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На основу овлашћења утврђених чланом 49. став 1. тачка 16. Статута, а у вези 

спровођења одредби члана 72. става 1. тачке 3. и члана 86. става 1. тачки 11. и 12., 

председник Српске напредне странке, дана 06.02.2012. године доноси 

 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 

са критеријумима за формирање изборних листа и избор кандидата за 

одборнике на локалним изборима 

 

Изборну листу Српске напредне странке, или коалиције у оквиру које странка 

наступа на локалним изборима, чини  онолико кандидата колико се одборника бира за 

Скупштину града/општине. 

Изборна листа мора бити сачињена у складу са Законом о локалним изборима. 

Прелиминарну листу може да предложи председник градског/општинског 

одбора или најмање четвртина од укупног броја чланова градског/општинског одбора (у 

даљем тексту: предлагач), с тим да један члан може да подржи само једну листу. 

Прелиминарну изборну листу утврђује градски/општински одбор. 

Уколико странка на локалним изборима наступа у оквиру коалиције, при 

формирању изборне листе посебно водити рачуна о коалиционом споразуму. 

Листа постаје коначна након што на њу сагласност да председник странке. 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ 

  

Седница општинског одбора на којој се утврђује прелиминарна листа кандидата 

за одборнике мора се сазвати на начин на који се сазива седница месног одбора на којој 

месни одбори предлажу кандидате. 

Предлагач предлаже листу кандидата за одборнике, а на основу предлога месних 

одбора и процедура наведених у овом Упутству. Приликом предлагања листе предлагач 

је дужан да води рачуна да од три кандидата најмање један мора да буде мање 

заступљеног пола, у складу са Законом о локалним изборима. 

Када утврђује редослед кандидата на предлогу листе, предлагач мора да води 

рачуна у територијалној распрострањености, стручности, угледу, реторичким 

способностима и о доприносу кандидата у раду Странке. 
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Уколико неки од месних одбора није предложио кандидате, предлагач попуњава 

листу са листе алтернативних кандидата (о алтернативним кандидатима више у 

процедури која је саставни део овог Упутства). 

О предложеној листи отвара се дискусија и сваки члан градског/општинског 

одбора може оспорити поједине кандидате. О оспореним кандидатима 

градски/општински одбор се посебно изјашњава пре гласања о листи кандидата за 

одборнике. Кандидат је оспорен уколико се више од половине укупног броја чланова 

градског/општинског одбора изјасни против његове кандидатуре. 

Уколико има оспорених кандидата одлуком градског/општинског одбора, 

предлагач њихова места прво попуњава алтернативним кандидатима из месног одбора 

оспореног кандидата (или из редова савета, уколико се ради о кандидату из савета), а 

уколико тај месни одбор нема алтернативних кандидата онда се листа попуњава 

алтернативним кандидатима из других месних одбора. 

Градски/општински одбор се изјашњава о предложеној листи у целини гласањем 

за или против предложене листе. 

Уколико градски/општински одбор донесе одлуку о тајном гласању поступак 

тајног гласања примењује се сходно поступку тајног гласања предвиђеним за гласање на 

месним одборима. 

Прелиминарна листа кандидата утврђена је ако за њу гласа више од половине 

укупног броја чланова градског/општинског одбора. 

Забрањено је да градски/општински одбори доносе коначну листу са коначним 

редоследом кандидата пре добијања сагласности од стране председника странке. 

Ако сматрате да изборна процедура није поштована (нисте били обавештени о 

седници, није било кворума, нису добро пребројани гласови и сл.), приговор се подноси 

окружном одбору. 

Приговор се подноси у писаном облику у року од 8 (осам) дана од дана када су 

одржани избори. 

 

2. КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ 

 

Кандидат за одборника може бити сваки члан Странке, осим чланова којима је 

услед спроведеног дисциплинског поступка забрањено да се кандидују на неку од 

функција у Странци. 
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Изборну листу Странке за локалне изборе чине: 

1. кандидати по функцији, 

2. изабрани кандидати, и 

3. кандидати из редова коалиционих партнера. 

