
 

 

На основу члана 29., 41. и 43. Статута Месне заједнице Мали Иђош (Службени 
лист општине Мали Иђош бр. 13/2013) Савет Месне заједнице Мали Иђош на седници 
одржаној дана 16.11.2017. године доноси 

ПРАВИЛА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА И  
ПРЕСТАНКА МАНДАТА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

Овим Правилима уређују се начин и поступак избора и престанка мандата чланова 
Савета Месне заједнице Мали Иђош, (у даљем тексту Савет). 

У Месној заједници Мали Иђош бира се укупно 15 чланова Савета. 

Право предлагања за члана Савета Месне заједнице Мали Иђош имају појединци и 
групе грађана. Група грађана представља облик удруживања бирача ради заједничког 
учешћа на изборима. Групу грађана чине најмање десет физичких лица. Група грађана 
сачињава споразум о оснивању који обавезно садржи назив групе грађана, име и презиме 
физичких лица са својеручним потписима. Споразум о оснивању групе грађана се предаје 
Изборној комисији заједно са кандидатуром. 

Избор чланова Савета Месне заједнице се врши применом већинског изборног 
система. 

Члан 2. 

Изборе за чланове Савета спровешће Изборна комисија за избор чланова Савета 
Месне заједнице Мали Иђош (у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори, које 
именује Изборна комисија. 

Изборна комисија решењем утврђује изборне јединице и бирачка места у Месној 
заједници Мали Иђош у складу са чланом 1. ових правила, доноси роковник за вршење 
изборних радњи у поступку спровођења избора и утврђује обрасце потребне за 
спровођење избора, све у року од пет дана од  дана доношења ових правила.  

Право да бира чланове Савета има сваки пунолетан, пословно способан 
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице 
Месне заједнице Мали Иђош и има изборно право. 

За члана Савета може бити изабран сваки пунолетан, пословно способан грађанин, 
држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице 
Месне заједнице Мали Иђош и има изборно право. 

 



Члан 3. 

Кандидатуру за једног члана Савета предлагач може поднети уз оверен потпис 
најмање 20 (двадесет) бирача који се оверава у Општинској управи или код надлежног 
јавног бележника, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице Мали Иђош у 
изборној јединици у којој се предлаже кандидат. 

Кандидат за члана Савета може да одреди лице које ће бити овлашћено да у његово 
име пpедузима све радње у изборном поступку, а ово овлашћење се оверава у Општинској 
управи или код надлежног јавног бележника. 

Члан 4. 

Предлози кандидата за чланове Савета достављају се Изборној комисији најкасније 
15 дана пре дана одређеног за одржавање избора. 

Уз предлог кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Изборној комисији 
се доставља и следећа документација: 

1. Потврда о изборном праву; 
2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру оверена од стране Општинске 

управе или код надлежног јавног бележника; 
3. Извод из читача електронске личне карте или оверена фотокопија личне карте; 
4. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 
5. Потписи бирача који подржавају предлог кандидата за члана Савета Месне 

заједнице Мали Иђош, оверени у Општинској управи или код надлежног јавног 
бележника; 

6. Овлашћење из члана 3. ових Правила о предузимању изборних радњи 
7. Споразум о оснивању групе грађана. 

Члан 5. 

Бирач може потписати предлог само за једног кандидата у изборној јединици. 

Изборна комисија потврђује Предлог кандидата за члана Савета најкасније у року 
од 24 часа од дана пријема предлога. 

Решење о потврђивању предлога, Изборна комисија доставља без одлагања 
овлашћеном представнику подносиоца, односно подносиоцу. 

Када Изборна комисија утврди да предлог није благовремено поднет, донеће 
решење о његовом одбацивању. 

Када Изборна комисија утврди да предлог садржи недостатке који су сметња за 
потврђивање предлога, у року од 24 сата од дана пријема предлога донеће закључак, којим 
ће подносиоцу наложити да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка 
отклони недостатке. 



