
 
 

На основу члана 26. став 1. тачке 5) Одлуке о месним заједницама на територији 

Општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац'' бр. 5/2020), Изборна комисија 

за спровођење избора у месним заједницама на територији Општине Књажевац, на 

седници одржаној дана 17. марта 2021. године, донела je 

 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

 Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 

месних заједница на територији општине Књажевац утврђени су: 

 

- Одлуком о расписивању избора за савете месних заједница на територији општине 

Књажевац (''Сл.лист општине Књажевац'', бр. 5/2021), 

- Одлуком о месним заједницама на територији Општине Књажевац („Службени 

лист општине Књажевац'' бр. 5/2020), 

- Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница бр. 013-2/2021 

од дана 17.03.2021. године (у даљем тексту: Упутство). 

  

  Према наведеним прописима, рокови су следећи: 

 

Редни број Р а д њ е Р о к о в и 

 

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 

 

1. Расписивање избора 

(Одлука о расписивању избора)                                      

избори су расписани за   

25. април 2021. године    

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи  

(Одлука о расписивању избора)   

од 12. марта 2021. године       

3. Прописивање правила за спровођење изборних 

радњи                    

(члан 29. став 3. и члан 37. став 4. Одлуке о 

месним заједницама) 

до 17. марта 2021. године  

у 24,00 часа 

 

II  Бирачки одбори месних заједница 

 

4. Предлагање кандидата за чланове бирачких 

одбора месних заједница                               

(члан 5.Упутства) 

до 9. априла 2021. године до 

24,00 часа. 

5. Именовање бирачких одбора месних заједница          

(члан 27. став 3. Одлуке о месним заједницама, 

члан 4. став 7. Упутства)                         

до 14. априла 2021. године у 

24,00 часа. 

 

III Бирачка места 

 

6. Одређивање бирачких места 

(члан 42. Одлуке о месним заједницама, члан 10. 

Упутства)                      

до 04. априла 2021. године до 

24,00 часа 

 

IV Кандидовање 

 

7. Подношење пријава до  09. априла 2021. године, до 



 
(члан 35. Одлуке о месним заједницама, члан 16. 

Упутства) 

24,00 часа  

8. Утврђивање и објављивање изборне листе 

кандидата 

(члан 41. став 4. Одлуке о месним заједницама, 

члан 20. став 4. Упутства)   

до 14. априла 2021. године до 

24,00 часа 

 

V Бирачки спискови 

 

9. Израда, овера  и закључење извода  из  бирачког 

списка  

(члан 45. Одлуке о месним заједницама)                                                                             

до 19. априла 2021. године 

до 24,00 часа                   

 

 

VI Спровођење избора 

 

10. Предаја изборног материјала бирачким одборима 

у месним заједницама 

(члан 24. Упутства)                                                                               

до 23. априла 2021. године                                

до 24,00 часа 

 

11. Отварање бирачких места и гласање                            

(члан 43. Одлуке о месним заједницама                     

и Одлука о расписивању избора)                                                                           

25. април 2021. године 

од 08,00 до 19,00 часова 

 

VII Утврђивање резултата гласања 

 

12. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 

и достављање изборног материјала Изборној 

комисији 

(члан 50. став 1. Одлуке о месним заједницама и  

члан 37. став 1. Упутства) 

Одмах по затварању бирачког 

места, а најкасније до 

25. априла 2021. године 

до 24,00 часа 

 

14. Утврђивање и објављивање коначних резултата 

избора за сваку месну заједницу 

(члан 50. став 2. Одлуке о месним заједницама и  

члан 37. став 2. Упутства)                                                     

у року од 48 часова од 

затварања бирачких места,  

 

 

VIII Заштита изборног права 

 

15. Подношење приговора Изборној комисији 

(члан 56. Одлуке о месним заједницама 

и члан 42. Упутства)                                                                                     

 

у року од 24 часа од када је 

донета одлука, односно 

извршена радња или учињен 

пропуст 

16. Доношење одлуке по приговору   

(члан 57. Одлуке о месним заједницама                           

и члан 43. Упутства)                                                                                                                                                                                                   

у року од 48 часова од часа 

пријема приговора 

 

17. Подношење приговора Другостепеној изборној 

комисији на одлуку о приговору Изборнe 

комисије  

(члан 58. став 1. Одлуке о месним заједницама 

и члан 44. Упутства) 

у року од 24 часа од 

достављања решења 

18. Доношење одлуке Другостепене изборне 

комисије по приговору 

(члан 58. став 3. Одлуке о месним заједницама 

и члан 44. став 4. Упутства) 

у року од 48 часова од                

дана пријема приговора  

 



 
 

 

IX Објављивање роковника 

 

19. Овај Роковник објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац”  

 

 

                       

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

 

Број: 013-4/2021-01 

Дана: 17.03.2021. године 

К њ а ж е в а ц 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                       Дипл.правник Весна Божиновић,с.р. 

 

 