 

1. Кандидати по функцији 

 

Кандидате по функцији чине сви чланови Странке бирани или постављени на 

неку од функција у градским/општинским одборима (председник, потпредседник, 

секретар), окружним одборима (председник, потпредседник, секретар), чланови Главног 

одбора, Председништва странке и сл., чланови који обављају функцију Народних 

посланика или су бирани за носиоце изборних листа. 

Наведени могу да одустану од кандидатуре, о чему писаном изјавом 

обавештавају градски/општински одбор. 

 

2. Изабрани кандидати 

 

Изабрани кандидати су чланови Странке из редова месних одбора или савета. 

Кандидате из месних одбора бирају чланови месних одбора по процедури 

описаној у посебном делу овог Упутства.  

Кандидате из савета делегира предлагач изборне листе. Кандидат из редова 

савета може бити члан градског, општинског, окружног савета или савета Странке. 

Број изабраних кандидата добија се када се укупан број кандидата са листе 

умањи за број кандидата по функцији и број кандидата додељених коалиционим 

партнерима. 

За израчунавање броја изабраних кандидата користи се следећи образац: 

 

Ки = Кл – Кф – Кк 

 

При чему је: 

Ки – број изабраних кандидата 

Кл – укупан број кандидата на листи 

Кф – број кандидата по функцији 
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Кк – број кандидата додељен коалиционим партнерима 

Однос броја кандидата из редова месних одбора и редова савета у броју 

изабраних кандидата, једнак је односу број чланова градског/општинског одбора из 

редова месних одбора и редова савета у укупном броју чланова ГО/ОО, након што се од 

њега одузме број чланова руководства ГО/ОО, као кандидата по функцији. 

 

За израчунавање броја кандидата из редова месних одбора користи се следећи 

образац: 

 

За израчунавање броја кандидата из редова савета користи се следећи образац: 

 

При чему је: 

Ки – број изабраних кандидата 

Кимо – број изабраних кандидата из редова МО 

Кис – број изабраних кандидата из редова савета 

Оч – број чланова градског/општинског одбора 

Очр – број чланова руководства ГО/ОО (председник + потпредседници + 

секретар) 

Очмо – број чланова градског/општинског одбора из редова МО 

Очс – број чланова градског/општинског одбора из редова савета 

 

Пример 1: 

 

Скупштина града/општине броји 87 одборника. У складу са тим, ГО/ОО сачињава 

листу од 87 кандидата. 

Кл = 87 

Број кандидата из редова руководства је 12 (носилац листе, председник ГО, 4 

потпредседника ГО/ОО, секретар ГО/ОО, 1 потпредседник Окружног одбора, 2 члана 

Главног одбора, 2 Народна посланика). 

Једно одборничко место додељено је коалиционом партнеру. 

Кф = 12 



 
 

5 
 

Кк = 1 

Број изборних кандидата је: 

Ки = Кл – Кф – Кк = 87 – 12 – 1 = 74 

 

ГО/ОО броји 103 члана (председник, 4 потпредседника, секретар, 78 

председника МО, 19 председника савета). 

Оч = 103 

Очр = 6 

Очмо = 78 

Очс = 19 

 

Број изабраних кандидата из редова месних одбора је: 

 

 

Број изабраних кандидата из редова савета је: 

 

 

Из наведеног следи да ће одборничку листу на предстојећим локалним 

изборима чинити 87 кандидата за одборнике и то: 

- 12 из редова руководства, 

- 1 кандидат коалиционог партнера, 

- 60 из редова месних одбора, 

- 14 из редова савета. 

 

Максималан број кандидата које даје месни одбор утврђује се на основу два 

критеријума: 

- према броју бирача који припадају територији на којој делује месни 

одбор и 

- према броју чланова Странке у месном одбору. 

