
На основу члана 29. Статута Месне заједнице Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 

бр. 13/2013)године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице 
Мали Иђош, на седници одржаној дана 21.11.2017. године, утврдила је 

 

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ 

 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора условљени су: 
 

- Статутом Месне заједнице Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2013) 

 

- Правилима о начину и поступку избора и престанка мандата Савета Месне заједнице 

Мали Иђош од 16.11.2017.године 

 

Према наведеним прописима, рокови су следећи: 
 

Ред. 

Број 

Р а д њ е       Р о к о в и 

 

 

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 

 

1.                    Расписивање избора                                                       Избори су расписани за              

                               17.12.2017. године    

 
2.                    Почетак тока рокова за вршење                                       Од 16.11.2017. године       

                       изборних радњи  

 
3.                    Прописивање образаца                                                     Од 16.11.2017. године 

                       спровођење изборних радњи и стављање 

                       на располагање јавности  

 

II. Бирачки спискови 

 

4.                    Обавештавање грађана да могу 
                       извршити увид у бирачки списак                                   Од  16.11.2017. године               

                       и тражити упис, брисање, измену,                                 до закључења бирачког списка 

                       допуну или исправку бирачког списка  
 

5.                     Закључење бирачког списка                                          До 02.12.2017. године 

                у 24,00 часа 

 

6.                     Објављивање укупног броја бирача                              До 03.12.2017. године 

                у 24,00 часа 

 
7.                     Упис бирача у бирачки списак по                                  До 14.12.2017. године 

                        његовом закључењу, на основу одлуке                               у 24,00 часа                          

                        надлежног суда  

 

8.                     Објављивање коначног броја бирача                             До 15.12.2017. године 

                                                                                                                         у 24,00 часа 

 

 



III. Бирачка места 

 

9.                      Одређивање и оглашавање броја 

                         и адреса бирачких места у “Службеном                          До 21.11.2017. године 

            листу општине Мали Иђош”                                                  у 24,00 часа 

 

 

IV. Бирачки одбори 

 
10.                    Образовање бирачких одбора     До 07.12.2017. године 

                                                                                                                у 24,00 часа 

 

 

V. Предлог кандидата 

       

11.                    Подношење предлога кандидата                                       До 02.12.2017. године 
                                                                                                  у 24,00 часа                   

 

12.                     Повлачење кандидатуре                                                   До дана утврђивања збирне                 
   изборне листе односно до     

                                                                                              дана 07.12.2017. године         

 

13.  Одлучивање о предлогу кандидата У року од 24 часа од   

 подношења, најкасније до  

 03.12.2017. године 

 
14.                     Утврђивање збирне изборне листе                                   До 07.12.2017. године 

                          и објављивање у ''Службеном                                               у 24,00 часа 

                          листу општине Мали Иђош“ 
 

15.                       Право увида у поднете предлоге                                     До 07.12.2017. године  

 

VI. Спровођење избора 

 

16.                       Достављање обавештења                                                    До 12.12.2017. године 

                            бирачима о дану и времену                                                     у 24,00 часа  
                            одржавања избора                                                              

 

17.                       Предаја изборног материјала                                              До 14.12.2017. године 
                              бирачким одборима                                                                у 24,00 часа 

 

18.                      “Предизборна тишина” – забрана                              Од 15.12.2017. године у 24,00 

                             изборне пропаганде                                                часа до затварања бирачких места 

                                                                                                                17.12.2017. године у 20,00 часова 

 

19.                        Отварање бирачких места                                                         17.12.2017. године 
                             и гласање                                                                             од 07,00 до 20,00 часова 

 

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора 
 

20.                           Утврђивање резултата избора                                            најкасније до 18.12.2017.  

                                                                                                                   године у 20,00 часова 

 
 



21.                          Објављивање резултата избора у                                       најкасније до 22.12.2017. 

                              “Службеном листу општине Мали иђош“                                године у 20,00 часова      

 

VIII. Заштита изборног права 

 

22.                          Подношење приговора због повреде изборног права     У року од 24 часа  

 

23.                          Доношење и достављање решења                                     У року од 48 часова                                   

 
24.                          Жалба против решења                                                        У року од 24 часа од  

                               изборне комисије                                                                пријема решења 

 

IX. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за члана Савета Месне заједнице 

Мали Иђош 

 

25.                             Издавање уверења о                                                            по коначном 
                                  избору за Члана Савета                                           утврђивању резултата избора а 

                                                                                                                     најкасније у року од 48 сати од 

                                                                                                                          утврђивања резултата 
 

X. Подношење извештаја 
26. Подношење извештаја о спроведеним изборима на првој конститутивној седници Савета 

Месне заједнице Мали Иђош по окончању избора     

 

XI. Објављивање роковника 

Овај Роковник објавити на огласној табли Месне заједнице Мали Иђош и у Службеном листу 
општине Мали Иђош. 

 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ  ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

Брoj: И.2/2017                                                Биро Анико с.р. 

Датум: 21.11.2017. године    

Мали Иђош  

 


