ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА
У ДЕМОКРАТСКОЈ СТРАНЦИ
ДЕО ПРВИ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се избор и престанак мандата председника/ца и
чланова/ица општинских, градских, регионалних и покрајинских организација у
Демократској странци (у даљем тексту: одбора који се бира, или скраћено:
одбора).
Члан 2.
Овим Правилником уређује се расписивање избора, поступак кандидовања,
начин вођења кампање, поступак гласања, утврђивање резултата, начин
заштите изборног права чланова/ца у поступку избора за председника/цу и
чланове/ице одбора који се бира.
II ИЗБОРНО ПРАВО
Члан 3.
Право да бира и буде биран/а на место председника/це и члана/ице одбора има
члан/ица са територије одбора који/а има:
1. пребивалиште односно боравиште дуже од шест месеци на територији
одбора
2. време проведено у чланству Демократске странке дуже од шест месеци.
3. плаћену чланарину за текућу годину у складу са Статутом ДС или
најкасније 23 дана пре одржавања избора.
За изборе који се одржавају пре 31.марта, сматра се да плаћену чланарину има
онај/а члан/ица који/а је платио/ла чланарину или за годину која претходи
години у којој се одржавају избори, или за текућу годину
Рокови из става 1. тачка 1. и 2. овог члана рачунају се у односу на датум
одржавања избора.
III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 4.
Органи за спровођење избора су Извршни одбор, Изборна комисија одбора која
се бира, радна тела и бирачки одбори.

Члан 5.
Извршни одбор:
1. расписује изборе
2. одређује број сталног састава чланова/ица одбора који се бира на
предлог одбора
3. стара се о регуларности спровођења избора
4. прати примену овог Правилника и даје објашњења у вези са његовом
применом.
Члан 6.
Изборна комисија одбора:
1. образује бирачке одборе и именује председнике/це и чланове/ице
бирачких одбора
2. одређује изборне јединице, бирачка места и изводе из бирачког списка
према бирачким местима, уз услов да једно бирачко место не може
имати мање од 50 чланова/ца нити више од 1000 чланова/ица
3. потврђује кандидатуре
4. даје упутства да у свим телима буде 1/3 мање заступљеног пола и
најмање 10% чланова/ца млађих од 30 година
5. обавља друге послове предвиђене овим Правилником.
У саставу Изборне комисије су најмање 5 (пет) а највише 11 (једанаест)
чланова/ица странке који имају бирачко право, а које именује Одбор најкасније
5 дана након расписивања избора, и проширени састав Изборне комисије.
Одбор одређује председника/цу и заменика/цу из сталног састава Изборне
комисије приликом именовања. Чланови/ице изборне комисије не могу бити
кандидати/киње.
Кандидати/киње за председника/ицу имају право на представника/цу у
проширеном саставу Изборне комисије. Група кандидата већа од 50% чланова
који се бирају имају права на представника/цу у проширеном саставу Изборне
комисије. Своје представнике/це у проширени састав Изборне комисије
кандидати/киње могу именовати најраније након прихватања њихове
кандидатуре а најкасније пет дана пре дана одржавања избора.
Члан 7.
Радна тела изборне комисије
Изборна комисија образује своја радна тела у сваком општинском одбору,осим у
случају када је одбор који се бира сам општински одбор.
Радна тела предају изборни материјал бирачким одборима пре гласања,
преузимају изборни материјал после гласања, предлажу бирачка места и
стални састав бирачких одбора, у складу са чланом 6. став 3. Правилника.
Радна тела имају три члана/ице, које на предлог председништва општинског

одбора, који мора бити дат најкасније 7 дана након расписивања избора,
именује Изборна комисија најкасније 10 дана од расписивања избора
Техничке услове за рад радног тела обезбеђује председник/ца општинског
одбора.
Члан 8.
Бирачки одбор:
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник/ица и најмање два члана/ице
са територије изборне јединице тог бирачког одбора.
Председник/ица и чланови/ице бирачког одбора имају заменике/це. Чланови/це
и заменици/це не могу бити кандидати/киње.
Стални састав бирачког одбора именује се најкасније 10 дана пре одржавања
избора. За проширени састав бирачког одбора важе иста правила из члана
6.став 3. Правилника.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује
правилност и тајност гласања и обавља друге послове одређене овим
Правилником.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време
гласања.
IV РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА
Члан 9.
Изборе за председника/цу и чланове/ице одбора расписује Извршни одбор.
Одлуком о расписивању избора одређује се број чланова/ица који се бира, дан
одржавања избора и дан од кога почињу да теку рокови за изборне радње.
Члан 10.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30
нити више од 60 дана.
Избори се одржавају најкасније на дан истека мандата.
Члан 11.
Одлука о расписивању избора доставља се одбору који се бира, свим, према
организацији Демократске странке, надређеним одборима и Секретаријату
Странке, на дан расписивања избора.
Одбор који се бира дужан је да најкасније у року од 3 дана свим

