На основу Статута Демократске странке и одлуке Главног одбора број 00810/02-203-18. од 11. марта 2018. Организациони одбор XX изборне скупштине
Демократске странке на својој седници одржаној 12. априла 2018. године доноси:
ПРАВИЛНИК ЗА ВОЂЕЊЕ КАМПАЊЕ
НА XX ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Члан 1.
Број делегат/киња за XX изборну скупштину Демократске странке одређује
се на основу критеријума за одређивање квота делегата/киња градских и
општинских одбора за XX изборну скупштину Демократске странке.
Поред делегатa/киња одређених по критеријумима, Скупштину чине и
делегати/кињe по функцији, одређени чланом 32. Статута Демократске странке.
Члан 2.
Секретаријат Демократске странке одређује форму изјаве о намери
кандидовања, коју потврђује Организациони одбор.
Секретаријат, по потврђивању, објављује форму изјаве о намери
кандидовања, која садржи основна правила вођења кампање, на званичном сајту
Демократске странке.
Форма изјаве се преузима преко сајта Демократске странке.
Члан 3.
Секретаријат Демократске странке одређује форму образаца
кандидовање, коју потврђује Организациони одбор.
Секретаријат, по потврђивању, објављује обрасце за кандидовање
званичном сајту Демократске странке.
Обрасци се преузимају преко сајта Демократске странке.
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Члан 4.
Секретаријат доставља општинским и градским одборима квоте за избор
делегата/киња одређене на основу критеријума за одређивање квота делегатa/киња
градских и општинских одбора за XX изборну скупштину Демократске странке.
Општински и градски одбори делегате/киње бирају у складу са структуром
чланства у одбору и одредбама Статута.
Члан 5.
Општински и градски одбори достављају списак делегата/киња на
прописаном обрасцу, заједно са одлуком о одређивању делагата, Секретаријату
најкасније 20 дана пре дана одржавања Скупштине, са званичне имејл адресе
одбора.
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Форум жена и Демократска омладина достављају списак делегата/киња на
прописаном обрасцу, заједно са одлуком о одређивању делагата, Секретаријату
најкасније 20 дана пре дана одржавања Скупштине.
ГрО/ОО који су у статусу повереништва, списак делегата/киња на
прописаном обрасцу достављају Извршном одбору на усвајање, најкасније 20 дана
пре дана одржавања Скупштине.
У изузетним околностима врше се исправке и измене делегата/киња
најкасније 24 сати пре закључења списка делегата/киња.
Организациони одбор утврђује закључени списак делегата/киња, односно
бирачки списак, најкасније 15 дана пре дана одржавања Скупштине.
Исправке бирачког списка, након закључења, могуће су само на основу
одлуке Организационог одбора.
Члан 6.
Бирачки списак се уз извештај Организационог одбора, доставља Изборној и
Верификационој комисији XX изборне скупштине Демократске странке.
Бирачки списак садржи: име и презиме делегата/киње ЈМБГ, одбор, контакт
телефон, адресу и e mail и место за потпис.
Бирачки списак води се по азбучном реду презимена делегата/киња.
Члан 7.
Сваки члан/ица који је потписао изјаву о намери кандидовања, као и сваки
кандидат/киња може писмено затражити од Секретаријата Демократске странке
податке о делегатима/кињама.
Сваки кандидат/киња или члан/ица који/а је потписао/ла изјаву о намери
кандидовања, може у Централи странке преузети бирачки списак који садржи
следеће податке: име и презиме, одбор, број телефона и имејл.
Члан 8.
Кандидатуре се подносе, искључиво, на прописаним обрасцима
Секретаријату Демократске странке, најкасније 10 дана пре дана одржавања
Изборне Скупштине.
Организациони одбор проглашава кандидатуре 8 дана пре дана одржавања
Изборне скупштине.
Члан 9.
Сваки кандидат/киња и делегат/киња имају право да поднесу Извршном
одбору приговор због повреде изборног права и неправилности у поступку
предлагања до дана одржавања Скупштине Демократске странке.
Приговор се подноси у року од 24 часа од тренутка када је донета одлука,
извршена радња, односно начињен пропуст на који се односи приговор.
Извршни одбор одлучује по приговору у року од 24 сата.
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На одлуку Извршног одбора жалба се може поднети Статутарној комисији у
року од 24 сата од доношења одлуке. Статутарна комисија је дужна да у року од 24
сата донесе коначну одлуку.
Статутарна комисија у случају утврђених битних повреда поступка, које су
могле утицати на резултате избора, може поништити изборе и одлучити о даљем
поступку.
Сваки кандидат/киња и делегат/киња имају право да поднесу Изборној
комисији приговор због повреде изборног права или неправилности у поступку
избора на дан одржавања Скупштине Демократске странке.
Изборна комисија без одлагања одлучује о приговорима из претходног
става.
Члан 10.
Организациони одбор утврђује закључени списак кандидата/киња, који
испуњавају услове, најкасније 8 дана пре одржавања Скупштине.
Закључени списак кандидата/киња се уз извештај Организационог одбора
доставља Изборној комисији XX изборне скупштине Демократске странке.
КАМПАЊА
Члан 11.
Сваки кандидат/киња има право да се на пригодан начин представи
члановима/ицама Странке, односно делегатима/кињама и обавести их о свом
програму и активностима.
Члан 12.
Унутар страначка кампања се мора водити у духу дефинисане политике
Демократске странке уз поштовање свих програмских докумената Демократске
странке.
Вођење кампање преко јавних гласила није допуштено и сматра се грубом
повредом изборне процедуре за коју је предвиђено санкционисање од стране
Организационог одбора.
Комуникацију на Интернету кандидати/киње или чланови/ице који су
изјавили намеру о кандидовању, морају водити у духу толеранције водећи рачуна о
интегритету чланова/ица, као и угледу Демократске странке, спречавајући било
какве изразе нетрпељивости и говора мржње.
Вођење кампање која штети угледу Демокарсте странке и њених
чланова/ица није допуштено.
Кандидати/киње су дужни да приликом вођења кампање воде рачуна о
интегритету других кандидата/киња.
Кампања се искључиво води унутар Демократске странке односно међу
члановима/ицама Демократске странке.
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Члан 13.
Свим кандидатима/кињама, као и члановима/ицама који су изјавили намеру
о кандидовању, омогућено је коришћење просторија и других ресурса Демократске
странке у вођењу кампање.
Секретаријат Демократске странке је дужан да у складу са могућностима
омогући свим кандидатима/кињама равноправно коришћење простора, канцеларија
Демократске странке.
Након потврђивања кандидатура градски односно општински одбори
израђују распоред одржавања скупова у својим одборима на којима ће
кандидати/киње представити своје програме. За организацију скупова задужени су
градски, односно општински одбори.
Скупови са члановима могу бити организовани и по регионалном принципу.
Скупови из претходног става могу се одржавати најкасније до 24 часа пре
одржавања избора.
Члан 14.
Представљање кандидата/киња може се водити преко Интернет странице
www.ds.org.rs, на којој се омогућава заступљеност кандидата/киња под
равноправним условима које утврђује Организациони одбор.
Организациони одбор ће омогућити збирно представљање свих потврђених
кандидата делегатима/кињама заједно са електронским позивом за Скупштину.
Обавештавање чланства и делегат/киња кандидати/киње могу вршити путем
писама, електронске поште, телефонских позива, штампаног материјала као и на
скуповима којима присуствују искључиво чланови/ице или делагати/киње
Демократске странке.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Овај Правилник усвојен је на седници Организационог одбора
одржаној 12. априла 2018. године у Београду.
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