SLU@BENI LIST
GRADA KRAQEVA
GODINA XLV - BROJ 6 - KRAQEVO - 22. MART 2012. GODINE

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

30.

1016mm u du`ini od oko 560 m za mini hidroelektranu „MHE Mlan~a“.

^lan 2.

Na osnovu ~lana 91. stav 2. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – Odluka
US i 24/11), ~lana 24. stav 2. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/08) i ~lana 6. stav 3. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 20/10),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, donosi

RE[EWE

Konstituisawe slu`benosti prolaza
Preduze}a za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije „FITOSOLL“ D.O.O. iz
Kraqeva radi izgradwe ~eli~nog cevovoda
Belo{eva reka preseka f 610mm, ~eli~nog
cevovoda Jasewske reke preseka f 559mm i
zajedni~kog ~eli~nog cevovoda preseka
1016mm za mini hidroelektranu „MHE
Mlan~a“, se vr{i uz naknadu, na osnovu ugovora o ustanovqewu trajne slu`benosti
prolaza radi izgradwe i postavqawa podzemnog linijskog voda.

^lan 3.
^lan 1.

Daje se saglasnost Preduze}u za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije
„FITOSOLL“ D.O.O. iz Kraqeva kao vlasniku
povlasnog dobra kat. parcele broj 473 KO
Mlan~a za ustanovqewe prava trajne slu`benosti prolaza na katastarskim parcelama broj 3911 KO Mlan~a i 3073 KO Orqa
Glava, koje javna svojina grada Kraqeva, radi izgradwe i postavqawa ~eli~nog cevovoda Belo{eva reka preseka f 610mm, du`ine
oko 1075 m, ~eli~nog cevovoda Jasewske reke preseka f 559mm u du`ini od oko 870 m i
zajedni~kog ~eli~nog cevovoda preseka

Naknada za konstituisawe slu`benosti
prolaza odre|uje se u iznosu dinarske protivvrednosti 2 evra po du`nom metru cevovoda koji se postavqa na gra|evinskom zemqi{tu koje je javna svojina grada Kraqeva
tako {to }e se ta~an iznos naknade odnosno
du`ina linijskog voda utvrditi na osnovu
projektne dokumentacije pre izdavawa gra|evinske dozvole.

^lan 4.
Naknada za konstituisawe slu`benosti
prolaza pla}a se pre zakqu~ewa ugovora o
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konstituisawu slu`benosti prolaza na gra|evinskom zemqi{tu koja je javna svojina
grada Kraqeva, i to prema zvani~nom sredwem kursu evra objavqenog od strane Narodne banke Srbije na dan pla}awa.

^lan 5.

22. mart 2012. godine

^lan 9.

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 06-54/2012-II
Dana: 31. marta 2012. godine

Me|usobni odnosi izme|u grada Kraqeva s jedne strane i Preduze}a za proizvodwu
i promet hidroelektri~ne energije „FITOSOLL“ D.O.O. iz Kraqeva sa druge strane,
bli`e }e se urediti ugovorom.

Predsednik Gradskog ve}a
gradona~elnik grada Kraqeva
Qubi{a Simovi}, s.r.
______________________________
31.

^lan 6.

Ovla{}uje se gradona~elnik grada Kraqeva Qubi{a Simovi} da zakqu~i ugovor
iz ~lana 5. ovog re{ewa.

^lan 7.

Obavezuje se „FITOSOLL“ D.O.O. iz Kraqeva da ispuni i druge uslove odnosno obavezez predvi|ene zakonom i odlukama grada
Kraqeva ili drugim propisima, a u vezi sa
izgradwom mini hidroelektrane i da o tome
pru`i dokaze pre zakqu~ewa ugovora.
Ovo re{ewe je jedan od uslova za izdavawe lokacijske dozvole, a na osnovu ugovora
iz ~lana 5. ovog re{ewa i drugih dokaza
predvi|enih zakonom izda}e se gra|evinska
dozvola.

^lan 8.

Ovo re{ewe stupa na snagu osmog dana od
dana dono{ewa.

