
На основу члана 66. став 1. тачка 8. Статута Српске напредне странке, Извршни одбор 

Српске напредне странке, донео је: 

 
У П У Т С Т В О   

за спровођење избора за председника и потпредседнике месних одбора 

А. - Ко има право да бира председника месног одбора? 

1. Право да бира председника месног одбора има сваки члан месног одбора. 

2. Да би избори били легални, они морају бити одржани нерадним даном 
или радним даном у поподневним часовима (субота или недеља) и сви чланови месног 
одбора морају бити обавештени када се и где се ти избори одржавају. 

3. Председник месног одбора (или повереник) мора сваког члана месног одбора 
да обавести о одржавању избора за председника месног одбора најмање 7 (седам) 
дана пре њиховог одржавања. 

4. Обавештавање се врши тако што се сваки члан позива телефоном, или му се 
шаље СМС порука или обавештење путем интернета. На просторијама месног одбора 
мора  се  ставити  видљив  плакат у  коме  стоји  обавештење  о  месту  и  времену 
одржавања избора. Приликом телефонског позивања (односно слања СМС поруке 
или мејла), члану месног одбора мора се предочити да се заказује седница на којој ће 
бити биран председник месног одбора. 

5. Нико нема право да члану месног одбора ускраћује учешће у гласању. 
Избори   ће   бити   поништени,    а   председник   месног   одбора   (повереник)   ће 
дисциплински одговарати ако је покушао да утиче на резултат избора пропуштањем да 
благовремено обавести све чланове месног одбора. 

Б. - Кворум. 

1. Да би гласање било легално, на седници месног одбора мора да постоји 
кворум за рад. Тај кворум зависи од тога колико месни одбор има чланова. 

2. Ако месни одбор има мање од  100 чланова, на седници мора да буде 
присутно најмање 20% чланова (на пример, ако месни одбор има 80 чланова, на 
седници мора да буде присутно 16 чланова). 

3. Ако месни одбор има више од  100 чланова, на седници мора да буде 
присутно најмање 20 чланова (на пример, ако месни одбор има 250 чланова, на 
седници мора да буде присутно 20 чланова). 



4. Пре почетка гласања председник месног одбора (повереник) мора да утврди 
да ли је присутно довољно чланова. Ако није присутно довољно чланова, избори се 
морају поново заказати. 

В. - Како се врши гласање? 

1. Прво се предлажу кандидати. Право да предложи кандидата има сваки члан 
месног одбора. 

2. Када се предложе сви кандидати, председник месног одбора (повереник) 
мора да прочита листу свих кандидата. 

3. Гласање се врши јавно. 

4. Присутни   чланови   месног   одбора   изјашњавају   се   о   предложеним 
кандидатима оним редом којим је учињен предлог - ко је први предложен о њему се 
прво гласа. 

Г. - Када је изабран председник месног одбора? 

1. За председника месног одбора изабран је онај кандидат који добије већину 
гласова од броја присутних чланова (на пример, ако на гласању присуствује 50 
чланова, за председника месног одбора изабран је онај кандидат који добије 26 
гласова). 

2. Када један кандидат добије довољан број гласова, о осталим кандидатима се 
више не гласа (на пример, ако присуствује 50 чланова, предложена су 4 кандидата, а 
први кандидат добије 26 гласова, он је изабран за председника и нема потребе да се 
гласа о осталим кандидатима). 

3. Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, 
гласање се понавља између два кандидата која су добила највећи број гласова (на 
пример, ако присуствује 50 чланова, предложена су 4 кандидата, први добије 15, 
други 10, трећи 14, а четврти 11 гласова, гласање се понавља између првог и трећег 
кандидата). 

4. На поновљеном гласању, за председника месног одбора изабран је онај 
кандидат који је добио већи број гласова. За њега не мора да гласа већина од 
присутних чланова месног одбора. 

Д. - Како се бира потпредседник месног одбора? 

1. Потпредседник месног одбора бира се на исти начин као и председник. 



2. Једина разлика јесте у томе што кандидата за потпредседника не може да 
предложи сваки члан, већ само председник месног одбора. 

Ђ. - Како поступити у случају повреде изборне процедуре? 

1. Ако   сматрате   да   изборна   процедура   није   испоштована   (нисте   били 
обавештени о седници, није било кворума, нису добро пребројани гласови и сл.), 
немојте ствари узимати у своје руке, већ поднесите приговор општинском одбору. 