члановима/ицама одбора објави одлуку о расписивању избора са назнаком где
се могу добити упутства о правилима кандидовања. Одлука се може објавити
путем средстава јавног информисања, на сајту одбора, односно на сајту
Демократске странке, или на неки други начин.
V БИРАЧКИ СПИСАК
Члан 12.
Списак чланова/ица се води, редовно ажурира и усаглашава у општинским
одборима и Секретаријату Странке.
Садржај и форму обрасца Бирачког списка доноси Извршни одбор Демократске
странке.
Бирачки списак мора бити усклађен са условима из члана 3.овог Правилника.
Члан 13.
Оверени списак чланова/ица који Секретаријат Демократске странке доставља
Одбору 20 дана пре дана одржавања избора сматра се бирачким списком.
Оверени списак се сматра закљученим након одлуке Извршног одбора на
евентуалне жалбе из члана 14. Правилника, а најкасније 10 дана пред изборе.
Члан 14.
Сваки/а члан/ица Демократске странке има право да до закључења бирачког
списка изврши увид.
Уколико сматра да постоје неправилности у списку чланова/ица, сваки/а
члан/ица одбора има право да поднесе приговор Извршном одбору
најкасније 5 дана после овере списка од стране Извршног одбора.
Извршни одбор је дужан да донесе одлуку у року од 3 дана, а најкасније 10
дана пре одржавања избора.
На одлуку Извршног одбора приговор се подноси Статутарној комисији у року од
3 дана, а најкасније 7 дана пре одржавања избора.
Исправке бирачког списка након закључења могуће су само на основу одлуке
Статутарне комисије.

VI КАНДИДОВАЊЕ
Члан 15.
Најкасније 7 дана након доношења Одлуке о расписивању избора чланови/це
исказују намеру о кандидовању за председника/цу и чланове/це одбора.
Подносиоцу намере о кандидовању секретар/ка Одбора издаје потврду са
назначеним даном и часом пријема.
Дан након након истека рока из става 1. Изборна комисија објављује списак
чланова који су исказали намеру за кандидовање.
Рокови за прикупљање потписа за кандидатуру почињу да теку дан након
именовања Изборне комисије.
Члан 16
Кандидат/киња за председника/ицу одбора може бити сваки/а члан/ица одбора
ког/коју потписима на Кандидационом обрасцу предложи:
- 10% чланова/ица са правом гласа, за одборе који имају мање од 1000
чланова/ица са правом гласа;
- 100 чланова/ица са правом гласа +7% почевши од 1001, за одборе који
имају од 1001 до 5000 чланова/ица са правом гласа;
- 380 чланова/ица са правом гласа + 5% почевши од 5001, за одборе који
имају випе од 5000 чланова/ица са правом гласа.
Кандидат/киња за члана/ицу одбора може бити сваки/а члан/ица одбора ког/коју
потписима на Кандидационом обрасцу предложи:
- 3% чланова/ица са правом гласа, за одборе који имају мање од 1000
чланова/ица са правом гласа;
- 30 чланова/ица са правом гласа +2% почевши од 1001, за одборе који
имају више од 1000 чланова/ица са правом гласа.
Сваки кандидат/киња за председника/цу одбора који прикупи више од 50%
потребних потписа има право да затражи увид у списак чланова/ица, у складу
са Законом о заштити података о личности.
После проглашења кандидатуре, сваки кандидат/киња за председника/ицу
одбора има право да добије бирачки списак у штампаном или електронском
облику, у складу са Законом о заштити података о личности.
Сваки предлагач/ица може да предложи највише онолико кандидата/киња
колико се бира.
Члан 17.
Кандидатуре се подносе изборној комисији најкасније 10 дана пре одржавања
избора.
Пријаве садрже име, презиме, занимање кандидата/киње, годину рођења и
годину учлањења у Демократску странку, унете у Пријавни образац који

