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ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА 
У СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКОЈ СТРАНЦИ 

ПРВИ ДЕО 

НЕПОСРЕДНИ ИЗБОРИ 

 
 

 
ДЕО ПРВИ 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређују се избор и престанак мандата Председника/цe 

Социјалдемократске странке (у даљем тексту: Странка), изабраних чланова/ица Скупштине, 
председника/це и чланова/ица месних и општинских одбора. 
 

Члан 2. 
 

Овим Правилником уређује се расписивање избора, поступак кандидовања, начин вођења 
кампање, поступак гласања, утврђивање резултата, начин заштите изборног права чланова/ица у 
поступку избора. 
 

ДЕО ДРУГИ 
 

ИЗБОРНО ПРАВО ЗА НЕПОСРЕДНЕ ИЗБОРЕ 
Члан 3. 

 
Право да бира има сваки/a члан/ица и пријатељ/ица Странке са територије изборне јединице 

који је испунио услове из чл. 10, став 1. тачка 1. Статута Странке. 
Право да буде биран/а има сваки/a члан/ица Странке, односно сваки/а члан/ица Странке са 

територије изборне јединице на изборима за изабраног/у члана/ицу Скупштине, председника/цу и 
чланове/ице општинског одбора, који/која је испунио/ла услове из чл. 10, став 1. тачка 1. Статута 
Странке. 

Изборна јединица одговара територији општинског тј. градског огранка. 
 

БИРАЧКИ СПИСАК ЗА НЕПОСРЕДНЕ ИЗБОРЕ 
Члан 4. 

 
Списак чланова/ица и пријатеља/ица oпштинског огранка је уједно и бирачки списак. Списак 

чланова/ица и пријатеља/ица се води у Oпштинском одбору, Повереништву и Секретаријату 
Странке. Он се редовно ажурира и усаглашава.  

Бирачки списак закључује Секретаријат Странке најкасније 30 дана пре дана одржавања 
избора. Оверен бирачки списак се доставља Општинском одбору. 

Сваки/а члан/ица Странке има право увида у бирачки списак. 
Уколико сматра да постоје неправилности у бирачком списку, сваки/а члан/ица Странке са 

територије тог огранка има право да поднесе приговор Извршном одбору Странке најкасније 20 дана 
пре дана одржавања избора. Извршни одбор доноси одлуку у року од 5 дана. 

На одлуку Извршног одбора жалба се може поднети Статутарној комисији у року од 5 дана 
од дана доношења одлуке. Статутарна комисија одлучује по приговору у року од 2 дана. Одлука 
Статутарне комисије је коначна. 
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ДЕО ТРЕЋИ 
ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА/ЦУ СТРАНКЕ И ИЗАБРАНЕ ЧЛАНОВЕ/ИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 
ИЗБОРИ 
Члан 5. 

 
Избори за Председника/цу Странке се одржавају на сваке 4 (четири) године, изузев у 

случајевима предвиђеним чл. 33. став 3. Статута Странке. 
Избори за изабране чланове/ице Скупштине одржавају се на сваке 4 (четири) године. Бира 

се најмање 200 (две стотине) изабраних чланова/ица Скупштине. Број изабраних чланова/ица 
Скупштине за сваку изборну јединицу одређује Извршни одбор и то у року од 48 сати након 
расписивања избора, а у складу са критеријумима предвиђеним у чл. 26, став 6. Статута Странке. 

 
РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

Члан 6. 
 

Одлуку о расписивању избора за Председника/цу Странке и Изабране чланове/ице 
Скупштине доноси Председништво Странке. 

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.  
Одлука о расписивању избора, која садржи датум одржавања и састав Организационог 

одбора за припрему избора, доставља се свим општинским, градским и покрајинским 
организацијама и Секретаријату Странке. 

Организациони одбор, у року од највише до 5 дана од дана расписивања избора, именује 
Изборну комисију и доноси Упутство о правилима кандидовања које се, заједно са обавештењем о 
расписивању избора, ставља на званичну интернет презентацију Странке и доставља се свим 
општинским, градским и покрајинским организацијама и Секретаријату Странке. 

 Време и место гласања предлаже Општински одбор (у даљем тексту: ОО) за сваку засебну 
изборну јединицу а потврђује Изборна комисија и то најкасније у року до 15 дана, након дана 
расписивања избора. 

