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ПРАВИЛА  
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ПРАВИЛА  

 
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА, ПРЕДСЕДНИКА СКГО, ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА СКГО 

 
I ДЕО 

ОСНОВНА НАЧЕЛА 
 

 
Члан 1. 

Функција у Сталној конференцији градова и општина – савезу градова и општина Србије (у 

даљем тексту: СКГО) припада члану – граду или општини. 
 

Члан 2. 
Члана у СКГО представља градоначелник или председник општине, односно друго лице које 

органи града или општине одреде и о томе писмено обавесте СКГО. 
 

Члан 3.  

Члан СКГО може бити изабран само на једну функцију која се бира на Скупштини СКГО, а то су: 
члан Председништва, члан Надзорног одбора и председници одбора СКГО. 

Председник СКГО и председник Надзорног одбора СКГО бирају се искључиво из редова 
изабраних чланова Председништва и Надзорног одбора СКГО. 

Члан СКГО може бити члан највише два одбора СКГО, осим ако је изабран за председника 

одбора, када може бити члан још два одбора. 
Чланове одбора СКГО бира Председништво СКГО. 

 
II ДЕО 

РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 4. 

Избори за чланове Председништва и Надзорног одбора СКГО, председника СКГО, председника 
Надзорног одбора СКГО и председнике одбора СКГО се одржавају на Скупштини СКГО једном у 

две године. 
У случају потребе, избори се могу одржати и у краћем периоду, на Скупштини СКГО и тада се 

сходно примењују ова правила. 

 
Члан 5. 

Изборе расписује Председништво СКГО најкасније 60 дана пре дана одржавања Скупштине 
СКГО.  

Приликом расписивања избора Председништво доноси одлуку о изборним радњама и роковима.  
По усвајању одлуке из става 2 овог члана, генерални секретар обавештава чланове СКГО о 

отпочињању поступка предлагања кандидата за изборе и доставља им материјале потребне за 

кандидовање.  
Информација о отпочињању поступка и материјали за кандидовање се објављују и на веб-сајту 

СКГО. 
 

III ДЕО 

ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 6. 
Тела за спровођење избора су: Изборна комисија и бирачки одбор. 

 

Члан 7. 
Изборна комисија организује и спроводи поступак предлагања кандидата и избора за чланове 

Председништва и Надзорног одбора СКГО, председника СКГО, председника Надзорног одбора и 
председника одбора СКГО.  



Изборна комисија се састоји од председника и четири члана који морају бити дипломирани 

правници. 
Председника и чланове Изборне комисије именује Председништво СКГО, на предлог генералног 

секретара и то тако да четворо буду представници четири највеће јединице локалне 
самоуправе у Србији, а један запослени у Стручној служби СКГО. 

Изборна комисија се именује најкасније 60 дана пре одржавања избора.  

Мандат чланова Изборне комисије траје до завршетка свих изборних радњи. 
Председника Изборне комисије, у случају спречености, замењује члан Изборне комисије кога он 

писмено овласти. 
У случају спречености, члан Изборне комисије може писмено овластити друго лице које 

испуњава услове из ставова 2 и 3 овог члана да га замењује у раду Изборне комисије. 
Секретара Изборне комисије именује генерални секретар СКГО. 

Секретар Изборне комисије нема право гласа. 

 
Члан 8. 

Изборна комисија у оквиру надлежности утврђених Изборним правилима СКГО: 
1. организује и надгледа техничке припреме за изборе 

2. утврђује бирачки списак 

3. утврђује број гласачких листића и оверава гласачке листиће 
4. утврђује листе кандидата 

5. утврђује и објављује резултате избора 
6. подноси извештај Скупштини СКГО о резултатима избора 

7. одлучује о приговорима. 
 

Члан 9. 

Комисија ради у седницама. Седницу Комисије сазива председник Комисије. 
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина чланова.  

Комисија одлучује већином гласова свих чланова. 
 

Члан 10. 
Бирачки одбор: 

1. непосредно спроводи гласање на Скупштини СКГО 

2. обезбеђује правилност и тајност гласања 
3. стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања 

4. обавља друге послове које одреди Изборна комисија. 

Сви чланови бирачког одбора морају бити на бирачком месту док траје гласање. 
Бирачки одбор образује генерални секретар СКГО из реда запослених у Стручној служби СКГО. 

