
 
 

 

 

На основу члана 22.  става 1. тачке 5. Одлуке о месним заједницама („Службени 

лист града Крушевца”, бр. 9/2019), Изборна комисија за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница, на седници одржаној 18. октобра 2021. године, доноси 

 

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 града Крушевца утврђени су: 

 

- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији 

града Крушевца I Бр. 013-3/2021од 15. октобра 2021. године, 

- Одлуком о месним заједницама („Службени лист града Крушевца”, бр. 9/2019), 

- Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница I Бр. 013-

5/2021 од 18. октобра 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 за чланове савета 

месних заједница на територији града Крушевца)                                            

избори су расписани за   

28. новембар 2021. године    

           

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи  

(Одлука о расписивању избора) 

од 16. октобра 2021. године       

3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни 

материјал, прописивање образаца и доношење 

Упутства за спровођење изборних радњи                    

(члан 22. и 24. Одлуке о месним заједницама) 

најкасније 5 дана од дана 

расписивања избора 

 

II  Бирачки одбори 

4. Предлагање кандидата за чланове бирачких 

одбора месних заједница                               

(члан 23. Одлуке о месним заједницама и члан 7-

9. Упутства) 

до 10. новембра 2021. године 

до 18.00 часова 

5. Именовање бирачких одбора месних заједница          

(члан 23. Одлуке о месним заједницама и члана 5-

6. Упутства)                         

до 17. новембра 2021. године 

до 24.00 часа 

6. Замена члана бирачког одбора до 26. новембра 2021. године 

до 15.00 часова, уколико 

предлог за замену члана месна 

заједница достави најкасније 

до 25. новембра 2021. године 

до 15.00 часова 

III Бирачка места 

7. Достављање предлога за бирачка места (предлоге 

доставља месна заједница у сарадњи са Градском 

управом) 

до 01. новембра 2021. године 

дo 15.00 часова 

8. Одређивање бирачких места од стране Изборне 

комисије 

(члан 35. Одлуке о месним заједницама и члан 14. 

Упутства)                      

до 07. новембра 2021. године 

дo 24.00 часа 



 
 

IV Кандидовање 

9. Подношење предлога за члана Савета месне 

заједнице 

(члан 30. Одлуке о месним заједницама) 

од 01. до 10. новембра 2021. 

године у просторијама Службе 

месних заједница, ул. 

Драгомира Гајића бр. 1, 

Крушевац од 07.00 до 18.00 

часова    

10. Проглашење предлога кандидата (члан 32. 

Одлуке о месним заједницама и члан 28. 

Упутства) 

одмах,а најкасније у року од 

24 часа од часа пријема 

предлога                              

11. Доношење Закључка о налагању отклањања 

недостатака у предлогу кандидата (члан 31. 

Одлуке о месним заједницама и члан 27. 

Упутства) 

у року од 24 часа од часа 

пријема предлога                              

12. Отклањање недостатака у пријави предлога (члан 

31. Одлуке о месним заједницама и члан 27. 

Упутства) 

најкасније у року од 24 часа од 

часа достављања закључка 

13. Утврђивање и објављивање Изборне листе 

кандидата 

(члан 34. Одлуке о месним заједницама)   

до 15. новембра 2021. године 

до 24.00 часа 

14. Повлачење предлога кандидата (члан 32. Одлуке 

о месним заједницама и члан 28. Упутства) 

до 15. новембра 2021. године 

до 24.00 часа 

15. Достављање предлога месних заједница о броју 

гласачких листића за штампу 

до 10. новембра 2021. године 

до 15.00 часова 

16. Одређивање броја гласачких листића по месним 

заједницама за штампу и контролног листа  

до 13. новембра 2021. године 

до 24.00 часа 

              V Обавештавање бирача о дану и времену одржавања избора 

17. Истицање обавештења на огласним таблама 

месних заједница и другим местима погодним за 

обавештавање о дану и времену одржавања 

избора са бројем и адресом бирачког места на 

коме бирач гласа-Служба месних заједница у 

сарадњи са Градском управом (члан 39. Одлуке о 

месним заједницама) 

до 22. новембра 2021. године  

VI Пријава посматрача потврђених кандидата и домаћих и страних посматрача 

18. Пријава посматрача Изборној комисији  (члан 79. 

и 80. Упутства) 

до 22. новембра 2021. године 

до 15.00 часова 

19. Издавање одговарајућег овлашћења за праћење 

рада органа за спровођење избора (члан 81. 

Упутства) 

најкасније до 26. новембра 

2021. године до 18.00 часова 

VII Бирачки спискови 

20. Ажурирање бирачких спискова (члан 18. 