Општински одбор је дужан да, најкасније у року од 2 дана, од дана доношења одлуке о 
времену и месту гласања, телефонским путем, путем сајта Странке, мејла или писма, обавести 
чланове/ице и пријатеље/ице Странке са територије тог огранка, о расписивању избора, датуму, 
времену и месту одржавања избора, са назнаком где се могу добити информације и упутства о 
правилима кандидовања.  

 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 7. 
 

Органи за спровођење избора су Организациони одбор, Изборна комисија и бирачки 
одбори.  

 
Члан 8. 

 
Председништво Странке именује председника/цу и чланове/ице Организационог одбора. 

Организациони одбор:  
1. стара се о регуларности спровођења избора; 
2. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог Правилника;  
3. одређује изборне јединице, бирачка места и изводе из бирачког списка према бирачким 

местима; 
4. доноси Упутство о правилима кандидовања; 
5. усваја обрасце за кандидовање и одређује изглед гласачких листића; 
6. израђује оверене гласачке листиће; 
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7. именује председника/цу, заменика/цу председника/це и чланове/ице Изборне комисије; 
Чланови/ице Организационог одбора не могу бити кандидати/киње.  

 
Члан 9. 

 
Изборну комисију именује Организациони одбор. 
Изборна комисија:  

1. образује бирачке одборе и именује председнике/це, заменике/це председника/ца и 
чланове/ице бирачких одбора, на предлог општинских и градских одбора и повереника/ца; 

2. потврђује кандидатуре; 
3. сачињава форму Записника о раду бирачких одбора; 
4. на основу Записника о раду бирачких одбора проглашава резултате избора; 
5. обавља друге послове предвиђене овим Правилником.  

 
Изборна комисија броји укупно 5 (пет) чланова/ица. Чланови/ице Изборне комисије не могу бити 
кандидати/киње.  
Кандидати/киње за председника/цу имају право на представника/цу у проширеном саставу Изборне 
комисије.  

 
Члан 10. 

 
На предлог ОО, Изборна комисија именује бирачке одборе.  
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник/ца и најмање два/е члана/ице са 

територије општинског огранка. Стални састав бирачког одбора именује се најкасније 3 дана пре 
одржавања избора.  

Сваки/а кандидат/киња за изабраног/у члана/ицу Скупштине са територије општинског 
органка има право да именује представника/цу у Проширени састав бирачког одбора. Своје 
представнике/це у Проширени састав кандидати/киње могу именовати најкасније 48 сати пре дана 
одржавања избора.  

Председник/ца и чланови/ице Бирачког одбора имају заменике/це. Чланови/ице и 
заменици/це не могу бити кандидати/киње. 

Бирачки одбор:  
1. непосредно спроводи гласање на бирачком месту; 
2. обезбеђује правилност и тајност гласања на бирачком месту; 
3. стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања; 
4. обавља и друге послове одређене овим Правилником и Правилником о раду бирачких 

одбора.  
 

КАНДИДОВАЊЕ 
Члан 11. 

 
Кандидат/киња за Председника/цу Странке може бити сваки/а члан/ица Странке кога/коју 

предложи најмање 10% чланова/ица и пријатеља/ица Странке или 1/3 од укупног броја општинских 
и градских одбора и повереника/ца. 

Кандидат/киња за Изабраног/у члана/ицу Скупштине може бити сваки/а члан/ица, 
припадник/ца општинског огранка кога/коју предложи Општински одбор, Градски одбор, 
Повереник/ца или 10% чланова/ица са територије општинског огранка.  

Сваки/а предлагач/ица може да предложи највише онолико кандидата/киња колико се 
бира. 

Чланови/ице Странке који желе да се кандидују могу отпочети кампању за прикупљање 
потписа од дана доношења одлуке о расписивању избора. Право увида у бирачки списак може 
остварити тек након закључења бирачког списка. 
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Члан 12. 
 

Кандидатуре се подносе Изборној комисији, на усвојеним обрасцима за кандидовање, уз 
потписану изјаву о прихватању кандидатуре, најкасније до 10 дана пре дана одржавања избора. 

Изборна комисија је дужна да у року од 2 дана по истеку рока за кандидовање, потврди 
кандидатуре и обавести кандидате/киње о року од 24 сата за достављање евентуалних допуна 
кандидатуре.  

Одлуку о коначним листама кандидата/киња за Председника/цу Странке и за изабране 
чланове/ице Скупштине, Изборна комисија доставља Организационом одбору и општинским и 
градским одборима. 

Листе се на видан начин истичу у просторијама општинског огранка.  
 