 
IV ДЕО 

ПОСТУПАК КАНДИДОВАЊА И ПРОГЛАШЕЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 
 

Члан 11. 

Све чланице СКГО могу да се кандидују за изборе на функције у СКГО који се организују у 
складу са овим правилима. 

У име члана СКГО кандидатуру подноси искључиво председник општине, односно  
градоначелник.  

Кандидаура обавезно садржи потпис председника општине или градоначелника и печат 

општине или града. 
Чланови СКГО достављају кандидатуре у писаној форми Изборној комисији у року од 30 дана од 

дана објављивања обавештења из става 3 члана 5 ових правила.  
Формулар пријаве за кандидатуру је прилог 2 овим правилима. 

 
Члан 12. 

По завршетку периода за подношење кандидатура, Изборна комисија проверава њихову 

уредност, благовременост и потпуност.  
Изборна комисија ће одбацити неблаговремене, непотпуне и неуредне кандидатуре. 



Изборна комисија ће у року од 48 сати од пријема непотпуне и неуредне кандидатуре 

обавестити подносиоца о недостацима и поучити о начину њиховог отклањања, а он их може 
отклонити у року од 72 сата од пријема обавештења. 

Ако подносилац у року  из става 3 овог члана не отклони недостатке, Изборна комисија ће 
одбацити кандидатуру. 

 

Члан 13. 
Изборна комисија утврђује коначну листу кандидата најкасније 15 дана од дана завршетка рока 

за достављање кандидатура.  
При састављању листа кандидата Изборна комисија користи Критеријуме за састављање листа 

кандидата за  изборе у СКГО који су прилог 3 овим правилима.  
Коначна листа кандидата садржи све проглашене кандидатуре за чланове Председништва и 

Надзорног одбора СКГО, председника СКГО, председника Надзорног одбора и председника 

одбора СКГО.  
Редослед кандидата на листама утврђује се по азбучном реду.  

 
Члан 14. 

Ако за одређену функцију нема пријављених кандидата, председавајући Скупштини СКГО ће на 

самом заседању позвати чланове који испуњавају услове за избор на одређену функцију да на 
лицу места истакну своје кандидатуре, а о њиховом избору се гласа јавно. 

 
V ДЕО 

ПРИПРЕМА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Члан 15. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђује Изборна комисија СКГО.  
Изборни материјал чине: 

- гласачке кутије 
- прибор за гласање 

- бирачки списак 

- листа кандидата 
- потребан број гласачких листића 

- образац извештаја о резултатима гласања. 
На основу листе кандидата, Изборна комисија утврђује следеће гласачке листиће: 

- гласачке листић за избор чланова Председништва СКГО (Прилог 7)  

- гласачки листић за избор чланова Надзорног одбора СКГО (Прилог 8) 
- гласачки листић за избор председника одбора СКГО (Прилог 9) 

- гласачки листић за избор председника СКГО (Прилог 10) 
- гласачки листић за избор председника Надзорног одбора СКГО (Прилог 11). 

За избор чланова Председништва СКГО гласачки листић се саставља по групама, према 
Критеријумима за састављање листе кандидата за изборе у СКГО. 

Изборна комисија утврђује потребан број гласачких листића и број резервних гласачких 

листића и оверава их печатом СКГО о чему саставља записник. 
 

VI ДЕО 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА 

 

Члан 16. 
Избори се одржавају у току заседања Скупштине СКГО. 

Председавајући Скупштине СКГО објављује почетак гласања. 
 

Члан 17. 
Право да гласају имају овлашћени представници чланова СКГО који учествују у раду Скупштине 

СКГО.  

Сваки члан СКГО има један глас. 
 

 



Члан 18. 

Гласа се на овереним гласачким листићима.  
Стручна служба СКГО дели гласачке листиће овлашћеним представницима чланова СКГО на 

почетку заседања Скупштине СКГО. 
Гласање се врши тајно, заокруживањем редног броја испред назива кандидата. 

Гласачки листићи се убацују у за то припремљене гласачке кутије. 

 
Члан 19. 

Након што председавајући Скупштине констатује да је гласање завршено, Изборна комисија се 
повлачи на место одређено за пребројавање гласова. 