прописује Извршни одбор странке
Подносиоцу/тељки пријаве секретар/ка издаје потврду са назначеним даном и
часом.
По истеку рока из члана 18. став 2, листе кандидата/киња се достављају
Извршном одбору као и свим члановима/ицама одбора са правом гласа, уз
подсећање о дану одржавања избора.
Листе се истичу у свим просторијама Демократске странке у делу територије где
се избори спроводе.
Члан 18.
Изборна комисија објављује кандидатуре у року од 24 часа након истека рока за
предају.
Кандидати/киње са непотпуним кандидатурама, након објаве за исправљање, у
року од 48 часова исправљају недостатке које Изборна комисија, у року од 24
часа, прихвата или одбацује.
Уколико међу предложеним кандидатурама нема најмање 1/3 мање
заступљеног пола од броја чланова/ца који/је се бирају, као и 10% чланова/ица
млађих од 30 година, одбор ће у року од 48 часова донети одлуку о допуни
списка кандидата/киња бројем потребним за задовољење овог критеријума.
Да би одбор донео одлуку о допуни списка кандидата/киња бројем потребним за
задовољење принципа из става 3. овог члана, у обавези је да прибави писмену
сагласност члана/ице о прихватању кандидатуре.
Уколико није могуће испунити услове из става 3. и става 4. овог члана,
Извршни одбор може донети одлуку о смањењу броја чланова/ица који се
бира, до броја који одговара поштовању начела родне равноправности.
VII КАМПАЊА
Члан 19.
Сваки кандидат/киња има право да обавести чланове/ице Демократске странке
о свом програму и активностима.
Обавештавање се може обавити путем писма, телефонским позивима, на
скуповима чланова и путем страначког гласила или интернета.
Одбор је дужан да на званичној интернет презентацији одбора представи све
кандидате. Одбор је дужан да кандидатима/кињама омогући да доставе
члановима/ицама материјал у коме су на равноправан начин представљени/е
сви/е кандидати/киње. Трошкове доставе сносе сами кандидати/киње.

Вођење негативне кампање није допуштено и сматра се грубом повредом
изборне процедуре, као и било који вид плаћених огласа. Кандидат/киња путем
јавних гласила и интернета обавештава чланове/це о свом програму и
активностима, водећи рачуна о угледу Демократске странке и својих
противкандидата.
Након потврђивања кандидатура, одбор утврђује распоред одржавања скупова
у нижим нивоима Странке, према организационој структури Странке, тако да се
скупови организују на првом нижем нивоу странке. На скуповима
кандидати/киње представљају своје програме. Скупови чланова/ица се могу
одржавати најкасније до дана одржавања избора.
VIII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 20
Гласање за председника/ицу и чланове/ице одбора одржава се на дан и у
периоду утврђеним одлуком о расписивању избора, на бирачким местима и у
просторијама одређеним од стране изборне комисије.
Гласање за председника/ицу и чланове/ице одбора може се обављати и ван
бирачких места.
У просторији у којој се одржавају избори се, осим чланова/ица који/е гласају,
могу налазити чланови/ице бирачког одбора и представници/це Извршног
одбора који нису кандидати/киње.
Осим спискова кандидата/киња, који морају бити истакнути, у просторији у којој
се одржавају избори или у околини не може бити другог материјала који се
односи на кандидате/киње.
Члан 21.
Сваки/а бирач/ица гласа лично.
Бирач/ица у току одржавања избора може гласати само једном.
Гласање је тајно.
Члан 22.
Гласачки листић за председника/ицу одбора садржи:
констатацију да се гласа за председника/ицу одбора и дан избора;
редни број, који се ставља испред имена кандидата/киње;
име, презиме, годину рођења и занимање кандидата/киње;
напомену да се гласа за само једног кандидата/кињу заокруживањем
редног броја који се налази испред имена кандидата/киње.
Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду првог слова презимена
кандидата/киња.
1.
2.
3.
4.

Члан 23.
Гласачки листић за чланове/ице сталног састава одбора садржи:
1. констатацију да се гласа за чланове/ице одбора и дан избора;
2. редни број, који се ставља испред имена кандидата/киње;
3. име, презиме, годину рођења и занимање кандидата/киње;
4. напомену о томе колико се кандидата/киња бира.
Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду првог слова презимена
кандидата/киња.
Члан 24.
Гласачки листић припрема и оверава Изборна комисија.
Број гласачких листића одговора броју бирача/ица.
Пре почетка гласања бирачки одбор преброји листиће и њихов број се уноси у
записник.
Члан 25.
За изборе се користе две провидне кутије, са јасно означеним одговарајућим
гласачким листићем на свакој од кутија. У једну кутију убацују се гласачки
листићи за избор председника/ице, а у другу гласачки листићи за чланове/ице
одбора.
Члан 26.
Пре преузимања листића , бирач/ица саопштава бирачком одбору своје лично
име и презиме. Идентитет доказује личном картом, пасошем или возачком
дозволом.
При преузимању листића бирач/ица се потписује поред свог имена у бирачком
списку, а члан/ица бирачког одбора заокружује број испред имена бирача/ице.
Потпис мора бити исти као на регистрационом образцу.
На дан избора не могу се вршити било какве измене у бирачком списку.
IX УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Члан 27.
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања
на бирачком месту.
Бирачки одбор најпре утврђује број неупотребљених гласачких листића и
ставља их у посебне коверте које печати.