2. Приговор се подноси у писаном облику у року од 8 (осам) дана од дана када 
су одржани избори. 

У Београду, 10. маја 2010. 

ИЗВРШНИ ОДБОР СРПСКЕ 
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

проф. др Милан Бачевић



На основу члана 66. став 1. тачка 4. и члана 102. став 5. Статута Српске напредне 
странке, Извршни одбор Српске напредне странке донео је: 
 

УПУТСТВО 

за конституисање општинских савета Српске напредне странке 
 

А. - Како се формира савет? 

1. Одлуку о формирању савета доноси општински одбор. Одлуку о формирању савета 
општински одбор доноси већином гласова присутних чланова општинског одбора. Да 
би могла да буде донета одлука о формирању савета на седници мора да присуствује 
најмање једна четвртина чланова општинског одбора. 

2. Да би одлука о формирању савета била пуноважна, потребно је да ту одлуку 
потврди Извршни одбор. Савет се сматра формираним онда када Извршни одбор 
потврди одлуку општинског одбора о формирању савета. Пре потврђивање одлуке 
општинског  одбора  о  формирању  савета,  Извршни  одбор прибавља мишљење 
окружног одбора. 

3. О формирању окружних и општинских савета, који ће се конституисати тако да прате 
надлежности локалних самоуправа, окружни и општински одбори одлучују самостално, 
у складу са одредбама о саветима Странке, уз претходну сагласност Извршног одбора 
странке.  

4. Предлог Савета које могу да формирају окружни и општински одбори:  
1.  Савет за информисање 
2.  Савет за културу 
3.  Савет за правна питања 
4.  Савет за урбанизам  
5.  Савет за комуналне послове 
6.  Савет за здравствену, социјалну и дечију заштиту 
7.  Савет за привреду 
8.  Савет за економију и финансије 
9.  Савет за туризам 
10. Савет за спорт 
11. Савет за бригу о деци и омладини 
12. Савет за просвету и образовање 
13. Савет за избегла и расељена лица 
14. Савет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој 
15. Савет за безбедност 
16. Савет за националне мањине 
17. Савет за пензионере 
18. Савет за пољопривреду и развој села 
19. Савет за друштвене делатности 

Б. - Ко улази у састав савета? 



1. У састав општинског савета може да уђе сваки члан Српске напредне странке чије 
се пребивалиште налази на територији општинског одбора и који се на основу свог 
образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и 
разматра појаве из делокруга општинског савета и да предлаже решења из 
делокруга општинског савета (на пример, у савет за пољопривреду   и   развој    
села   могу   да   уђу   дипломирани   агроном,    студент пољопривредног 
факултета, али и пољопривредник који живи на селу и бави се пољопривредном 
производњом). 

2. Чланство у општинском савету стиче се тако што члан Странке, који испуњава 
услове, даје изјаву да хоће да приступи одређеном савету. Изјава се даје у писменој 
форми или усмено на записник пред председником, потпредседником или секретаром 
општинског одбора. Једно лице може бити члан више општинских савета. 

3. Сваки општински одбор дужан је да води евиденцију чланова општинског савета. 

 
В. - Органи општинског савета. 
 
1. Органи општинског савета су: председник општинског савета, потпредседник 
општинског савета и секретар општинског савета. 
 
2. Председник општинског савета руководи радом општинског савета. Његов мандат 
траје   две   године.   Истеком   мандата   председнику   општинског   савета   престаје 
функција, али он може поново да буде биран. Пре истека времена на које је биран, 
председнику општинског савета функција престаје: оставком, престанком чланства у 
Странци, опозивањем од стране савета, односно разрешењем од стране окружног 
одбора. 

3. Окружни одбор може да разреши председника општинског савета, на образложен 
предлог општинског одбора, ако не извршава одлуке виших органа Странке или ако 
не поштује статут и програм Странке. Када председнику општинског савета престане 
функција, до избора новог, његову функцију обавља потпредседник општинског 
савета. 

4. Потпредседник општинског савета помаже у раду председнику општинског савета, 
замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник општинског савета, савет или и општински одбор. На престанак функције 
потпредседника  општинског  савета  сходно  се  примењују  правила  о  престанку 
функције председника општинског савета. 