На основу бирачког списка и броја употребљених гласачких листића, Изборна комисија 
утврђује: 

- број припремљених гласачких листића, 

- број подељених гласачких листића, 
- број употребљених гласачких листића, 

- број важећих гласачких листића, 
- број неважећих гласачких листића, 

- резултат избора, односно списак кандидата који су добили највећи број гласова у 

оквиру појединих избора у СКГО. 
О својим налазима, Изборна комисија сачињава извештај о резултатима гласања, који 

председник Изборне комисије саопштава на заседању Скупштине. 
Након Скупштине СКГО Изборна комисија предаје генералном секретару СКГО извештај из 

става 3 овог члана и саве изборни материјал, у запечаћеној коверти.  
Изборни материјал се архивира и чува у Стручној служби СКГО. 

 

VII ДЕО 
ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА, ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И 

ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА СКГО 
 

Члан 20. 

Прво се гласа за избор чланова Председништва СКГО, чланова Надзорног Одбора СКГО и 
председнике одбора СКГО. 

Пре почетка избора председник Изборне комисије саопштава Скупштини коначне листе 
кандидата за:  

- чланове Председништва, 

- чланове Надзорног одбора, 
- председнике Одбора. 

 
Члан 21. 

Изабраним се сматрају кандидати који добију највећи број гласова. 
Ако листе кандидата садрже већи број кандидата од броја који се бира, изабраним се сматрају 

кандидати који су добили највећи број гласова до броја који се бира. 

За избор чланова Председништва критеријум из става 2 овог члана се примењује у оквиру 
група формираних у складу са Критеријумима за састављање листе кандидата за изборе у 

СКГО.  
Ако два или више кандидата имају исти број гласова, а то утиче на чињеницу ко од њих ће 

бити изабран на одређену функцију, гласање се понавља за те кандидате. 

 
Члан 22. 

Након утврђених резултата избора за чланове Председништва СКГО, Надзорног одбора СКГО и 
председнике одбора СКГО, председник Изборне комисије објављује резултате Скупштини СКГО. 

 
 

 

 
 

 



VIII ДЕО 

ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКГО И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
СКГО 

 
Члан 23. 

Након утврђених резултата избора за чланове Председништва СКГО, Надзорног одбора СКГО и 

председнике одбора СКГО, Изборна комисија сачињава, а председник Изборне комисије 
саопштава Скупштини СКГО, коначне листе кандидата за изборе за председника СКГО и 

председника Надзорног одбора СКГО.  
 

Члан 24. 
Председник СКГО бира се из редова чланова Председништва изабраних у складу са чланом 20, 

између оних чланова Председништва који су се кандидовали за председника СКГО у поступку 

кандидовања за изборе у СКГО, у складу са члановима 11 до 13 ових правила. 
Председник Надзорног одбора бира се из реда чланова Надзорног одбора изабраних у складу 

са чланом 20, а од чланова Надзорног одбора који су се кандидовали за председника 
Надзорног одбора у поступку предлагања кандидата за изборе у СКГО, у складу са члановима 

11 до 13 ових правила. 

Изабраним се сматрају кандидати који су добили највећи број гласова.  
Ако два или више кандидата имају једнак број гласова, а то утиче на избор председника СКГО 

или председника Надзорног одбора СКГО, гласање се понавља за те кандидате. 
Након утврђених резултата избора за председника СКГО и председника Надзорног одбора 

СКГО, председник Изборне комисије објављује резултате Скупштини СКГО. 
 

IX ПРИГОВОРИ 

 
Члан 25. 

Члан СКГО има прево да поднесе писани приговор Изборној комисији због неправилности у 
току предлагања кандидата у року од 24 часа од часа када је сазнао да је неправилност 

учињена а најкасније 7 дана пре заседања Скупштине СКГО.  

У име члана, приговор из става 1 овог члана подноси председник општине или градоначелник. 
Изборна комисија у року од 48 сати од пријема приговора доноси одлуку о приговору и 

доставља је подносиоцу приговора.  
Ако Изборна комисија по приговору не донесе одлуку у прописаном року, сматраће се да је 

приговор усвојен.  

Ако Изборна комисија усвоји приговор, отклониће неправилност у року од 5 дана од дана 
доношења одлуке.  

 
Члан 26. 

Овлашћени представник члана СКГО који учествује у раду Скупштине СКГО на којој се 
организују избори, има право да поднесе Изборној комисији приговор због неправилности и 

нерегуларности у току избора, најкасније до проглашења изборних резултата. 

О приговору из става 1 одлучује Скупштина гласањем. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