Члан 13. 
 

Уколико састав предложених кандидатура за Изабране чланове/ице Скупштине не 
задовољава принцип сразмерне заступљености полова, тј. да је међу кандидатима/кињама најмање 
1/3 мање заступљеног пола, Извршни одбор Странке ће у року од 48 часова допунити списак 
кандидата/киња бројем потребним за задовољење овог принципа.  

 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 14. 
 

Гласање за Председника/цу Странке и Изабране чланове/ице Скупштине се обавља на дан, 
у време и на месту утврђеним на начин предвиђен у члану 6. овог Правилника.  

Изборе спроводе бирачки одбори а на начин одређен у Правилнику о раду бирачких одбора 
који доноси Извршни одбор Странке. 

 
Члан 15. 

 
Гласачки листић за Председника/цу Странке садржи:  
1. констатацију да се гласа за Председника/цу Странке са датумом одржавања избора; 
2. редни број испред имена кандидата/киње; 
3. име, презиме, годину рођења и занимање кандидата/киње; 
4. напомену да се гласа за само једног/једну кандидата/кињу заокруживањем редног 

броја.  
 

Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду презимена.  
 

Члан 16. 
 

Гласачки листић за Изабране чланове/ице Скупштине Странке садржи:  
1. констатацију да се гласа за Изабране чланове/ице Скупштине са датумом одржавања 

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 и да се може заокружити највише 

толико.  
 

Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду презимена.  
 

Члан 17. 
 

Гласачке листиће израђује Организациони одбор.  
Број гласачких листића одговора броју бирача/ица.  
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УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

Члан 18. 
 

По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на бирачком 
месту.  

Поступак пребројавања гласова ближе је одређен Правилником о раду бирачких одбора. 
Резултати гласања на бирачком месту се уписују у Записник о раду бирачког одбора који се 

доставља Изборној комисији. 
 

Члан 19. 
 

На основу записника са бирачких места који се достављају одмах по сачињавању, Изборна 
комисија утврђује резултате избора.  

Избори за Председника/цу Странке су успели ако је на њих изашло преко 30% чланова/ица 
и пријатеља/ица Странке са правом гласа. Уколико на изборе није изашао довољан број чланова/ица 
и пријатеља/ица, избори се понављају у року од 30 дана.  

Избори за Изабраног/у члана/ицу Скупштине су успели ако је на њих изашло преко 30% 
чланова/ица и пријатеља/ица Странке са правом гласа. Уколико на изборе није изашао довољан број 
чланова/ица и пријатеља/ица, избори се не понављају и неће бити изабран члан/ица Скупштине са 
територије те изборне јединице. 

 
Члан 20. 

 
За Председника/цу Странке је изабран/а кандидат/киња који/а је добио/ла већи број 

гласова.  
Уколико је учествовао/ла један/једна кандидат/киња, да би избори успели неопходно је да 

освоји више од половине гласова изашлих. Када кандидат/киња није освојио/ла више од половине 
гласова изашлих, избори се понављају у року од 30 дана. 

Уколико је било више кандидата/киња, а највећи исти број гласова су освојили 2 или више 
кандидата/киња, избори се понављају за те кандидате/киње. 

Поновни избори се одржавају у року од 15 дана. За председника/цу је изабран/а 
кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број гласова.  

 
Члан 21. 

 
За Изабране чланове/ице Скупштине изабрани/е су кандидати/киње који/е су у оквиру броја 

који се бира добили/е највећи број гласова.  
У случају да међу Изабраним кандидатима/кињама, а на местима где се бира више од 1 

Изабраног/е члана/ице Скупштине, нису представници/це мање заступљеног пола, изабрани/е 
кандидати/киње са најмањим бројем гласова уступају место кандидатима/кињама који/кoje су 
освојили/е највећи број гласова и припадници/це су мање заступљеног пола. 

Уколико су, у оквиру броја који се бира, два/е или више кандидата/киња добила/е исти 
најмањи број гласова изабрана/е су сви/е. 

Уколико се бира само 1 Изабрани/а члан/ица Скупштине, а два/две или више 
каднидата/киња добију исти највећи број гласова, изабрани/е су сви/све. 

 
ПРЕСТАНАК МАНДАТА 

Члан 22. 
 

Председнику/ци Странке мандат престаје пре истека времена на који је изабран/а:  
1. престанком чланства на начин дефинисан чланом 14. Статута Странке; 
2. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини СДС-а; 
3. одлуком о опозиву; 
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4. избором новог/е Председника/це; 
5. у случају смрти; 
6. и другим случајевима утврђеним Статутом.  

