
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА VI – БРОЈ 7 13. МАЈ 2013.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

      
1 

 На  основу члана  15, 21. и 55. Одлуке о 
месним зајендицама на територији општине 
Књажевац  („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
5/2009  и  4/2013 ) Председник Скупштине 
општине Књажевац, дана 13.05.2013. године, 
доноси 
 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА  ЗА 
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 
 
 1. Расприсујем  изборе за Савете месних 
заједница на територији општине Књажевац, и 
као дан одржавања избора  одређујем  
12.07.2013. године. 
 
 2. Утврђује се број чланова Савета за сваку МЗ 
и то: 
 
 1.Мeснa зajeдницa Aлдинaц 5 чланова. 
  
 2.Мeснa зajeдницa Бaлaнoвaц 5 чланова. 
  
 3.Мeснa зajeдницa Бaлинaц 5 чланова. 
  
 4.Мeснa зajeдницa Бaлтa Бeрилoвaц 5 чланова. 
  
 5.Мeснa зajeдницa Бaњски Oрeшaц 5 чланова. 
  
 6.Мeснa зajeдницa Бeли Пoтoк 5 чланова. 
  
 7.Мeснa зajeдницa Бeрчинoвaц 5 чланова. 
   
 8. Мeснa зajeдницa Булинoвaц 5 чланова. 
   
 9. Мeснa зajeдницa Бучje 5 чланова. 
   
 10. Мeснa зajeдницa Вaлeвaц 5 чланова. 
   
 11. Мeснa зajeдницa Вaсиљ 7 чланова. 
   

 12. Мeснa зajeдницa Винa 5 чланова. 
   
 13. Мeснa зajeдницa Виткoвaц 5 чланова. 
   
 14. Мeснa зajeдницa Влaшкo Пoљe 5 чланова. 
  
 15. Мeснa зajeдницa Вртoвaц 5 чланова. 
   
 16. Мeснa зajeдницa Глoгoвaц 5 чланова.  
   
 17. Мeснa зajeдницa Гaбрoвницa 5 чланова.  
   
 18. Мeснa зajeдницa Гoрњa Кaмeницa 5 
чланова. 
  
 19. Мeснa зajeдницa Гoрњe Зуничe 7 чланова. 
   
 20. Мeснa зajeдницa Грaдиштe 5 чланова. 
   
 21. Мeснa зajeдницa Грeзнa 5 чланова. 
   
 22. Мeснa зajeдницa Дeбeлицa 7 чланова. 
   
 23. Мeснa зajeдницa Дoњa Кaмeницa 5 
чланова. 
   
 24. Мeснa зajeдницa Дoњa Сoкoлoвицa 5 
чланова. 
   
 25. Мeснa зajeдницa Дoњe Зуничe 5 чланова. 
   
 26. Мeснa зajeдницa Жлнe 5 чланова. 
   
 27. Мeснa зajeдницa Жукoвaц 5 чланова. 
   
 28. Мeснa зajeдницa Зoрунoвaц 5 чланова. 
   
 29. Мeснa зajeдницa Зубeтинaц 5 чланова. 
   
 30. Мeснa зajeдницa Дрeнoвaц 5 чланова. 
   
 31. Мeснa зajeдницa Jaкoвaц 5 чланова. 
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 32. Мeснa зajeдницa Jaњa 5 чланова. 
   
 33. Мeснa зajeдницa Jeлaшницa 5 чланова. 
   
 34. Мeснa зajeдницa Jaлoвик Извoр 5 чланова. 
   
 35. Мeснa зajeдницa Кaличинa 5 чланова. 
   
 36. Мeснa зajeдницa Кaлнa 7 чланова. 
   
 37. Првa мeснa зajeдницa Књажeвaц 9 чланова. 
  
 38. Другa мeснa зajeдницa Књaжeвaц 9 
чланова. 
  
 39. Мeснa зajeдницa Дубрaвa 9 чланова. 
  
 40. Мeснa зajeдницa Кoжeљ 5 чланова. 
   
 41. Мeснa зajeдницa Крeнтa 5чланова. 
   
 42. Мeснa зajeдницa Лeпeнa 5 чланова. 
   
 43. Мeснa зajeдницa Лoквa 5 чланова. 
   
 44. Мeснa зajeдницa Мaњинaц 5 чланова. 
   
 45. Мeснa зajeдницa Миљкoвaц 5 чланова. 
   
 46. Мeснa зajeдницa Минићeвo 7 чланова. 
   
 47. Мeснa зajeдницa Мучибaбa 5 чланова. 
   
 48. Мeснa зajeдницa Нoвo Кoритo 5 чланова. 
   
 49. Мeснa зajeдницa Oшљaнe 5 чланова. 
   
 50. Мeснa зajeдницa Oрeшaц 5 чланова. 
   
 51. Мeснa зajeдницa Пeтрушa 5 чланова. 
  
 52. Мeснa зajeдницa Пoдвис 5 чланова. 
   
 53. Мeснa зajeдницa Пoнoр 5 чланова. 
  
 54. Мeснa зajeдницa Пoтркaњe  5  чланова. 
  
 55. Мeснa зajeдницa Рaвнa 5 чланова. 
   
 56. Мeснa зajeдницa Рaдичeвaц 5 чланова. 
   
 57. Мeснa зajeдницa Ргoштe 5 чланова. 
  
 58. Мeснa зajeдницa Сaстaвaк 5 чланова. 
   
 59. Мeснa зajeдницa Сврљишкa Тoплa 5 
чланова. 

   
 60. Мeснa зajeдницa Скрoбницa 5 чланова. 
   
 61. Мeснa зajeдницa Слaтинa 5 чланова. 
   
 62. Мeснa зajeдницa Стaњинaц 5 чланова. 
   