Када Изборна комисија утврди да недостаци предлога нису отклоњени или нису 
отклоњени у наложеном року, донеће решење којим се одбија потврђивање предлога 
кандидата. 

 

 

Члан 6. 

Изборна комисија утврђује листу кандидата у месној заједници по изборним 
јединицама најкасније пет дана по истеку рока за предлагање кандидата. 

Ha листу кандидата изборне једиице месне заједнице, кандидати се уносе по 
азбучном реду презимена кандидата. 

Листа кандидата се састоји од личног имена кандидата, године старости, занимања 
и адресе становања. 

Члан 7. 

Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније до дана утврђивања 
листе кандидата из члана 6. ових Правила. 

Одустанак од кандидатуре оверен од стране Општинске управе или код надлежног 
јавног бележника подноси се писмено Изборној комисији. 

Члан 8. 

Листа кандидата, гласачки листићи, контролни лист и записник о раду бирачког 
одбора, припремају се на српском, црногорском и мађарском језику. 

Члан 9. 

Избори за чланове Савета врше се тајним гласањем на гласачким листићима који 
садрже: 

− Назив Месне заједнице; 
− Назнаку да се гласа за избор члана Савета са називом насељеног места и изборне 

јединице; 
− Редне бројеве испред имена кандидата; 
− Податке о кандидату са листе кандидата; 
− Назнаку групе грађана као предлагача поред имена кандидата, ако је предлагач 

група грађана; 

− Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије; 
− Напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира у изборној јединици; 

− Напомену да се гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 
 



Члан 10. 

Изборна комисија има председника и два члана. 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 

Изборна комисија нема проширени састав. 

Изборна комисија одлучује већином гласова чланова. 

Члан 11. 

Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за прихватање кандидатуре доставља 
се подносиоцу кандидатуре у року од 24 часа од доношења истог решења. 

Члан 12. 

Изборна комисија: 

1. Стара се о законитости спровођења избора; 
2. Одређује изборне јединице и бирачка места, при чему нарочито води рачуна о 

равномерној распоређености бирача у изборним јединицама и о доступности бирачког 
места; 

3. Одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4. Даје упутства бирачким одборима (писмена или усмена) у погледу спровођења избора; 
5. Прописује обрасце потребне за спровођење избора и организује техничке припреме за 

спровођење; 
6. Утврђује да ли су кандидатуре сачињене и поднете у складу са Правилима о избору 

Савета; 
7. Проглашава листе кандидата за чланове Савета; 
8. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 
9. Утврђује и објављује резултате избора; 
10. Подноси извештај Савету Месне заједнице Мали Иђош и Скупштини општине Мали 

Иђош о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице; 
11. Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета. 

 

Члан 13. 

Бирачки одбор ради у сталном саставу. 

Бирачки одбор нема проширени састав. 

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана. 

Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 



Бирачки одбор се именује најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. 

Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова бирачких одбора 
не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству 
закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у 
међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Члан 14. 

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту, најкасније до 11 часова 
на дан гласања може обавестити бирачки одбор о томе да жели да гласа. 

Бирачки одбор одређује два члана бирачког одбора који одлазе код таквог бирача, 
утврђују његов идентитет и предају му службену коверту, оверени гласачки листић, 
потврду о изборном праву и посебан коверат за попуњени гласачки листић, упознају га са 
начином гласања, па напуштају просторију у којој бирач гласа. 

Члан 15. 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је 
попуњен тако да се не може утврдити за којег се кандидата гласало, листић на којем је 
заокружено више кандидата од броја кандидата који се бирају, као и у другим случајевима 
када се не може са сигурношћу утврдити за којег кандидата је бирач гласао. 

Члан 16. 

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање 
изборног пропагандног материјала. 

Члан 17. 

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се 
штампа у четири примерка. 

Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се 
Изборној комисији. 

Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид. 

Преостала два примерка записника уручују се кандидатима који су освојили 
највећи број гласова или њиховим предлагачима. 

Члан 18. 