Na osnovu ~lana 91. stav 2. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – Odluka
US i 24/11), ~lana 24. stav 2. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/08) i ~lana 6. stav 3. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 20/10),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, donosi

RE[EWE
^lan 1.

Daje se saglasnost Preduze}u za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije
„STHENERGY“ D.O.O. iz Kraqeva kao vlasniku povlasnog dobra kat. parcele broj
2052/2 KO Mlan~a za ustanovqewe prava
trajne slu`benosti prolaza na katastarskim parcelama broj 3088 KO Orqa Glava i
3932 KO Mlan~a, koje su javna svojina grada
Kraqeva, radi izgradwe i postavqawa ~eli~nog cevovoda f 1061mm, du`ine (oko
2.700 m) za mini hidroelektranu „MHE Graji}i 1“.

22. mart 2012. godine
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^lan 2.

^lan 6.

Konstituisawe slu`benosti prolaza
Preduze}a za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije „STHENERGY“ D.O.O. iz
Kraqeva radi izgradwe ~eli~nog cevovoda
f 1061mm, za mini hidroelektranu „MHE
Graji}i 1“, se vr{i uz naknadu, na osnovu
ugovora o ustanovqewu trajne slu`benosti
prolaza radi izgradwe i postavqawa podzemnog linijskog voda.

Ovla{}uje se gradona~elnik grada Kraqeva Qubi{a Simovi} da zakqu~i ugovor
iz ~lana 5. ovog re{ewa.

^lan 3.

Naknada za konstituisawe slu`benosti
prolaza odre|uje se u iznosu dinarske protivvrednosti 2 evra po du`nom metru cevovoda koji se postavqa na gra|evinskom zemqi{tu koje je javna svojina grada Kraqeva
tako {to }e se ta~an iznos naknade odnosno
du`ina linijskog voda utvrditi na osnovu
projektne dokumentacije pre izdavawa gra|evinske dozvole.

^lan 4.

Naknada za konstituisawe slu`benosti
prolaza pla}a se pre zakqu~ewa ugovora o
konstituisawu slu`benosti prolaza na gra|evinskom zemqi{tu koje javna svojina grada Kraqeva, i to prema zvani~nom sredwem
kursu evra objavqenog od strane Narodne
banke Srbije na dan pla}awa.

^lan 5.
Me|usobni odnosi izme|u grada Kraqeva s jedne strane i Preduze}a za proizvodwu
i promet hidroelektri~ne energije „STHENERGY“ D.O.O. iz Kraqeva sa druge strane,
bli`e }e se urediti ugovorom.

^lan 7.

Obavezuje se „STHENERGY“ D.O.O. iz
Kraqeva da ispuni i druge uslove odnosno
obaveze predvi|ene zakonom i odlukama grada Kraqeva ili drugim propisima, a u vezi
sa izgradwom mini hidroelektrane i da o
tome pru`i dokaze pre zakqu~ewa ugovora.
Ovo re{ewe je jedan od uslova za izdavawe lokacijske dozvole, a na osnovu ugovora
iz ~lana 5. ovog re{ewa i drugih dokaza
predvi|enih zakonom izda}e se gra|evinska
dozvola.

^lan 8.

Ovo re{ewe stupa na snagu osmog dana od
dana dono{ewa.

^lan 9.

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 06-55/2012-II
Dana: 31. marta 2012. godine

Predsednik Gradskog ve}a
gradona~elnik grada Kraqeva
Qubi{a Simovi}, s.r.
______________________________
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32.

Na osnovu ~lana 96. stav 10. ta~ka 1. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni
glasnik RS“, broj 72/09 i 64/10), ~lana 63.
Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 4/08), ~lana 43. stav 1.
ta~ka 2, ~lana 44, a u vezi sa ~lanom 15. stav
5. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 20/10),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, donosi

RE[EWE

^lan 1.

Otu|uje se kat. parcela broj 5297/111 KO
Kraqevo, koja je javna svojina grada Kraqeva ukupne povr{ine 0.25,39 ha, u korist Crvenog krsta Kraqevo iz Kraqeva, Ulica Cara Lazara broj 19, a radi izgradwe magacinskog prostora.
^lan 2.