 

Пре утврђивања броја кандидата из одређеног месног одбора утврђује се: 
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- број бирача уписаних у бирачки списак на територији градског/општинског 

одбора који одговара једном изабраном кандидату из редова месних одбора по 

следећем обрасцу: 

 

 

 

- број чланова странке градског/општинског одбора који одговара једном 

изабраном кандидату из редова месних одбора по следећем обрасцу: 

 

 

 

При чему је: 

Бо – број бирача по једном одборнику 

Бу – укупан број бирача уписан у бирачки списак на територији 

градског/општинског одбора 

Чсо – број чланова странке градског/општинског одбора по једном одборничком 

кандидату 

Чс – укупан број чланова странке у градском/општинском одбору 

Кимо – број изабраних кандидата из редова месних одбора 

 

На основу добијеног се одређује колико месни одбор или група месних одбора 

могу да имају кандидата: 

- према броју бирача уписаних у бирачки списак на територији на којој делује 

месни одбор по следећем обрасцу: 

 

 

 

- према броју чланова Странке у месном одбору по следећем обрасцу: 
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При чему је: 

Кмоб – број кандидата из МО на основу бирачког тела 

Бмо – број бирача уписаних у бирачки списак на територији на којој делује месни 

одбор 

Кмоч – број кандидата из МО на основу броја чланова Странке 

Чмо – број чланова Странке који припадају месном одбору 

 

Коначни број кандидата из месног одбора одређује се аритметичком средином 

добијених бројева: 

 

 

При чему је: 

Кмо – максимални број кандидата месног одбора 

 

Уколико месни одбор не испуњава ни један од наведених услова за избор 

кандидата (месни одбор делује на територији месне заједнице са малим бројем бирача 

или има недовољн број чланова), ГО/ОО доноси одлуку о удруживању одређеног броја 

месних одбора, ради избора заједничког кандидата. Код одређивања броја кандидата 

овако удружених месних одбора рачунају се збирни бројеви, као да се ради о једном 

месном одбору. Овакав метод најчешће се примењује у сеоским срединама или мањим 

месним заједницама. Резултат је одређивање једног или више кандидата који ће 

представљати неколико суседних месних одбора. На овај начин ће угледни чланови 

Странке који живе у мањим срединама добити могућност да постану кандидати. 

Напред наведеним одређен је систем за израчунавање максималног броја 

кандидата које један месни одбор или група месних одбора може да предложи. 

Одлуком градског/општинског одбора број кандидата из месног одбора може бити и 

мањи од укупног броја предложених, односно, не постоји обавеза предлагача 

прелиминарне листе, односно градског/општинског одбора да све предложене 

кандидате од стране месног одбора уврсти у прелиминарну листу. 
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Пример 2: 

Број изабраних кандидата из редова МО је 60. 

Кимо = 60 

У бирачки списак града/општине уписано је 155.000 бирача. 

Бу = 155.000 

Број чланова странке у градском/општинском одбору је 7.100. 

Чс = 7.100 

Број бирача по једном одборнику је: 

 

Број чланова Странке по једном одборнику је: 

 

Месни одбор делује на територији на којој је уписано 10.000 бирача. 

Бмо = 10.000 

Месни одбор броји 500 чланова. 

Чмо = 500 

Број кандидата из МО на основу бирачког тела: 

 

 

Број кандидата из МО на основу броја чланова Странке: 

 

Број кандидата из МО: 

 

Коначни број кандидата које ће делегирати месни одбор је 4. 

 

3. кандидати из редова коалиционих партнера 

Број кандидата из редова коалиционих партнера утврђује се коалиционим 

споразумом, о чему одлучује градски/општински одбор уз сагласност надлежног органа 

странке. 
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Обавеза је коалиционог партнера да међу предложеним кандидатима испуни 

услов о учешћу мање заступљеног пола, односно да међу свака три кандидата има бар 

једног припадника мање заступљеног пола. 

 

3. П Р О Ц Е Д У Р А 

за спровођење избора кандидата за одборнике у месним одборима 

 

1. Сваки члан Странке који има пријављено пребивалиште на територији 

одређеног месног одбора има право да предлаже кандидате за одборнике и гласа 

приликом избора кандидата за одборнике. 