5. Секретар општинског савета обавља административно-техничке послове и друге 
задатке  које  му  повере  председник општинског  савета и  општински  савет.На 
престанак функције секретара општинског савета сходно се примењују правила 
опрестанку функције председника општинског савета. 



Г. - Доношење одлука у савету 

1. Општински савет доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског 
савета. Да би могла да буде донета одлука, на седници општинског савета мора да 
буде присутна најмање 1/4 чланова савета. 

2. Да би општински савет могао пуноважно да одлучује, председник општинског 
савета је дужан да све чланове савета обавести о времену и месту одржавања седнице 
на којој се доноси одлука. 

Д. - Избор органа општинског савета 

1. Председника   општинског   савета   бира  општински   одбор.   Гласање је јавно. 
Кандидата   за   председника   општинског   савета   може   предложити   сваки   члан 
општинског одбора. За доношење одлуке о избору потребна је већина од присутних 
чланова општинског одбора. 

2. Потпредседника и секретара општинског савета бира општински одбор, на предлог 
председника општинског савета. Гласање је јавно. За доношење одлуке о избору 
потребна је већина од присутних чланова општинског одбора. 

 
3. Да би избор председника општинског савета био легални сви чланови општинског 
одбора морају бити обавештени када се и где се ти избори одржавају. Председник 
општинског  одбора  (или  повереник)  мора  сваког члана  општинског  одбора да 
обавести о одржавању избора за председника општинског савета најмање 7 (седам) 
дана пре њиховог одржавања. 

4. Обавештавање се врши тако што се сваки члан позива телефоном, или му се шаље 
СМС порука или обавештење путем интернета. На просторијама општинског одбора 
мора се  ставити видљив плакат у  коме  стоји обавештење  о месту и времену 
одржавања избора. Приликом телефонског позивања (односно слања СМС поруке 
или мејла), члану општинског одбора мора се предочити да се заказује седница на 
којој ће бити биран председник општинског савета. 

5. Нико нема право да члану општинског одбора ускраћује учешће у гласању. Избори 
ће бити поништени, а председник општинског одбора (повереник) ће дисциплински 
одговарати   ако   је   покушао   да   утиче   на   резултат   избора   пропуштањем   да 
благовремено обавести све чланове општинског одбора. 

Ђ. - Распуштање савета 

1. Општински савет је дужан да одржава седнице најмање једанпут у два месеца. 



2. Ако се утврди да општински савет дуже времена не одржава седнице и не обавља 
активности из свог делокруга, окружни одбор ће донети одлуку о распуштању 
општинског савета. 

У Београду, 07. јуна 2010. 

ИЗВРШНИ ОДБОР  СРПСКЕ 
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

проф. др Милан Бачевић 

 



На основу члана 66. став 1. тачка 8. Статута Српске напредне странке, Извршни 
одбор Српске напредне странке донео је: 

 
УПУТСТВО 

за спровођење избора за председника општинског одбора 

А. - Ко има право да бира председника општинског одбора? 

1. Председника  општинског  одбора  бира  изборна   скупштина  општинске 
организације   Српске   напредне   странке   (у  даљем  тексту:   изборна   скупштина). 
Изборну скупштину чине: делегати по функцији и изборни делегати. 

2. Делегати по функцији су: председник општинског одбора (или повереник, 
ако нема председника), потпредседници општинског одбора, председници савета 
општинског одбора, секретар општинског одбора и председници месних одбора (или 
повереници, ако у неком месном одбору нема председника). 

3. Изборне делегате бирају месни одбори, и то: 
- ако месни одбор има мање од 100 чланова (на пример 99; 98 итд), он бира 

једног делегата; 
- ако месни одбор има између 100 и 199 чланова, он бира 2 (два) делегата; 
- ако месни одбор има између 200 и 499 чланова, он бира 3 (три) делегата; 
- ако месни одбор има између 500 и 799 чланова, он бира 6 (шест) делегата; 
- ако месни одбор има 800 или више чланова, он бира 12 (дванаест) делегата. 
 
3а. Изборне делегате месни одбори бирају након заказивања изборне скупштине 
општинске организације Српске напредне странке, по поступку предвиђеном за 
узбир председника месног одбора. 