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, a најкасније у року 
од три сата од затварања бирачких места, доставити Изборној комисији записник о 
утврђивању резултата гласања у изборној јединици, извод из бирачког списка, важеће 



гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у 
запечаћеном посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном омоту, потврде о 
изборном праву као и преостали изборни материјал. 

О примопредаји изборног материјала саставља се записник, који потписује 
представник Изборне комисије и најмање два члана бирачког одбора који су предали 
изборну документацију. 

Члан 19. 

Изборна комисија на основу изборног материјала утврђује резултате гласања на 
бирачким местима, најкасније у року од 12 часова од затварања  бирачких места. 

За члана Савета су изабрани кандидати који су добили највећи број гласова бирача 
који су гласали у изборној јединици, до броја чланова Савета који се бира. 

Изборна комисија изабраном члану Савета издаје уверење о избору. 

Члан 20. 

Члану Савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:  

1) подношењем оставке; 
2) доношењем одлуке о распуштању Савета; 
3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у 

трајању од најмање шест месеци; 
4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 
5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с 

функцијом члана Савета; 
6) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 
7) губљењем држављанства; 
8) ако наступи смрт члана Савета. 

Члан Савета може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две 
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 

За попуну упражњеног места у Савету због престака мандата, на предлог Савета, 
врше се поновни избори у оним изборим јединицама где је дошло до упражњеног места у 
чланству Савета. Поновне изборе на овим изборним јединицама расписује и спроводи 
изборна комисија у складу са овим Правилима. 

Мандат изабраног кандидата у складу са претходним ставом овог члана се поклапа 
са мандатом Савета.  

Члан 21. 

Поновни избори се спроводе ако Изборна комисија или Управни суд пониште 
изборе због неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овим 
Правилима. 



Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на 
том бирачком месту. 

Поновне изборе расписује председник Савета Месне заједнице Мали Иђош. 

Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању листе 
кандидата. 

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног гласања. 

Члан 22. 

Приговор због повреде изборног права или изборног поступка Изборној комисији 
може уложити сваки бирач, кандидат за члана савета и подносилац кандидатуре. 

Приговор због повреде изборног права или изборног поступка до које је дошло на 
бирачком месту Изборној комисији може уложити сваки члан бирачког одбора.  

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно 
извршена радња или учињен пропуст. 

Члан 23. 

Изборна комисија ће донети решење у року од 48 часова од пријема приговора и 
доставити га подносиоцу приговора. 

Након усвајања поднетог приговора Изборна комисија ће поништити одлуку или 
радњу. 

Члан 24. 

Против решења изборне комисије може се изјавити жалба Управном  суду у року 
од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија је дужна да суду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова 
све потребне податке и списе за одлучивање. 

Члан 25. 

Средства за спровођење избора обезбеђује Месна заједница у сарадњи са општином  

Мали Иђош. 

Члан 26. 

Прву конститутивну седницу Савета Месне заједнице сазива председник 
претходног сазива Савета најкасније у року од 15 (петнаeст) дана од дана одржавања 
избора, која се мора одржати у року од 15 (петнаест) дана од дана сазивања. Мандат 
чланова Савета почиње да тече даном потврђивања мандата. 



Потврђивање мандата врши се на основу уверења о избору чланова Савета и 
извештаја изборне комисије о спроведеним изборима.  

Конститутивну седницу до избора новог председника Савета води претходни 
председник Савета а у случају спречености седницом председава најстарији члан Савета, 
који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не учини 
председник Савета из претходног сазива. Ако претходни председник Савета не сазове 
конститутивну седницу у предвиђеном року, сазивање може да учини једна трећина 
чланова Савета или секретар Месне заједнице. 

Члан 27. 

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли Месне заједнице Мали Иђош и oбjaвљуjу се у “Службeнoм листу oпштинe Мaли 
Иђoш”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Брoj: 123/2017                                                                                            Мохачи Золтан 
Датум: 16.11.2017. године       М.П. 
Мали Иђош 