2. Сваки члан Странке који има пријављено пребивалиште на територији 

одређеног месног одбора има право да буде кандидат за одборника, осим чланова 

којима је услед спроведеног дисциплинског поступка забрањено да се кандидују на неку 

од функција у Странци. 

3. Да би избори били легални, морају бити одржани нерадним даном 

(суботом или недељом) или радним даном у поподневним часовима и сви чланови 

месног одбора морају бити обавештени када и где се ти избори одржавају. 

4. Председник месног одбора или повереник мора сваког члана месног 

одбора да обавести о одржавању избора за кандидата за одборнике најмање 7 (седам) 

дана пре њиховог одржавања. 

5. Обавештавање се врши тако што се сваки члан позива телефоном, шаље 

му се СМС порука или обавештење путем мејла. На просторијама месног одбора мора да 

се стави видљив плакат у коме је обавештење о месту и времену када се одржавају 

избори кандидата за одборнике. Приликом обавештавања чланова обавезно се мора 

предочити да се заказује седница месног одбора на којој се бирају кандидати за 

одборнике. 

6. Нико нема право да члану месног одбора ускраћује учешће у гласању. 

Избори ће бити поништени, а против председника месног одбора покреће се 

дисциплински поступак ако је покушао да утиче на резултат избора пропуштањем да 

благовремено обавести све чланове месног одбора. 

7. 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. 
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Пример: Ако месни одбор има мање од 100 чланова, на седници мора да буде 

присутно најмање 20% чланова (ако месни одбор има 80 чланова на седници мора да 

присуствује најмање 16 чланова). 

Пример: Ако месни одбор има више од 100 чланова, на седници мора да  буде 

присутно најмање 20 чланова  (ако месни одбор има 250 чланова на седници мора да 

буде присутно најмање 20 чланова). 

8. Присутни чланови потписују посебан списак који је саставни део 

записника о избору кандидата за одборнике, а председник месног одбора на основу 

потписа чланова утврђује да ли је присутно довољно чланова месног одбора, односно да 

ли има кворум за доношење одлука. Ако није присутно довољно чланова избори се 

поново заказују по поновљеној процедури. 

9. Квоте за избор кандидата одређујусе на основу процедуре раније 

наведене у овом упутству. Приликом одређивања броја кандидата водити рачуна о 

мање заступљеном полу, а у складу са Законом о локалним изборима. 

10. Месни одбори који нису основани могу имати кандидате за одборнике. 

Општински одбор својом посебном одлуком утврђује број кандидата за неосноване 

месне одборе. Општински одбор може квоте неоснованих месних одбора доделити 

другим месним одборима посебном одлуком. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 1 кандидата и уколико није 

женског пола предлаже се алтернативни кандидат женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 2 кандидата и ниједан од 

кандидата није женског пола предлаже се алтернативни кандидат женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 3 кандидата један кандидат 

мора бити женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 4 кандидата један кандидат 

мора бити женског пола, а предлаже се и општинском одбору алтернативни кандидат 

женског пола, ако нема по два кандидата сваког пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 5 кандидата један кандидат 

мора бити женског пола, а предлаже се и општинском одбору алтернативни кандидат 

женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 6 кандидата два кандидата 

морају бити женског пола. 
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Пример: Ако месни одбор има право да предложи 7 кандидата два кандидата 

морају бити женског пола, а предлаже се и општинском одбору алтернативни кандидат 

женског пола, ако нема три или више кандидата кандидата женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 8 кандидата два кандидата 

морају бити женског пола, а предлаже се и општинском одбору алтернативни кандидат 

женског пола, ако нема три или више кандидата кандидат женског пола. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи 9 кандидата три кандидата 

морају бити женског пола. 

11. Ако су сви услови предвиђени Статутом странке и овим Упутством 

испуњени приступа се поступку предлагања кандидата на седници месног одбора. 

 

А) ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА 

 

1. Кандидате за одборнике може да предложи било који члан месног 

одбора. 