4. Да би избори за председника општинског одбора били легални, они 
морају да буду заказани најмање месец дана пре одржавања избора, да буду 
одржани нерадним даном (субота или недеља) или радним даном после подне, и 
сви делегати морају бити обавештени када се и где се ти избори одржавају. 

5. Председник општинског одбора (или повереник) мора сваког делегата да 
обавести о одржавању избора за председника општинског одбора најмање 7 (седам) 
дана пре њиховог одржавања. 

6. Обавештавање се врши тако што се сваки делегат позива телефоном, или му 
се шаље СМС порука или обавештење путем интернета. На просторијама општинског 
одбора мора да се стави видљив плакат у коме стоји обавештење о месту и времену 
одржавања избора. Приликом телефонског позивања (односно слања СМС поруке 
или мејла), делегату се мора предочити да се заказује седница изборне скупштине на 
којој ће бити биран председник општинског одбора.  



7. Нико нема право да делегату ускраћује учешће у гласању. Избори ће бити 
поништени,   а   председник   општинског   одбора   (повереник)   ће   дисциплински 
одговарати   ако   је   покушао   да   утиче   на   резултат   избора   пропуштањем   да 
благовремено обавести све делегате. 

8. Одржавању избора за председника општинског одбора обавезно присуствују 
чланови странке које решењем одреди председник странке и  координатори које 
именује окружни одбор (или повереник за округ). 

Б. - Заказивање изборне скупштине 

1. Изборну  скупштину  заказује  општински  одбор.   Одлуку   о  заказивању 
изборне скупштине општински одбор доноси већином гласова присутних чланова 
општинског   одбора.   Да   би   одлука   општинског   одбора   о   заказивању   изборне 
скупштине била пуноважна, на седници мора да присуствује најмање једна четвртина 
чланова општинског одбора. 

2. Ако није формиран општински одбор изборну скупштину заказује повереник 
општинског одбора. 

3. У сваком случају, да би се одржала седница изборне скупштине потребно је 
да одлуку о њеном заказивању одобри окружни одбор (или повреник окружног 
одбора). t 

4. Изборном  скупштином  председава  председник  општинског  одбора  
(или повереник). Њему у раду помажу најстарији и најмлађи делегат. 

В. - Кворум 

1. Да би избор председника општинског одбора био легалан, на седници 
изборне скупштине мора да присуствује већина од укупног броја делегата (на пример, 
ако изборна скупштина броји 50 делегата, на седници мора да буде присутно најмање 
26). 

2. Кворум за рад утврђује верификациона комисија, која броји 5 (пет) чланова. 
Делегати не могу бити именовани за чланове верификационе комисије. 

3. Кандидата за члана верификационе комисије може да предложи сваки 
делегат. Када се предложе сви кандидати, председник општинског одбора (повереник) 
мора да прочита листу свих кандидата. 

4. Изборна скупштина бира чланове верификационе комисије јавним гласањем. 
Присутни  делегати  се  изјашњавају  сваком  кандидату  за  члана  верификационе 
комисије. О предложеним кандидатима гласа се оним редом којим је учињен предлог 
- ко је први предложен о њему се прво гласа. 

5. За члана верификационе комисије изабрани су они кандидати који су добили 
највећи број гласова. Ако је више кандидата добило исти број гласова, а услед тога би 



број чланова верификационе комисије био већи од 5 (пет), гласање се понавља само 
између кандидата који су добили исти број гласова (на пример, од 6 кандидата за 
чланове верификационе комисије, први кандидат је добио 25 гласова, други 20, трећи 
15, четврти 10, а пети и шести добију по 5 гласова. Тада се гласање понавља између 
петог и шестог кандидата). 

6. Сваки делегат је дужан да попуни верификацини листић и да га преда члану 
верификационе комисије. Верификациона комисија упоређује верификационе листиће 
са листом делегата и тако утврђује број присутних делегата. 

Г. - Изборна комисија 

1. Када утврди да постоји кворум за рад, изборна скупштина ће образовати 
изборну комисију, која има задатак да утврди резултате гласања. 

2. Изборну комисију чини 5 (пет) чланова. За члана изборне комисије може 
бити изабран само делегат. 

3. Кандидата за члана изборне комисије може да предложи сваки делегат. Када 
се предложе сви кандидати, председник општинског одбора (повереник) мора да 
прочита листу свих кандидата. 