 63. Мeснa зajeдницa Стoгaзoвaц 5 чланова. 
   
 64. Мeснa зajeдницa Тргoвиштe 9 чланова. 
   
 65. Мeснa зajeдницa Трнoвaц 5 чланова. 
   
 66. Мeснa зajeдницa Црвeњe 5 чланова. 
   
 67. Мeснa зajeдницa Црни Врх 5 чланова. 
  
 68. Мeснa зajeдницa Ћуштицa 5 чланова. 
   
 69. Мeснa зajeдницa Шeсти Гaбaр 5 чланова. 
  
 70. Мeснa зajeдницa Штипинa 7 чланова. 
   
 71. Мeснa зajeдницa Штитaрaц 5 чланова. 
   
 72. Мeснa зajeдницa  Штрбaц 5 чланова. 
   
 73. Мeснa зajeдницa Шумaн Тoплa 5 чланова. 
  
 
 Подручја месних заједница одређена су 
Одлуком о месним заједницама на територији 
општине Књажевац. 
 
 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу 
да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
 4. Изборе за чланове  Савета месних заједница 
спроводиће органи за спровођење избора 
предвиђени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Књажевац. 
 
 5.Овом Одлуком  уређује се поступак 
спровођења избора на следећи начин: 
 
   5.1 Комисија је дужна да за сваки гласачки 
одбор благовремено припреми материјал за 
гласање, нарочито потребан број гласачких 
листића, списак бирача, посебне коверте за 
паковање изборног материјала, као и записник о 
раду гласачког одбора. 

Садржину записника о раду гласачког 
одбора утврђује Комисија. 

Примопредаја изборног материјала врши се 
најкасније 24 сата пре времена одрђеног за 
почетак гласања на гласачком месту. 



СТРАНА 3 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 7 13.МАЈ  2013 

 

 

Гласачки листић припрема и оверава 
Комисија, печатом Општинске управе општине 
Књажевац. 

Садржину гласачког листића утврђује 
Комисија. 

Имена кандидата за чланове Савета на 
гласачком листићу утврђује се према редоследу 
кандидата утврђеном на листи кандидата за 
сваку месну заједницу. 

 Гласачки листићи  штампају  се у оноликом 
броју колико  има  гласача на гласачком месту. 

 
5.2  Избор чланова савета месне заједнице, 

врши се тајним гласањем. 
 Гласање се врши заокруживањем редног 

броја испред имена кандидата, 
 Бирач  гласа највише за онолико кандидата 

колико се бира у Савет месне заједнице. 
 
 5.3 Гласање се обавља на  гласачком  месту у 
времену од 9°° до 16°° часова.  

Уколико је неки бирач због болести или 
других оправданих разлога спречен да дође до 
гласачког  места, члан његове породице или 
друго лице о томе обавештава гласачки одбор на 
дан одржавања избора најкасније до 11 часова. 

Председник гласачког одбора дужан је да 
одреди једног члана гласачког  одбора и једног 
заменика, који ће обићи спречено лице и 
омогућити му да гласа за чланове Савета Месне 
заједнице. 

Када спречено лице гласа, чланови 
гласачког одбора пред њим печате коверат у 
коме се налази гласачки листић, и такав предају 
председнику Гласачког одбора. 

Председник гласачког одбора у присуству 
осталих чланова гласачког одбора отвара 
коверат, и без вршења увида о извршеном 
гласању, убацује гласачки листић у гласачку 
кутију. 

По убацивању гласачког листића у кутију, 
заокружује се редни број у списку бирача испред 
имена лица које је гласало ван гласачког  места. 
 
 5.4. Одмах по затварању гласачког места 
гласачки одбор утврђује резултате гласања. 

 Гласачки одбор води записник о раду 
гласачког одбора и утврђивању резултата 
гласања на прописаном обрасцу.  

 Приликом утврђивања резултата гласања, 
неважећи су они листићи који нису попуњени, 
листићи на којима је заокружен већи број 

кандидата од броја који се бира као и листићи на 
којима се гласало на други начин супротно 
начину гласања који је одређен у члану 24 став 2. 
овог Статута. 

Ако се приликом утврђивања резултата 
гласања у гласачкој кутији нађе већи број 
листића од броја бирача који су гласали, гласање 
на том гласачком  месту се понавља, у року за 
понављање избора одређеним у члану 13. став 
3. овог Статута. 

5.5 Гласачки одбор, по утврђивању резултата 
гласања, одмах  доставља први примерак 
записника о раду и остали примљени изборни 
материјал комисији,  други примерак истиче на 
бирачком месту а трећи примерак остаје за 
потребе архиве Месне заједнице. 

За чланове савета месне заједнице 
изабрани су кандидати који су добили највећи 
број гласова. 

У случају да су два или више кандидата у 
месној заједници добили једнак број гласова, за 
члана савета месне заједнице, изабран је 
кандидат који је по редоследу на листи од та два 
кандидата први уписан. 

Комисија утврђује и објављује коначне 
резултате гласања на основу резултата гласања 
са сваког гласачког места .  

Коначни резултати гласања објављују се у 
„Службеном листу општине Књажевац“.              

Комисија издаје уверење о избору за члана 
Савета месне заједнице, које се доставља свим 
изабраним члановима Савета у року од 3 дана 
од дана утврђивања коначних резултата 
гласања.  

 
6. Спровођење избора, утврђивање и 

објављивање резулатата избора и друге радње 
врше се у складу са одредбама Одлуке о месним 
заједницама, Статута  месних заједница и ове 
Одлуке. 

 
7. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
 
Број: 013-13/2013-01 
Дана 13.05.2013. године  
К њ а ж е в а ц   

 
ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 
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