осим ако су избори 
поништени због неправилности у утврђивању листе 
кандидата. 
 У случају понављања избора, коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања. 
 

XIII СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Гласачки листићи 

 
Члан 30. 

 
 Садржај, облик и изглед гласачких листића утврђује 
Комисија и одлучује о начину штампања истих. 
 Комисија утврђује број гласачких листића, који је 
једнак броју гласача уписаних у извод из базе 
података за сваку месну заједницу појединачно. 
  

Члан 31. 
 

 Комисија, преко својих чланова, надзире штампање 
гласачких листића. 
 

XIV ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
 

Члан 32. 
 

 Сваки гласач и кандидат за члана савета месне 
заједнице има право да поднесе приговор Комисији 
због неправилности у поступку кандидовања, 
спровођења избора и утврђивања резултата избора. 
 Приговор се подноси у року од 12 часа од дана када 
је донета одлука, односно извршена радња или 
учињен пропуст. 
 Комисија доноси решење у року од 12 часова од 
часа пријема приговора и доставља га подносиоцу 
приговора. 
 

XV ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ 

 
Члан 33. 

 

 Комисија прописује обрасце за спровођење 
изборних радњи за избор Савета месних заједница на 
територији општине Књажевац.  
 

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

 

 Комисија доноси Роковник за обављање изборних 
радњи у поступку избора Савета месних заједница на 
територији општине Књажевац. 
 

Члан 35. 
 

Упутство ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“. 
 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 
 

07. ЈУН 2013.године, број: 020-20/2013-01. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дипл. правник Сузана Крстић - Николић 

 
2 

На основу члана 6. Пословника Комисије за 
спровођење избора за Саветe месних заједница на 
територији општине Књажевац, број: 020-19/2013-01 од 
05. јуна, Комисија за спровођење избора за Савета 
месних заједница на територији општине Књажевац, 
на седници одржаној 07. јуна 2013. године, доноси 
 

Р О К О В Н И К 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 

ИЗБОРА 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 12.ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ 

 
 

             Рокови за обављање изборних радњи у 
поступку спровођења избора за Савете месних 
заједница на територији општине Књажевац утврђени 
су: 
 
1.Одлуком о расписивању избора за Савете месних 
заједница на територији општине Књажевац 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 7/2013); 
 
2. Одлуком о месним заједницама на територији 
општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац“, број 5/2009 и 4/2013); 
 
3. Упутством за спровођење избора за Савета месних 
заједница на територији општине Књажевац, број: 020-
20/2013-01 од 07. јуна 2013. године. 
 
 

 Расписивање избора и почетак изборних радњи 
 

1. Расписивање избора…………………….13. мај 2013. 
                        
2. Почетак тока рокова за предузимање изборних 
радњи………………………………………….13. мај 2013. 
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3. Прописивање облика и садржаја образаца . за 
подношење кандидатуре……..најкасније до 07.06.2013  
                                                                                у 24.00  
 
4. Прописивање осталих образаца за спровођење 
избора……………………………….у складу са изборним  
                          радњама 
 
5. Достављање комисији оверених извода  из базе 
података……………………….најкасније до 02.07.2013. 

у 24.00   
 
6. Објављивање укупног броја бирача  и по гласачким 
местима………………………………..одмах по добијању  

оверених извода  
 

 Гласачка места 
 

 7.Одређивање и оглашавање гласачких  места  
најкасније ……………………………………до 24.06.2013. 

 у 24.00 
 

 Гласачки одбори 
 

8.Предлагање кандидата за гласачке одборе 
……………………………………најкасније до 03.07.2013. 

у 24.00 
 
9.Именовање гласачких одбора ……………најкасније 

до 05.07.2013.у 24.00 
 
10. Достављање решења о именовању Гласачких 
одбора………………………………у року од 48 часова од  
                                                  дана доношења решења 
 
11.Замена чланова гласачког одбора.….најкасније до  
                  10.07.2013.у 24.00 
 

  Кандидатура за члана савета месне заједнице 
 

12.Подношење кандидатуре………………..најкасније до  
26.06.2013.у 24.00 

 
13.Проглашење кандидата за члана савета месне 
заједнице……………………….најкасније 5 дана од дана  
                  пријема кандидатуре   
 
14.Повлачење кандидатуре….најкасније до 26.06.2013. 
 
15.Утврђивање збирне листе Кандидата…….најкасније  
                до 01.07.2013.у  24.00  
 

16.Објављивање збирне изборне листе….најкасније до  
                  01.07.2013 у 24.00 
 

 Спровођење избора 
 

17.Достављање обавештења гласачима о дану и 
времену одржавања избора ….најкасније три дана пре 

дана одржавања избора 
 
18.Примопредаја изборног материјала гласачким 
одборима………………………..најкасније до 11.07.2013. 

у 9.00 
 
19.Отварање гласачких места и гласање….12.07.2013.  
                   од 09.00 до16.00 
 

 Утврђивање и објављивање резултата избора 

 
20.Утврђивање резултата гласања на гласачком месту 
и предаја изборног материјала Комисији…..најкасније  

до 12.07.2013. у 21.00 
 
21.Утврђивање резултата избора……….најкасније до  

13.07.2013.у 20.00 
 

 Заштита изборног права 
 

22.Подношење приговора Комисији…у року од 12 часа  
од дана када је 
донета одлука, 

односно извршена 
радња или учињен 

пропуст 
 
23.Доношење и достављање решења  по 
приговору…………………………..у року од 12 часова од  

               часа пријема приговора 
 

 Објављивање Роковника 
 

 Роковник објавити у „Службеном лист општине 
Књажевац“, на интернет страници општине Књажевац 
и на огласној табли општине Књажевац. 
 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 
05. јун 2013.године, број: 020-21/2013-13. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дипл. правник Сузана Крстић - Николић 
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