4. Изборна  скупштина  бира  чланове  изборне  комисије јавним  гласањем. 
Присутни делегати се изјашњавају сваком кандидату за члана изборне комисије. О 
предложеним кандидатима гласа се оним редом којим је учињен предлог - ко је први 
предложен о њему се прво гласа. 

5. За члана изборне комисије изабрани су они кандидати који су добили највећи 
број гласова. Ако је више кандидата добило исти број гласова, а услед тога би број 
чланова изборне комисије био већи од 5 (пет), гласање се понавља само између 
кандидата који су добили исти број гласова (на пример, од 6 кандидата за чланове 
изборне комисије, први кандидат је добио 25 гласова, други 20, трећи 15, четврти 10, 
а пети и шести добију по 5 гласова. Тада се гласање понавља између петог и шестог 
кандидата). 

Д. - Ко предлаже кандидата за председника општинског одбора? 

1. Кандидата за председника општинског одбора могу да предложе: окружни 
одбор и најмање једна четвртина делегата изборне скупштине. 

  
2. Предлог се подноси у писменом облику. Писмени предлог може се поднети 

најраније од дана заказивања изборне скупштине, а најкасније на самој седници, пре 
утврђивања листе кандидата. Писани предлог предаје се секретару (или његовом 
заменику) у просторији општинског одбора у два примерка. Један примерак задржава 
општински одбор, а на другом примерку секретар општинског одбора уписује и 
потписује напомену о времену пријема и враћа га подносиоцу. 



3. Када предлог подносе делегати, он мора бити потписан од стране најмање 
1/4 од укупног броја делегата. Један делегат може да подржи само једног кандидата. 
Ако један делегат да подршку неколицини кандидата, његова подршка важи само за 
оног кандидата који је први предложен. 
 
Ђ. - Како се гласа? 

1. Пошто прими све предлоге и пошто утврди да су кандидати легитимно 
предложени, изборна скупштина утврђује листу кандидата. 

2. Након утврђивања листе кандидата, изборна скупштина утврђује да ли ће се 
гласати јавно или тајно. Правило је да се гласа јавно. Међутим, сваки делегат може 
предложити да се спроведе тајно гласање. О том предлогу изборна скупштина се 
изјашњава јавно. 

3. Одлука о тајном гласању биће донета ако за њу гласа већина од присутних 
делегата. Уколико за одлуку о тајном гласању не гласа већина од присутних делегата, 
гласање ће бити јавно. 

Е. - Јавно гласање. 

1. Присутни делегати изјашњавају се о предложеним кандидатима оним редом 
којим је учињен предлог - ко је први предложен о њему се прво гласа. 

2. За председника општинског одбора изабран је онај кандидат који добије 
већину гласова од броја присутних делегата (на пример, ако на гласању присуствује 
50 делегата, за председника општинског одбора изабран је онај кандидат који добије 
26 гласова). 

3. Када један кандидат добије довољан број гласова, о осталим кандидатима се 
више не гласа (на пример, ако присуствује 50 делегата, предложена су 4 кандидата, а 
први кандидат добије 26 гласова, он је изабран за председника и нема потребе да се 
гласа о осталим кандидатима). 

4. Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, 
гласање се понавља између два кандидата која су добила највећи број гласова (на 
пример, ако присуствује 50 делегата, предложена су 4 кандидата, први добије 15, 
други 10, трећи 14, а четврти 11 гласова, гласање се понавља између првог и трећег 
кандидата). 

5. На поновљеном гласању, за председника општинског одбора изабран је онај 
кандидат који је добио већи број гласова. За њега не мора да гласа већина од 
присутних делегата. 

Ж. - Тајно гласање 



1. Изборна комисија мора да сачини гласачке листиће. Број гласачких листића 
мора бити једнак броју присутних делегата (на пример, ако је на изборну скупштину 
дошло 40 делегата, мора се сачинити 40 гласачких листића). 

2. Гласачки листић мора да садржи: податке о кандидатима за председника 
општинског одбора и напомену да се избор врши заокруживањем једног редног броја 
испред имена кандидата. 
 

3. Изборна комисија сваком делегату даје по један гласачки листић. Делегат у 
тајности попуњава гласачки листић, пресавија га и убацује у гласачку кутију. 