Cena otu|ewa za kat. parcelu broj
5297/111 KO Kraqevo, koja je javna svojina
grada Kraqeva ukupne povr{ine 0.25,39 ha
utvr|ena je u skladu sa ~lanom 44, a u vezi sa
~lanom 15. stav 5. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 20/10) i namewena je za poslovawe i industriju. Cena otu|ewa je tr`i{na cena i
za predmetnu kat. parcelu u povr{ini od
2539 m2, ukupno iznosi 2.100.170,00 dinara.

22. mart 2012. godine

re{ewa, bi}e ure|eni ugovorom o otu|ewu
gra|evinskog zemqi{ta, odnosno predmetne
kat. parcele, koji }e zakqu~iti gradona~elnik grada u ime grada Kraqeva, i isti }e biti overen pred Osnovnim sudom u Kraqevu.

^lan 4.
Sastavni deo ovog re{ewa je i izjava
podnosioca zahteva da prihvata cenu otu|ewa i da }e istu isplatiti pre overe ugovora
o otu|ewu.

^lan 5.
Ovo re{ewe stupa na snagu osmog dana od
dana dono{ewa.
^lan 6.
Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

^lan 7.

Re{ewe dostaviti: Crvenom krstu Kraqevo iz Kraqeva, Ulica Cara Lazara broj
19, Javnom pravobranila{tvu grada Kraqeva, Odeqewu za poresku administracije
Gradske uprave grada Kraqeva i Odeqewu za
urbanizam, gra|evinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Odseku za imovinsko – pravne poslove.
Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 06-56/2012-II
Dana: 31. marta 2012. godine

^lan 3.
Odnosi izme|u grada Kraqeva i Crvenog
krsta Kraqevo iz Kraqeva, Ulica Cara Lazara broj 19, nakon pravnosna`nosti ovog

Predsednik Gradskog ve}a
gradona~elnik grada Kraqeva
Qubi{a Simovi}, s.r.
______________________________

22. mart 2012. godine
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Kraqeva, na~elniku Gradske uprave, Odeqewu za op{tu, Odeqewu za skup{tinske poslove i uz materijal.

33.

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 5. i
~lana 23. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/2007,
34/2010 i 54/2011) i ~lana 7. stav 1. ta~ka 5.
Poslovnika Izborne komisije grada Kraqeva broj 506/2012 („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 5/2012),
Izborna komisija grada Kraqeva, na
sednici odr`anoj 16. marta 2012. godine,
donela je

ODLUKU
I
Propisuju se obrasci SGO 1 – SGO 8, koji }e se primewivati u postupku izbora za
odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanih za 6. maj 2012. godine.

II
Sastavni deo ove odluke ~ine obrasci
SGO 1 - SGO 8.

III

Odluku objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.

IV

Odluku dostaviti: gradona~elniku grada Kraqeva, predsedniku Skup{tine grada

Izborna komisija grada Kraqeva
Broj: 507/2012
Dana: 16. marta 2012. godine

Predsednik Komisije
Radovan ^olovi}, dipl. pravnik, s.r.
______________________________________
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Образац СГО-2

ОВЛАШЋЕЊЕ
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Овлашћује се _______________________________________, ___________________,
(име и презиме)

(занимање)

лични број ____________________, из ______________________________________,
(пребивалиште и адреса стана)

да у име ________________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)
______________________________________________________________________________________

поднесе Изборној комисији града Краљева Изборну листу кандидата за одборнике
у Скупштини града Краљева, коју је предложила ова политичка странка/коалиција/
група грађана, са одређеном документацијом.

Број _________
У Краљеву дана _______ 2012.г.

Овлашћено лице
М.П.
___________________________
(име и презиме лица које је статутом
политичке странке, односно коалиционим
споразумом или споразумом о образовању
групе грађана овлашћено да их заступа)
_________________________________
(потпис)
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Образац СГО-3

САГЛАСНОСТ
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ
НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ
У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике у
Скупштини града Краљева коју Изборној комисији града Краљева подноси
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка – страначка коалиција– група грађана)
_____________________________________________________________________________________ .