 
Опозив Председника/це може захтевати 1/3 чланова/ица СДС-а или већина од укупног броја 

општинских и градских одбора. Захтев се предаје Секретару/ки Скупштине који/а издаје потврду о 
пријему. Председник/ца Странке је дужан/на да, у року од 5 дана од дана када су се стекли услови 
за покретање поступка за опозив, донесе одлуку о сазивању ванредне Скупштине. Скупштина мора 
бити одржана најкасније до 20 дана од дана доношења одлуке о сазивању Скупштине.  

Уколико Председник/ца не сазове ванредну Скупштину у року предвиђеном овим Правилником, 
Скупштина ће се сматрати сазваном, а Извршни одбор странке је дужан да спроведе све радње 
неопходне за заказивање, организацију и одржавање Скупштине. 

Одлуку о опозиву Скупштина доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ица 
Скупштине. 

Када мандат Председника/це престане у случајевима из става 1. тачке 1, 2, 3, и 5. овог члана, 
дужности Председника/це обавља један/на од потпредседника/ца кога/коју одреди 
Председништво а до избора новог/е председника/це СДС-а.  

У случајевима престанка мандата Председнику/ци, утврђеним у ставу 1. тачке 1, 2, 3, и 5 овог 
члана, избори морају бити одржани у року од 60 дана од дана престанка мандата. 
 

Члан 23. 
 

Изабраном/ој члану/ици Скупштине мандат престаје пре истека времена на које је 
изабран/а: престанком чланства, подношењем оставке Скупштини, у случају смрти и другим 
случајевима утврђеним Статутом.  

Уколико, пре истека мандата, мандат престане најмање половини чланова/ица изабраних по 
овом Правилнику, расписују се ванредни избори у складу са одлуком Председништва Странке.  
 

ДЕО ЧЕТВРТИ 
ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА/ИЦУ И ЧЛАНОВЕ/ИЦЕ МЕСНОГ ОДБОРА 

 
МЕСНИ ОДБОР 

Члан 24. 
 

Општински одбор може да формира месни огранак уколико на територији коју он покрива 
живи најмање 10 чланова/ица СДС-а. Одлуку о броју месних одбора и територији коју покривају 
доноси Извршни одбор СДС-а на основу образложеног предлога Општинског одбора. 

Месни одбор (у даљем тексту МО) чине председник/ца и најмање 2, а највише 8 чланова/ица 
изабраних на непосредним изборима.  

 
РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

Члан 25. 
 

Одлуку о расписивању избора за председника/цу и чланове/ице МО доноси ОО. Одлуку о 
расписивању избора која садржи датум, време и место одржавања и број чланова/ица МО који се 
бирају, доставља се ИО и Секретаријату у року од 24 сата. 

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.  
Општински одбор је дужан да, најкасније у року од 5 дана, телефонским путем, путем сајта 

Странке, мејла или писма,обавести чланове/ице и пријатеље/ице Странке о расписивању избора са 
назнаком где се могу добити информације и упутства о правилима кандидовања.  
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ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
Члан 26. 

 
Органи за спровођење избора су ОО и бирачки одбори.  
 

Члан 27. 
 

Општински одбор:  
1. расписује изборе за председника/цу и чланове/ице МО; 
2. одређује број чланова/ица МО који се бира; 
3. образује бирачке одборе и именује председнике/це и чланове/ице бирачких одбора; 
4. усваја обрасце за кандидовање и одређује изглед гласачких листића; 
5. штампа гласачке листиће; 
6. стара се о регуларности спровођења избора; 
7. одређује изводе из бирачког списка према бирачким местима; 
8. потврђује кандидатуре; 
9. обавља друге послове предвиђене овим Правилником.; 

 
Члан 28. 

 
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник/ца и најмање два/две члана/ице. 
Стални састав бирачког одбора именује се најкасније 3 дана пре одржавања избора.  
Кандидати/киње за председника/цу МО имају право на представника/цу у проширеном 

саставу бирачког одбора. Своје представнике/це у проширени састав кандидати/киње могу 
именовати након образовања бирачких одбора а најкасније 24 сата пре дана одржавања избора.  

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене овим Правилником.  
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.  
 

КАНДИДОВАЊЕ 
Члан 29. 