4. Када се заврши гласање, изборна комисија отвара гласачку кутију и утврђује 
резултате гласања. Комисија мора прво да преброји листиће у гласачкој кутији. Број 
листића у кутији мора бити једак или мањи од броја присутних делегата. Ако је број 
листића у кутији већи од броја присутних делегата, гласање је нерегуларно и мора се 
поновити (на пример, ако је на седници присутно 50 делегата, број листића у кутији 
не сме бити већи од 50). 

5. Након  тога,  изборна  комисија  одваја  неважеће  од  важећих  гласачких 
листића. 

6. Неважећи гласачки листић је: 
- гласачки листић који није попуњен; 
- гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за кога се 

гласало; 
- гласачки листић на коме је гласач гласао за два или више кандидата. 

7. Када разврста важеће од неважећих гласачких листића, изборна комисија 
утврђује колико је сваки кандидат добио гласова. 

8. За председника општинског одбора изабран је онај кандидат који добије 
већину гласова од броја присутних делегата. Ако ниједан од предложених кандидата 
не добије потребну већину гласова, гласање се понавља између два кандидата која су 
добила највећи број гласова. На поновљеном гласању, за председника општинског 
одбора изабран је онај кандидат који је добио већи број гласова. За њега не мора да 
гласа већина од присутних делегата. 

3. - Како поступити у случају повреде изборне процедуре? 
1. Ако   сматрате   да   изборна   процедура   није   испоштована   (нисте   били 

обавештени о седници, није било кворума, нису добро пребројани гласови и сл.), 
немојте ствари узимати у своје руке, већ поднесите приговор окружном одбору. 

2. Приговор се подноси у писаном облику у року од 8 (осам) дана од дана када 
су одржани избори. 

У Београду, 10. маја 2010. 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 



ПРЕДСЕДНИК 

 

проф. др Милан Бачевић 



На основу члана 66. став 1. тачка 8. Статута Српске напредне странке, Извршни 
одбор Српске напредне странке донео је: 

УПУ Т С Т В О  
за спровођење избора за изборне делегате за Изборну скупштину општинске 

организације Српске напредне странке 

А. - Колико месни одбор бира изборних делегата? 

1. Број изборних делегата које бира месни одбор зависи од тога колико месни 
одбор има чланова. 

2. Ако месни одбор има мање од 100 чланова (на пример 99; 98 итд), он бира 
једног делегата. 

3. Ако месни одбор има између 100 и 199 чланова, он бира 2 (два) делегата. 

4. Ако месни одбор има између 200 и 499 чланова, он бира 3 (три) делегата. 

5. Ако месни одбор има између 500 и 799 чланова, он бира 6 (шест) делегата. 

6. Ако месни одбор има 800 или више чланова, он бира 12 (дванаест) делегата. 

Б. - Ко има право да бира делегате? 

1. Право да бира делегате има сваки члан месног одбора. 

2. Да би избори били легални, они морају бити одржани нерадним даном 
(субота или недеља) и сви чланови месног одбора морају бити обавештени када се и 
где се ти избори одржавају. 

3. Председник месног одбора (или повереник) мора сваког члана месног одбора 
да обавести о одржавању избора за делегате најмање 7 (седам) дана пре њиховог 
одржавања. 

4. Обавештавање се врши тако што се сваки члан позива телефоном, или му се 
шаље СМС порука или обавештење путем интернета. На просторијама месног одбора 
мора се ставити видљив плакат у коме стоји обавештење  о месту и времену 
одржавања избора. Приликом телефонског позивања (односно слања СМС поруке 
или мејла), члану месног одбора мора се предочити да се заказује седница на којој ће 
бити бирани делегати. 

5. Нико нема право да члану месног одбора ускраћује учешће у гласању. 
Избори   ће    бити   поништени,    а   председник   месног   одбора   (повереник)   ће 



дисциплински одговарати ако је покушао да утиче на резултат избора пропуштањем 
да благовремено обавести све чланове месног одбора. 

В. - Кворум. 

1. Да би гласање било легално, на седници месног одбора мора да постоји 
кворум за рад. Тај кворум зависи од тога колико месни одбор има чланова. 

2. Ако месни одбор има мање од  100 чланова, на седници мора да буде 
присутно најмање 20% чланова (на пример, ако месни одбор има 80 чланова, на 
седници мора да буде присутно 16 чланова). 