број ___________ од _________ 2012. године.
У Краљеву дана _______ 2012.г.

Носилац листе,
____________________________________
(име и презиме)
___________________________________________
(занимање)
___________________________________________
(лични број)
____________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
____________________________________________
(потпис)

22. mart 2012. godine
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Образац СГО-4

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Потврђује се да __________________________________, ______________________,
(име и презиме)

( занимање)

рођен ______________ године, лични број (ЈМБГ) ________________________, из
(датум)
__________________________________________________________________________,
(пребивалиште и адреса становања)

који је уписан у бирачки списак града Краљево, има изборно право.

Број ____________
У Краљеву дана ________ 2012.г.

Овлашћено лице,
М.П.
__________________________
(име и презиме)
_______________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа управе.
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Образац СГО-5

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Прихватам кандидатуру за одборника у Скупштини града Краљева на Изборној
листи кандидата коју је предложила
________________________________________________________________________
(назив политичке странке – страначке коалиције– групе грађана)
______________________________________________________________________________________

на дан ____________ 2012. године и поднела Изборној комисији града Краљева.
(датум подношења)

У Краљеву дана _________ 2012. године.

Кандидат
_______________________________
(име и презиме)
______________________________________
(занимање)
______________________________________
(лични број)
_______________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
________________________________________
(својеручни потпис)

НАПОМЕНА: Прихвата се и овера извршена од стране надлежног органа.

22. mart 2012. godine
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Образац СГО-6

ПОТВРДА
О ПРЕБИВАЛИШТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Потврђује се да ______________________________________, рођен у
(име и презиме)

__________________, ___________ год, лични број (ЈМБГ) ____________________,
(место)

(датум рођења)

има пребивалиште у ________________________, ______________________________________.
(место)

Број ____________
У Краљеву, дана ________ 2012.г.

(адреса стана)

Овлашћено лице,
М.П.
__________________________
(име и презиме)
_______________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова.
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Образац СГО-7
СПИСАК
БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
Изборну листу __________________________________________________________
(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен)
______________________________________________________________________________________

подржавају бирачи, и то:
(навести све бираче који подржавају изборну листу, по азбучном реду презимена, по одредницама
из следеће табеле)

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Презиме и име

Лични број

Пребивалиште и
адреса стана

1

22. mart 2012. godine
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Број _____________
У Краљеву дана ________ 2012.г.
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Лице које је овлашћено
да поднесе изборну листу
_______________________________
(име и презиме )
_____________________________________
(потпис)

НАПОМЕНА: Списак сачињава и потписује подносилац изборне листе. Списак се
обавезно доставља у писаном и електронском облику (CD или дискета), тако да
списак у оба облика буде истоветан. Уз списак се обавезно достављају оверене
изјаве бирача који подржавају изборну листу (најмање 720 изјава, пошто на листи
мора бити најмање 24 кандидата).

2
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Образац СГО-8
ИЗЈАВА
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
Подржавам Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини града Краљева,
коју Изборној комисији града Краљево подноси
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке – страначке коалиције – групе грађана)

_______________________________________________________________________
Бирач,
_______________________________
(име и презиме)
______________________________________
(лични број)
_______________________________________
(пребивалиште и адреса стана)
________________________________________
(својеручни потпис)

Потврђује се да је ________________________ из _____________________________
(име и презиме)

са станом у улици __________________________ број _______својеручно потписао
ову исправу-признао за свој потпис на овој исправи.
Истоветност именованог утврђена је на основу личне карте број _________издате
од стране ____________________, или сведочењем ___________________________
_______________________________________________________________________.
Такса за оверу од 50 динара наплаћена је и поништена.

Ов. бр. ____________
У Краљеву, _______________ у _______ часова.
(датум)

____________________ у Краљеву
(назив органа)

Референт овере,
_______________________
(име и презиме)

________________________
(потпис)
НАПОМЕНА: Образац ове изјаве подносилац изборне листе сам умножава у потребном броју
примерака.
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35.