2. Број предложених кандидата може бити већи од квоте која је одређена. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи два кандидата општинском 

одбору на седници месног одбора може бити предложено више од два кандидата од 

којих ће два кандидата бити изабрана. 

3. По завршеном поступку предлагања утврђује се листа предложених 

кандидата. 

4. Листа се утврђује по редоследу како су кандидати предлагани. 

 

Б) ЈАВНО ГЛАСАЊЕ 

 

1. По утврђивању листе месни одбор приступа гласању. 

2. Гласа се по оном реду како је сачињен предлог – ко је предложен први о 

њему се прво гласа. 

3. Један члан месног одбора може гласати за кандидате онолико пута 

колика је квота месног одбора. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи три кандидата општинском 

одбору сваки члан има право да гласа највише за три кандидата. Против избора 

кандидата није одређен број гласања. 
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4. Кандидат за одборника је онај кандидат који је добио највише гласова. 

Пример: Ако месни одбор има право да предложи једног кандидата изабран је 

онај кандидат који добије највећи број гласова. Ако месни одбор има квоту од три 

кандидата изабрана су она три која имају највећи број гласова. 

5. Ако је више кандитата добило исти број гласова, а њихов број је већи од 

броја кандидата који се бира, гласање се понавља између тих кандидата. 

Пример: Ако месни одбор бира три кандидата, 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. 

6. За кандидата за одборника не могу бити изабрани они кандидати који 

имају један или мање гласова. 

Како поступити у случају повреде изборне процедуре? 

1. Ако сматрате да  изборнапроцедура 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. 

 

В) ТАЈНО ГЛАСАЊЕ 

 

Када се предложе сви кандидати, председник месног одбора (повереник) мора 

да прочита листу свих кандидата за одборнике по оном редоследу како су предлагани. 

Да би месни одбор могао тајно да гласа потребно је да о томе донесе одлуку. Тајно 

гласање може да предложи било који члан месног одбора. 

1. 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. 

2. 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). 
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3. Гласачки листић мора да садржи: податке о кандидатима за одборнике, 

напомену да се избор врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата и 

напомену о броју кандидата за одборнике који се бирају (на пример, ако је месни одбор 

добио три кандидата мора да стоји у напомени да се за три кандидата гласа). 

4. 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. 

 

Г) 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 

несме бити већи од 50). 

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

листића. Неважећи гласачки листић је: 

а) гласачки листић који није попуњен; 

б)гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за кога се 

гласало; 

в)гласачки листић на коме је гласач гласао за већи или мањи број кандидата од 

оног који бира његов месни одбор. 

Пример: Ако месни одбор бира четири кандидата, гласачки листић је неважећи 

ако је гласач заокружио два кандидата, или ако месни одбор бира 6 кандидата, гласачки 

листић је неважећи ако је гласач заокружио 7 кандидата. 

3. Када разврста важеће од неважећих гласачких листића, изборна комисија 

утврђује колико је сваки кандидат добио гласова. 

Који кандидати за одборнике се предлажу општинском одбору? 

1. За кандидате који се предлажу општинском одбору 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 кандидата који се бира, гласање се понавља између тих кандидата (на пример, 
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месни одбор бира три кандидата, 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 кандидата је изабран онај кандидат који је 

добио већи број гласова. 

4. За кандидата за одборника не могу бити изабрани они кандидати који 

имају један или мање гласова. 

Како поступити у случају повреде изборне процедуре? 

1. Ако сматрате да изборна процедура нијеиспоштована (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. 

 

Објашњења, тумачење и контролу споровођења овог Упутства врши Извршни 

одбор. 

У случају приговора на повреду процедура прописаних овим Упутством одлукa 

Извршног одбора је коначна. 

Упутство ступа на снагу даном доношења. Сви поступци који су спроведени пре 

доношења овог Упутства, а у супротности су са одредбама Упутства морају се спровести 

поново. 

 

 

Председник, 

Томислав Николић 

 

(Ово упутство се, комплетирано Статутом Српске напредне странке и Законом о 

локалним изборима, налази на сајту Српске напредне странке). 