3. Ако месни одбор има више од  100 чланова, на седници мора да буде 
присутно најмање 20 чланова (на пример, ако месни одбор има 250 чланова, на 
седници мора да буде присутно 20 чланова). 

4. Пре почетка гласања председник месног одбора (повереник) мора да утврди 
да ли је присутно довољно чланова. Ако није присутно довољно чланова, избори се 
морају поново заказати. 

Г. - Како се врши гласање? 

1. Прво се предлажу кандидати за делегате. Право да предложи кандидата има 
сваки члан месног одбора. 

2. Када се предложе сви кандидати, председник месног одбора (повереник) 
мора да прочита листу свих кандидата. 

3. Гласање се врши тајно. 

4. Пре почетка гласања формира се изборна комисија. Изборну комисију чине: 
председник месног одбора (повереник) и два члана које изабере месни одбор. Право 
да предложи члана изборне комисије има сваки члан месног одбора. Чланови изборне 
комисије бирају се јавним гласањем. За чланове изборне комисије изабрани су они 
кандидати који добију највећи број гласова. 

5. Изборна комисија мора да сачини гласачке листиће. Број гласачких листића 
мора бити једнак броју присутних чланова месног одбора (на пример, ако је на 
седницу на којој се бирају делегати приступило 40 чланова месног одбора, мора се 
сачинити 40 гласачких листића). 

6. Гласачки листић мора да садржи: податке о кандидатима за делегате, 
напомену да се избор врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата и 
напомену о броју делегата који се бира (на пример, ако месни одбор има 250 чланова 
на гласачком листићу мора да стоји напомена да се бира 3 делегата). 



 
7. Изборна комисија ће сваком члану месног одбора уручити по један гласачки 

листић. Члан у тајности попуњава гласачки листић, пресавија га и убацује у гласачку 
кутију. 

Д. Утврђивање резултата гласања. 

1. Када се заврши гласање изборна комисија отвара гласачку кутију и утврђује 
резултате гласања. Комисија мора прво да преброји листиће у гласачкој кутији. Број 
листића у кутији мора бити једак или мањи од броја присутних гласача. Ако је број 
листића у кутији већи од броја присутних гласача, гласање је нерегуларно и мора се 
поновити (на пример, ако је на седници присутно 50 чланова, број листића у кутији не 
сме бити већи од 50). 

2. Након тога,  изборна комисија одваја неважеће  од  важећих гласачких 
листића. 

3. Неважећи гласачки листић је: 
- гласачки листић који није попуњен; 
- гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за кога се 

гласало; 
- гласачки листић на коме је гласач гласао за већи број делегата од оног који 

бира његов месни одбор (на пример, ако месни одбор бира једног делегата, гласачки 
листић је неважећи ако је гласач заокружио два кандидата; или, ако месни одбор бира 
6 делегата, гласачки листић је неважећи ако је гласач заокружио 7 делегата). 

4. Гласач може да гласа за мањи број делегата од оног који бира месни одбор 
(на пример, ако месни одбор бира 6 делегата, а гласач је заокружио само 2 кандидата, 
тај гласачки листић је важећи). 

5. Када разврста важеће од неважећих гласачких листића, изборна комисија 
утврђује колико је сваки кандидат добио гласова. 

Ђ. - Који кандидати су изабрани за делегате? 

1. За делегате су изабрани они кандидати који су добили највећи број гласова. 

2. Ако је више кандидата добило исти број гласова, а њихов број је већи од 
броја делегата који се бира, гласање се понавља између тих делегата (на пример, 
месни одбор бира три делегата, први кандидат је добио 40 гласова, други 30, а трећи и 
четврти добију по 20 гласова. Тада се гласање понавља између трећег и четвртог 
кандидата). 

3. На поновљеном гласању, за делегата је изабран онај кандидат који је добио 
већи број гласова. 



 
Е. - Како поступити у случају повреде изборне процедуре? 

1. Ако   сматрате   да   изборна   процедура   није   испоштована   (нисте   били 
обавештени о седници, није било кворума, нису добро пребројани гласови и сл.), 
немојте ствари узимати у своје руке, већ поднесите приговор општинском одбору. 

2. Приговор се подноси у писаном облику у року од 8 (осам) дана од дана када 
су одржани избори. 

У Београду, 10. маја 2010. 

ИЗВРШНИ ОДБОР СРПСКЕ 
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

проф. др Милан Бачевић 


