
 На основу члана 22. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама (“Службени 

лист општине Сечањ, број 3/2021), Изборна комисија за спровођење избора за чланове 

савета Месних заједница, на седници одржаној дана 12.04.2021. године, донела је 

 

РОКОВНИК 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СЕЧАЊ 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 09.05.2021. године 

 

 

 Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора за савете Месних 

заједница на територији општине Сечањ одређени су: 

 

1. Одлуком о расписивању избора за савете Месних заједница на територији 

општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 5/2021) 

2. Одлуком о Месним заједницама на територији општине Сечањ („Службени 

лист општине Сечањ, број 3/2021) 

 

 Рокови су следећи: 

 

Ред.бр. Изборне радње Рокови 

1 2 3 

  

I Расписивање избора и почетак изборних радњи 

1. Расписивање избора (тачка 1. Одлуке)        избори су расписани за  

                                                                                   09.05.2021. године  

2. Почетак тока рокова за предузимање                     од 10.04.2021. године 

    изборних радњи (тачка 2. Одлуке) 

3. Прописивање садржине и облика изборног  

материјала-утврђивање образаца и правила         до 14.04.2021. године 

  за спровођење изборних радњи  

 

Ред.бр. Изборне радње Рокови 

1 2 3 

 

II Обавештење грађана о изборним програмима подносиоца кандидата 

 4.Обавештење грађана о изборним                   све време у поступку избора, осим 

               програмима и активностима кандидата        за време предизборног ћутања 

 5. Предизборно ћутање – 

               забрана изборне пропаганде                            од 06.05.2021 до 09.05.2021.  

  

  



Ред.бр. Изборне радње Рокови 

1 2 3 

 

III Бирачки спискови 

 

6. Закључење бирачког списка                        24.04.2021. године у 24 часа 

   - Општинска управа општине Сечањ 

     7. Достављање решења о закључењу  

        бирачког списка Изборној комисији        у року од 24 часа од часа доношења      

- Општинска управа                               Решења о закључивању бирачког   

                                                                              списка    

      8. Објављивање укупног броја бирача  

          у Службеном листу општине                 одмах по добијању броја бирача  

          Сечањ                                                        од Општинске управе општине   

                                                                             Сечањ 

      9. Упис бирача у бирачки списак  

          и промене у бирачком списку                  до 04.05.2021. године 

          по његовом закључењу    

      

IV Бирачка места и бирачки одбори 

 

    10. Одређивање и оглашавање броја  

          и адреса бирачких места                           19.04.2021. године у 24 часа 

    11. Одређивање бирачких одбора                  до 28.04.2021. године 

     

 

V Подношење предлога кандидата 

 

   12. Подношење предлога кандидата             до 23.04.2021. године 

   13. Проглашење кандидата                             најкасније у року од 24 часа од  

                                                                              часа пријема, уколико испуњава  

                                                                              услове    

  14. Утврђивање изборне листе кандидата     најкасније до 28.04.2021. године  

   

VI Спровођење избора 

 

  15. Достављање обавештења бирачима 

        о дану и времену орджавања избора         до 04.05.2021. године у 24 часа 

  16. Предаја изборног материјала 

        бирачким одборима                                    до 07.05.2021. године 

  17. Отварање бирачких места и 

        гласање                                                         од 07 до 20 часова (09.05.2021.) 

 

 