Упутства) 

од 16. октобра 2021. године у 

периоду од 7.30-15.30 часова 

21. Израда, овера  и закључење извода  из  бирачког 

списка  

(члан 37. Одлуке о месним заједницама)                                                                          

до 18. новембра 2021. године 

до 15.00 часова                   

 

22. Достављање Изборној комисији од стране 

Градске управе извода из бирачких спискова са 

решењем о коначном броју бирача по месним 

заједницама 

до 19. новембра 2021. године 

до 15.00 часова                   

 



 
23. Утврђивање и објављивање коначног броја 

бирача (члан 38. Одлуке о месним заједницама) 

до 21. новембра 2021. године 

до 24.00 часа                   

24. Достављање решења о накнадним променама 

насталим 72 часа од дана достављања решења о 

коначном броју уписаних бирача, односно 

промене настале након 19. новембра 2021. године 

у 24.00 часа (члан 18. и 19. Упутства) 

до 23. новембра 2021. године 

до 15.00 часова 

25. У случају накнадних промена, утврђивање и 

објављивање измена насталих у коначном броја 

бирача (члан 19. Упутства) 

Одмах након достављања 

решења о накнадним 

променама, а најкасније у року 

од 12 часова од достављања 

решења 

VIII Спровођење избора 

26. Израда и штампање гласачких листића, 

контролног листа и Записника о раду бирачког 

одбора (Служба месних заједница у сарадњи са 

Изборном комисијом и Градском управом) 

до 22. новембра 2021. године 

до 18.00 часова 

27. Предаја изборног материјала бирачким одборима 

месних заједница (члан 33. Упутства) 

до 26. новембра 2021. године 

до 18.00 чава 

28. Техничке припреме-просторије, паравани и др. 

(секретари месних заједница и бирачки одбори)                                                                              

до 27. новембра 2021. године                                

до 24.00 часа 

29. Отварање бирачких места и гласање                            

(члан 40. Одлуке о месним заједницама                     

и Одлука о расписивању избора за чланове  

савета месних заједница на територији града 

Крушевца)                                                                         

28. новембар 2021. године 

од 08.00 до 18.00 часова 

 

IX Утврђивање резултата гласања 

30. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту 

и достављање изборног материјала Изборној 

комисији (члан 42.Одлуке о месним заједницама  

и члан 75. Упутства) 

Одмах по затварању бирачког 

места, а најкасније у року од 8 

часова од затварања бирачког 

места 

31. Утврђивање коначних резултата избора за сваку 

месну заједницу 

(члан  42. Одлуке о месним заједницама и  

члан 81. Упутства)                                                                                           

у року од 48 часова од 

затварања бирачких места, 

односно одмах по окончању 

приговарачких поступака 

X Заштита изборног права 

       32. Право увида у Записник о раду бирачког одбора 

(члан 77. Упутства) 

у року од 12 часова од 

достављања Записника 

Изборној комисији од стране 

бирачког одбора 

33. Подношење приговора Изборној комисији 

(члан 46. Одлуке о месним заједницама 

и члан 85. Упутства)                                                                                     

 

у року од 24 часа од када је 

донета одлука, односно 

извршена радња или учињен 

пропуст 

34. Доношење одлуке по приговору   

(члан 47. Одлуке о месним заједницама                           

и члан 86. Упутства)                                                                                                                                                                                                   

у року од 48 часова од часа 

пријема приговора 

 

35. Подношење жалбе Другостепеној изборној 

комисији на одлуку о приговору Изборнe 

комисије  

(члан 48. Одлуке о месним заједницама 

и члан 87. Упутства) 

у року од 24 часа од дана 

достављања одлуке комисије, 

а преко Изборне комисије, у 

просторијама Службе месних 

заједница 



 
36. Достављање свих потребних податка и списа за 

одлучивање по жалби а по потреби и изјашњење 

(Изборна комисија) 

у року од 12 часова од пријема 

жалбе 

37. Доношење одлуке Другостепене изборне 

комисије по жалби 

(члан 48. Одлуке о месним заједницама 

и члан 88. Упутства) 

у року од 48 часова од                

дана пријема жалбе са 

списима  

 

XI Објављивање роковника 

38. Овај Роковник објавити у „Службеном листу 

града Крушевца” и званичној интернет 

презентацији града Крушевца  

даном доношења 

 

              

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Крушевцу, 18. oктобра 2021. године                                

I Број: 013-6/2021 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                      ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                                                               ____________________________                                

                               Јелена Ћурковић, дипл. правник  

 