34.
Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 5. i
~lana 23. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/2007,
34/2010 i 54/2011) i ~lana 7. stav 1. ta~ka 5.
Poslovnika Izborne komisije grada Kraqeva, broj: 506/2012 („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 5/2012),
Izborna komisija grada Kraqeva, na
sednici odr`anoj 16. marta 2012. godine,
donela je

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 5. i
~lana 23. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/2007,
34/2010 i 54/2011) i ~lana 7. stav 1. ta~ka 5.
Poslovnika Izborne komisije grada Kraqeva broj 506/2012 („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 5/2012),
Izborna komisija grada Kraqeva, na
sednici odr`anoj 16. marta 2012. godine,
donela je

ODLUKU

ODLUKU

I

I

Propisuju se obrasci SGO 9 – SGO 10, koji }e se primewivati u postupku izbora za
odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanih za 6. maj 2012. godine.

Propisuju se obrazac SGO 11, koji }e se
primewivati u postupku izbora za odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanim
za 6. maj 2012. godine.

II

II

Sastavni deo ove odluke ~ine obrasci
SGO 9 - SGO 10.

Sastavni deo ove odluke ~ini obrazac
SGO 11.

III

III

Odluku objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.

Odluku objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.

IV

IV

Odluku dostaviti: gradona~elniku grada Kraqeva, predsedniku Skup{tine grada
Kraqeva, na~elniku Gradske uprave, Odeqewu za op{tu upravu, Odeqewu za skup{tinske poslove i uz materijal.

Odluku dostaviti: gradona~elniku grada Kraqeva, predsedniku Skup{tine grada
Kraqeva, na~elniku Gradske uprave, Odeqewu za op{tu upravu, Odeqewu za skup{tinske poslove i uz materijal.

Izborna komisija grada Kraqeva
Broj: 508/2012
Dana: 16. marta 2012. godine

Izborna komisija grada Kraqeva
Broj: 32/2012
Dana: 21. marta 2012. godine

Predsednik Komisije
Radovan ^olovi}, dipl. pravnik, s.r.
______________________________________

Predsednik Komisije
Radovan ^olovi}, dipl. pravnik, s.r.
______________________________________
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Образац СГО- 11

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________
(назив изборне листе)

На основу члана 21. и члана 25. Закона о финансирању политичких
активности ( „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2011), изјављујем да ћу користити средства
из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање и да ћу у законом
предвиђеном року положити изборно јемство.

Изјаву дао:
М.П.

________________________________________
Лице овлашћено за подношење изборне листе

Број: ___________
У Краљеву, дана ____________ 2012. године

22. mart 2012. godine
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36.
Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 12. Zakona o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 34/10 - Odluka US i
54/11),
Izborna komisija grada Kraqeva, na
sednici odr`anoj 21. marta 2012. godine,
utvrdila je

ROKOVNIK
ZA VR[EWE IZBORNIH RADWI U
POSTUPKU SPROVO\EWA IZBORA
ZA ODBORNIKE SKUP[TINE GRADA
KRAQEVA KOJI SU RASPISANI ZA
6. MAJ 2012. GODINE
Rokovi za vr{ewe izbornih radwi u po-

Ред.
број

1.

2.
3.

4.

5.
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stupku sprovo|ewa izbora za odbornike
Skup{tine grada Kraqeva utvr|eni su:
1. Odlukom o raspisivawu izbora za odbornike skup{tina op{tina, skup{tina
gradova i grada Beograda („Slu`beni glasnik RS“, broj 19/12),
2. Zakonom o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07, 34/10 - Odluka US i 54/11),
3. Zakonom o izboru narodnih poslanika („Slu`beni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03
- odluka USRS, 72/03 - dr. zakon, 75/03 - ispr.
dr. zakona, 18/04, 101/05 - dr. zakon, 85/05 dr. zakon, 28/11 - odluka US, 36/11 i 104/09 dr. zakon).
Prema navedenim propisima rokovi su
slede}i:

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

Рокови

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)
13 март 2012 године, а
избори су расписани за
6. мај 2012. године
Почетак тока рокова за вршење изборних
од 13. марта 2012. године
радњи (тачка 2. Одлуке)
Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис
бирача који подржавају изборну листу и других образаца у до 16. марта 2012. године
у 24,00 часа
вези са подношењем изборне листе кандидата
(чл. 19. и 23. Закона о локалним изборима)