Члан 28
На основу бирачког списка, бирачки одбор утврђује број бирача/ица који/е су
гласали/е.
Прво се отвара бирачка кутија за председника/ицу и важећи гласачки листићи
се одвајају од неважећих.
Неважећи је гласачки листић са кога се не може утврдити за кога је бирач/ица
гласао/ла.
Затим се приступа бројању и утврђивању резултата.
Исти је поступак са листићима за чланове/ице одбора.
Члан 29.
Сви резултати из чланова 27. и 28. Правилника уносе се у записник о
резултатима избора.
У записник се уносе и евентуалне примедбе чланова/ица бирачког одбора.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови/ице бирачког одбора.
Члан 30.
На основу записника са бирачких места који се достављају одмах по
сачињавању, Изборна комисија утврђује резултате избора.
Избори су успели ако је на њих изашло преко 30% чланова/ица организације,
који се налазе у бирачком списку.
Члан 31.
За председника/цу је изабран/а кандидат/киња који/а је добио/ла више од
половине гласова изашлих гласача.
Уколико је учествовао/ла један/а кандидат/киња који/а није добио/ла потребну
већину, избори се сматрају неуспелим.
Уколико је било више кандидата/киња од којих ни један/а није добио/ла
потребну већину, избори се понављају за два/е кандидата/киње са највећим
бројем гласова.
Поновни избори се одржавају у року од 21 дан и сматрају се успелим уколико на
њих изађе преко 20% чланова/ица који се налазе у бирачком списку.
У случају неуспелих избора из става 2. и става 4. овог члана, Извршни одбор
одлучује о мерама, у складу са својим овлашћењима.

Члан 32.
За чланове/ице одбора изабрани/е су кандидати/киње мање заступљеног пола
који су добили највећи број гласова тако да чине 1/3 изабраних у оквиру броја
који се бира, кандидати/киње млађи од 30 година који су добили највећи број
гласова тако да чине 10% изабраних у оквиру броја који се бира. Затим се од
укупног броја који се бира одузме број тако изабраних каднидата (за свако
понављање по ова два критеријума се броји само једно место) и преостали
кандидати/киње који су добили/е највећи број гласова до броја који се бира су
изабрани.
Уколико су, у оквиру броја који се бира, два/е или више кандидата/киња
добила/е исти најмањи број гласова изабрана/е су оба/е, с тим што се за један
смањује број чланова/ица који/е се могу кооптирати у одбор.
Члан 33.
Записници о току гласања и утврђивању резултата избора сачињавају се у три
примерка од којих се један одмах уручује предствнику/ци Извршног одбора,
један је Радно тело дужно да достави Изборној комисији одбора који се бира, а
један остаје у општинском одбору коме припада бирачко место.
X ПРЕСТАНАК МАНДАТА
Члан 34
Председнику/ици одбора мандат престаје пре истека времена на које је биран/а:
престанком чланства, оставком, опозивом, у случају смрти и другим
случајевима утврђеним Статутом.
У случају престанка мандата Извршни одбор одлучује о датуму одржавања
избора.
Члан 35
Члану/ици Одбора мандат престаје из истих разлога из члана 34. Правилника.
Уколико, пре истека времена на које су бирани/е, мандат престане најмање
половини чланова/ица одбора изабраних у складу са овим Правилником,
расписују се ванредни избори у складу са одлуком Извршног одбора.
XI ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 36.
Сваки/а члан/ица одбора који је потисао образац о намерама за кандидовање
има право да поднесе Извршном одбору приговор због повреде изборног права
или неправилности у поступку предлагања односно избора.

Приговор се подноси у року од 24 сата од часа када је донета одлука, односно
извршена радња коју подносилац/тељка приговора сматра неправилном,
односно од часа када је начињен пропуст.
Извршни одбор одлучује по приговору у року од 3 дана.
Члан 37.
На одлуку Извршног одбора, жалба се може поднети Статутарној комисији у
року од 24 сата од пријема. Статутарна комисија мора да одлучи у року од 48
часова на жалбу.
Одлука Статутарне комисије је коначна.
XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
За техничку организацију избора задужени су Извршни одбор и одбор који се
бира.
Извршни одбор може задужити поједине чланове/ице или други одбор за
пружање техничке подршке, уколико је потребно.
Члан 39.
Све обрасце који су прописани овим Правилником, доноси Извршни одбор у
року од 15 дана од дана доношења овог Правилника:
1. Образац о намери кандидовања
2. Кандидациони образац
3. Пријавни образац
4. Садржај и форму обрасца бирачког списка
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Овај Правилник усвојен је на седници Главног одбора
одржаној 13. децембра 2014. године са изменама
усвојеним на седници Главног одбора одржаној,
18.децембра 2016. године у Београду

