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1. 

На основу члана 25. Одлуке о месним заједницама 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/2009, 5/2009-

испр, 8/2009, 17/2012, 3/2013, 16/2013 и 33/2016) 

председник Скупштине општине Бољевац, дана 

01.02.2017. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању избора за Савете месних заједница на 

територији општине Бољевац 

 

 Избори за Савете месних заједница на територији 

Општине Бољевац расписују се за 12.03.2017. године 

(недеља)  и биће одржани у времену од 07 до 20 часова. 

 Избори ће се одржати у следећим месним  

заједницама: 

 1. Месна заједница Бачевица – бира  се 5 чланова, 

 2. Месна заједница Боговина село – бира се 7 чланова, 

 3. Месна заједница Боговина насеље – бира се  5 

чланова, 

 4. Месна заједница Бољевац град – бира се 9 чланова, 

 5. Месна заједница Бољевац село – бира се 5 чланова, 

 6. Месна заједница Валакоње – бира се 7 чланова, 

 7. Месна заједница Валакоње Буково – бира се 5 

чланова, 

 8. Месна заједница Врбовац – бира се 5 чланова, 

 9. Месна заједница Добро Поље – бира се 5 чланова, 

          10. Месна заједница Добрујевац – бира се 5 

чланова, 

          11. Месна заједница Илино – бира се 5 чланова, 

          12. Месна заједница Јабланица – бира се 5 чланова, 

          13. Месна заједница Криви Вир – бира се 5 

чланова, 

          14. Месна заједница Луково – бира се 7 чланова, 

          15. Месна заједница Мали Извор – бира се 5 

чланова, 

          16. Месна заједница Мирово – бира се 5 чланова, 

          17. Месна заједница Оснић – бира се 5 чланова, 

          18. Месна заједница Оснић Тимок – бира се 5 

чланова, 

          19. Месна заједница Оснић Буково – бира се 5 

чланова, 

          20. Месна заједница Подгорац – бира се 9 чланова, 

          21. Месна заједница Подгорац Тимок – бира се 5 

чланова, 

          22. Месна заједница Ртањ – бира се 5 чланова, 

          23. Месна заједница Рујиште – бира се 5 чланова, 

          24. Месна заједница Савинац – бира се 5 чланова, 

          25. Месна заједница Сумраковац – бира се 5 

чланова. 

 

            Савет месне заједнице бира се на период од 4 

године. 

 Савети месних заједница бирају се непосредним и 

тајним гласањем на основу једнаког изборног права. 

 Право предлагања кандидата за Савет месне заједнице 

има најмање 10 грађана месне заједнице са бирачким 

правом, по једном кандидату, односно 5 грађана за месне 

заједнице до 200 бирача. Уз кандидатуру се подноси 

писмена изјава кандидата да прихвата кандидовање. Број 

предложених кандидата мора бити већи за једну 

половину од броја чланова Савета месних заједница. У 

месним заједницама које на својој територији имају више 

реона на изборној листи треба водити рачуна да се нађе 

најмање један предлог кандидата за Савет месне 

заједнице из сваког реона. 

 Право да бирају, имају сви грађани који су навршили 

18 година живота и имају пребивалиште у тој месној 

заједници. Органи за спровођење избора су Општинска 

изборна комисија и бирачки одбори. 

            Рокови за вршење изборних радњи почињу да 

теку даном објављивања ове одлуке. 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и на огласним таблама Месних заједница. 

             Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном листу општине Бољевац.                      Одлуку 

доставити председницима Савета свих месних заједница, 

Изборној комисији општине Бољевац и архиви. 

 

Број: 013-5/2017-I 

Бољевац, 01.02.2017. године 

                                                                                                          

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                           Слађан Ђимиш, с.р. 

 