II Обавештавање грађана о изборним кампањама подносиолаца изборних листа
све време у поступку избора,
Обавештавање грађана о изборним кампањама
за
време
трајања
подносилаца изборних листа и кандидатима са изборних осим
"предизборне тишине" - забране
листа и другим догађајима значајним за изборе
изборне пропаганде
(чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима)
Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања
и објављивања процене резултата
(члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)

од 3. маја 2012. године у 24,00
часа до затварања бирачких
места 6. маја 2012. године до
20,00 часова
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

III Бирачки спискови
Обавештавање грађана да могу извршити увид
у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену,
допуну или исправку бирачког списка
(члан 14. став 1. Закона о јединственом
бирачком списку)
Закључење бирачког списка
(члан 17. став 1. Закона о јединственом
бирачком списку)
Достављање решења о закључењу бирачког списка
(члан 17. став 2. Закона о јединственом
бирачком списку)
Достављање овереног извода из бирачког
списка Градској изборној комисији
(члан 19. став 1. Закона о јединственом
бирачком списку)
Објављивање укупног броја бирача у "Службеном
гласнику Републике Србије"
(члан 18. Закона о јединственом бирачком списку)
Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акта Министарства надлежног за
послове управе
(члан 5. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
у "Службеном гласнику Републике Србије"
(члан 20. став 2. Закона о јединственом
бирачком списку)

22. mart 2012. godine

од 14. марта 2012. године до
закључења бирачког списка

до 20. априла 2012. године у 24,00
часа
у року од 24 часа од часа
доношења решења
у року од 48 часова од часа
доношења решења о закључењу
бирачког списка
по добијању укупног броја бирача

до 2. маја 2012. године у 24,00
часа

до 3. маја 2012. године у 24,00
часа

IV Бирачка места и бирачки одбори
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких
места у "Службеном гласнику Републике Србије"
до 15. априла 2012. године у
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних
24,00 часа
посланика)
Именовање председника и чланова бирачких одбора
до 25. априла 2012. године у
у сталном саставу
24,00 часа
(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
у року од 48 часова од дана
Достављање решења о именовању бирачких
доношења решења
одбора у сталном и проширеном саставу свим
подносиоцима потврђених изборних листа
(члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)
V Органи за спровођење избора у проширеном саставу
Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе за
избор одборника испуњава услове за одређивање својих
представника у проширени састав органа за спровођење
истовремено даном проглашења
избора:
- Градске изборне комисије (члан 14. став 6. Закона о изборне листе
локалним изборима)
- Бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6.
Закона о локалним изборима)

22. mart 2012. godine

17.

18.

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

Достављање решења о испуњењу, односно
неиспуњењу услова за одређивање
представника подносилаца изборне листе у
проширени састав органа за спровођење избора
(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)
Доношење решења о одређивању представника
подносилаца изборних листа за одборнике у
проширени састав органа за спровођење избора
(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима)
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у року од 24 часа од доношења
решења

у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која улазе
у проширени састав

VI Изборна листа
19.

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)

до 20. априла 2012. године у
24,00 часа

20.

Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)

21.

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)

до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно до 25.
априла 2012. године у 24,00 часа
одмах по пријему, а најкасније у
року од 24 часа од пријема
изборне листе и потребне
документације

22.

Достављање решења о проглашењу изборне листе
(члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)

без одлагања

23.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе
(члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)

до 25. априла 2012. године у
24,00 часа

24.

Увид у поднете изборне листе и документацију поднету
уз изборне листе
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

25.

26.

27.

28.

29.

VII Спровођење избора
Достављање обавештења бирачима о дану и
времену одржавања избора
(члан 54. став 1. Закона о избору народних посланика)
Примопредаја изборног материјала бирачким
одборима
(члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)
Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. Закона о избору народних
посланика)
Увид у изборни материјал после избора
(члан 32. Закона о локалним изборима)

до 30. априла 2012. године у
24,оо часа
најкасније до 4. маја
године у 24,00 часа

2012.

