
  

               На основу члана 43. став 1. тачка 4. Одлуке о месној самоуправи (Службени лист града 
Крагујевца'', број 14/17 и 36/20), Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница,  
на седници одржаној дана, 05.08.2021. године, донела је 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, 
РАСПИСАНИХ ЗА 3.10.2021. ГОДИНЕ 

                1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета 
месних заједница утврђени су: 
             - Одлуком о месној самоуправи (''Службени лист града Крагујевца'', број 14/2017 и 36/20); 
             - Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији града 
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 19a/21) 
 
               2. Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница избори су расписани за 
3. октобар 2021. године. 
 Одлуком из тачке 2. став 1. је утврђено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку 
од 5. августа 2021. године. 
 3. Сагласно одредбама одлука из тачке 1. овог Роковника, рокови су следећи: 
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број Радња Рок 

1. Прописивање образаца 

1.1. 
Прописивање образаца и стављање на располагање 
кандидатима  
(члан 43. став 1.тачка 5. Одлуке о месној самоуправи) 

у року од 5 дана од дана 
расписивања избора се 

прописују, а најкасније до 9. 
августа 2021. године у 24.00 

часа стављају на располагање 

2. Органи за спровођење избора 

2.1. Достављање предлога одборничких група за чланове бирачких 
одбора (члан 44. став 2. Одлуке о месној самоуправи)  

најкасније до 8. августа 2021. 
године до 10.00 часова 

2.2. Именовање бирачких одбора  
(члан 43. став 1. тачка 2. Одлуке о месној самоуправи) 

најкасније до 9. августа 2021. 
године у 24.00 часа  

2.3.  Достављање овлашћења за контролора  
(члан 48. став 2. Одлуке о месној самоуправи) 

Најкасније 3 дана пре дана 
одржавања избора тј. најкасније 
до 29. септембра у 24.00 часа 

2.4. Замена члана бирачког одбора  
(члан 43. став 1. тачка 2. Одлуке о месној самоуправи) 

Најкасније до 1. октобра 2021. 
године 

3. Кандидатура 

3.1. 
Упућивање јавног позива грађанима за предлагање кандидата 
за избор чланова савета грађана месних заједница ( члан 46. 
став 1. алинеја 2 и члан 47.  Одлуке о месној самоуправи) 

 
10. август 2021.године 
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3.2. 
Подношење кандидатуре за члана Савета месне заједнице 
(члан 31. Одлуке о месној самоуправи) 
 

Почев од 12. августа, најкасније 
15 дана пре дана одржавања 

избора, односно до  17.09.2021. 
године у 24,00 часа 

3.3. Проглашење кандидатуре  
(члан 46. став 1. алинеја 3. Одлуке о месној самоуправи)  

у року од 24 часа од часа 
пријема, ако испуњава услове 

3.4. Одустајање од кандидатуре  
(члан 33. став 3. Одлуке о месној самоуправи) 

до дана утврђивања коначне 
листе кандидата, односно 

најкасније до 27. септембра 
2021. године у 24,00 часа  

3.5.  
Утврђивање и објављивање коначне листе кандидата за 
чланове савета месних заједница  
(члан 33. став 1. и 2. Одлуке о месној самоуправи) 

Најкасније у року од 5 дана пре 
дана одређеног за одржавање 
избора, односно најкасније до 
27. септембра 2021. године у 

24,00 часа  

3.6. 
Састављање збирне листе кандидата за чланове савета месне 
заједнице и објављивање на званичном сајту града и 
Службеном листу града Крагујевца 

најкасније до 27. септембра 
2021. године у 24 часа 

 
4. Бирачка места 

4.1. 

 
Утврђивање броја чланова савета по изборним јединицама за 
сваку месну  заједницу на основу Извештаја Градске  управе у 
чијој је надлежности послови вођење јединственог бирачког 
списка 
(члан 25. Одлуке о месној самоуправи) 

најкасније до 8. августа 2021. 
године 

4.2. 
Утврђивање броја и адресе бирачких места на основу предлога 
надлежне Градске управи за одређивање бирачких места 
(члан 29. Одлуке о месној самоуправи) 

најкасније до 8. августа 2021. 
године 

5. Бирачки списак 

5.1. Увид у бирачки списак  најкасније до 13. септембар 
2021. године 

5.2. Објављивање коначног броја бирача по месним заједницама и 
оглашавање на званичном сајту града  13. септембар 2021. године 

 
6. Спровођење избора 

6.1. 
Обавештавање  бирача о дану и времену одржавања избора 
оглашавањем на званичном сајту града и на огласним таблама 
месних заједница  
(члан 46. став 1. алинеја 6 Одлуке о месној самоуправи ) 

Одмах по расписивању избора 

6.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима  
(члан 50. став 1 Одлуке о месној самоуправи) 

најкасније 24. часа пре дана 
одржавања избора, односно 
најкасније до 1. октобра до 

24.00 часова 
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6.3. 
Отварање бирачких места и гласање  
(Тачка 1. Одлуке о расписивању избора за чланове Савета 
месних  заједница) 
 

3. октобар 2021. године  
од 07.00 – 20.00 часова 

7. Утврђивање и објављивање резултата избора 

7.1. 

Утврђивање коначних резултата гласања на бирачком месту и 
подношење записника о спроведеним изборима на бирачком 
месту, Комисији за спровођење избора   
(члан 46. став 1. алинеја 4 и алинеја 5 Одлуке о месној 
самоуправи ) 

У року од 8 часова од 
затварања бирачких места 

7.2. Утврђивање коначних резултата избора у месној заједници 
(члан 43. став 1. тачка 10. Одлуке о месној самоуправи ) 

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места 

7.3. Подношење Извештаја Скупштини града Крагујевца о 
спроведеним изборима   

На првој наредној седници 
Скупштине града 

 
8. Заштита изборног права 

8.1. Подношење приговора Бирачком одбору  
(члан 49. став 1. Одлуке о месној самоуправи) 

у року од 24 часа од тренутка 
када је извршена радња или 

учињен пропуст 

8.2. Доношење и достављање решења по приговору  
(члан 46. став 1. алинеја 6 Одлуке о месној самоуправи) 

у року од 24  часа од пријема 
приговора 

8.3. Приговор Комисији за спровођење избора на одбијени приговор   
(члан 43. став 1 тачка 8. Одлуке о месној самоуправи) 

у року од 24 часа од пријема 
решења 

8.4. Доношење решења  Комисије по приговору   
(члан 32. став 5. Одлуке о месној самоуправи) 

у року од 24 часа од часа 
пријема приговора 

 4. Овај Роковник објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''. 

 
 

Комисија за спровођење избора  
за чланове савета месних заједница 

                Број : 013-15/21-I/01 
                                                                Датум: 05.08.2021. године 
                                                                         К р а г у ј е в а ц 

                

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                     Вукоје Радовановић, с.р. 

 