6. мај 2012. године од 7,00 до
20,00 часова
до 11. маја 2012. године
у 24,00 часа

VIII Утврђивање и објављивање резултата избора
најкасније до 7. маја 2012.
Утврђивање резултата гласања на бирачком
године у 4,00 часа
месту и предаја изборног материјала Градској
изборној комисији
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)
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30.

Утврђивање резултата избора
(члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

7. мај 2012. године до
20,00 часова

31.

Расподела одборничких мандата од стране Градске
изборне комисије
(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)
Објављивање резултата избора у Службеном
листу града Краљева
(члан 44. Закона о локалним изборима)

до 7. маја 2012. године до 20,00
часова

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

до 7. маја 2012. године до 20,00
часова

IX Заштита изборног права
Приговор Градској изборној комисији због
неправилности у поступку кандидовања, спровођења, потврђивања и објављивања резултата избора
(члан 52. Закона о локалним изборима)
Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)
Жалба Управном суду против решења Градске и
зборне комисије
(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)
Достављање Управном суду свих потребних података
и списа поводом жалбе
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
Доношење одлуке Управног суда по жалби
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од дана када је
донета
одлука,
односно
извршена радња или учињен
пропуст
у року од 48 часова од пријема
приговора
у року од 24 часа од достављања
решења
одмах, а најкасније у року од 12
часова
у року од 48 часова од пријема
жалбе са списима

X Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника
Додела мандата кандидатима са изборне листе
најкасније до 17. маја 2012.
(члан 43. Закона о локалним изборима)
године до 24 часа
Издавање уверења о избору одборника
(члан 45. Закона о локалним изборима)

По додели мандата

XI Подношење извештаја и потврђивање мандата
Подношење извештаја Скупштини града о спроведеним Најкасније 24 часа пре часа
изборима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона одређеног за почетак констио локалним изборима)
тутивне седнице Скупштине
града

XII Објављивање роковника
Овај роковник објавити у "Службеном листу града Краљева".

Izborna Komisija grada Kraqeva
Broj: 33/2012
Dana: 21. marta 2012. godine

Predsednik Komisije
Radovan ^olovi}, dipl.pravnik, s.r.

22. mart 2012. godine
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AKTI GRADSKOG VE]A GRADA KRAQEVA
30.

31.

32.

Re{ewe o davawu saglasnosti Preduze}u za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije „FITOSOLL“ D.O.O. iz Kraqeva za ustanovqavawe prava trajne slu`benosti prolaza na katastarskim parcelama broj 3911 KO Mlan~a i
3073 KO Orqa Glava .....................................................................................................

1

Re{ewe o davawu saglasnosti Preduze}u za proizvodwu i promet hidroelektri~ne energije „STHENERGY“ D.O.O. iz Kraqeva za ustanovqavawe prava
trajne slu`benosti prolaza na katastarskim parcelama broj 3088 KO Orqa
Glava i 3932 KO Mlan~a .............................................................................................

2
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magacinskog prostora .................................................................................................

4
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33.

34.
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36.

Odluka o propisivawu obrazaca SGO 1 - SGO 8, koji }e se primewivati u postupku izbora za odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanih za 6. maj
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17

Odluka o propisivawu obrazca SGO 11, koji }e se primewivati u postupku
izbora za odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanih za 6. maj 2012.
godine ............................................................................................................................
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Rokovnik za vr{ewe izbornih radwi u postuku sprovo|ewa izbora za odbornike u Skup{tini grada Kraqeva, raspisanih za 6. maj 2012. godine ..............
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__________________________________________________________________________________________
Izdava~: Skup{tina grada Kraqeva - Glavni i odgovorni urednik Aleksandra ^eperkovi},
sekretar Skup{tine grada Kraqeva - Telefon: 036/306-020
Teku}i ra~un: 840-733152843-12 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta Republike Srbije
840-745151843-03 za pretplatnike koji se finansiraju iz buxeta lokalne samouprave i ostale pretplatnike
[tampa: “Kvark”, Kraqevo