 
Кандидат/киња за председника/цу МО може бити сваки/а члан/ица са територије општинског 

огранка кога/коју предложи:  
- Општински одбор, 
- 30% чланова/ица и пријатеља/ица са територије месног огранка са правом гласа. 

 
Кандидат/киња за члана/ицу МО може бити сваки/а члан/ица са територије општинског огранка 

кога/коју предложи:  
- Општински одбор 
- 20% чланова/ица и пријатеља/ица са територије месног огранка са правом гласа  

 
Чланови/ице Странке који/које желе да се кандидују могу отпочети кампању за прикупљање 

потписа од дана доношења одлуке о расписивању избора. Право увида у бирачки списак може 
остварити тек након закључења бирачког списка. 

 
Члан 30. 

 
Сваки/а предлагач/ица може да предложи највише онолико кандидата/киња колико се 

бира.  
Приликом доношења Одлуке о кандидатима/кињама за чланове/ице МО, ОО је дужан да 

води рачуна о равномерној заступљености полова (1/3 кандидата/киња морају да буду 
припадници/це мање заступљеног пола). 
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Члан 31. 
 

Кандидатуре се подносе Општинском одбору, на усвојеним обрасцима за кандидовање, уз 
потписану Изјаву о прихватању кандидатуре, најкасније до 10 дана пре дана одржавања избора. 

Општински одбор је дужан да у року од 2 дана по истеку рока за кандидовање, потврди 
кандидатуре и обавести кандидате/киње о року од 24 сата за достављање евентуалних допуна 
кандидатуре.  

Уколико састав предложених кандидатура за чланове/ице МО не садржи најмање 1/3 мање 
заступљеног пола од броја чланова/ица који се бирају, ОО ће у року од 48 часова донети Одлуку о 
допуни списка кандидата/киња бројем потребним за задовољење овог принципа.  

Листе се на видан начин истичу у просторијама општинског огранка.  
 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
Члан 32. 

 
Гласање за председника/цу и чланове/ице МО се обавља на дан, а у периоду и просторијама 

утврђеним одлуком о расписивању. 
Изборе спроводе бирачки одбори а на начин одређен у Правилнику о раду бирачких одбора 

који доноси Извршни одбор Странке. 
 

Члан 33. 
 

Гласачки листић за председника/цу МО садржи:  
1. констатацију да се гласа за председника/цу МО са датумом одржавања избора;  
2. редни број испред имена кандидата/киње;  
3. име, презиме, годину рођења и занимање кандидата/киње;  
4. напомену да се гласа за само једног кандидата/кињу заокруживањем редног броја.  

 
Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду презимена.  
 

Члан 34. 
 

Гласачки листић за чланове/ице МО садржи:  
1. констатацију да се гласа за чланове/ице МО са датумом одржавања избора;  
2. редни број 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 презимена.  

 
Члан 35. 

 
Гласачки листић припрема и оверава Општински одбор.  
Број гласачких листића одговора броју бирача/ица.  
 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
Члан 36. 

 
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на бирачком 

месту.  
Поступак пребројавања гласова ближе је одређен Правилником о раду бирачких одбора. 
Резултати гласања на бирачком месту се уписују у Записник о раду бирачког одбора. 
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Члан 37. 
 

Избори су успели ако је на њих изашло преко 30% чланова/ица месног огранка.  
Уколико на изборе није изашао довољан број чланова/ица и пријатеља/ица, избори се 

понављају у року од 30 дана.  
 

Члан 38. 
 

За председника/цу МО је изабран/а кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број гласова.  
Уколико је учествовао/ла један/на кандидат/киња, да би избори успели неопходно је да 

освоји више од половине гласова изашлих. Када кандидат/киња није освојио/ла више од половине 
гласова изашлих, избори се понављају у року од 30 дана. 

Уколико је било више кандидата/киња, а највећи исти број гласова су освојили/е 2 или више 
кандидата/киња, избори се понављају за те кандидате/киње. 

Поновни избори се одржавају у року од 15 дана. За председника/цу је изабран/а 
кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број гласова.  

 
Члан 39. 

 
За чланове/ице МО изабрани/е су кандидати/киње који/које су добили/е највећи број 

гласова у оквиру броја који се бира.  
У случају да међу изабраним кандидатима/кињама нису представници/це мање заступљеног 

пола, изабрани/е кандидати/киње са најмањим бројем гласова уступају место 
кандидатима/кињама, припадницима/ама мање заступљеног пола, који/е су освојили/е највећи 
број гласова.  

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, тј. сви/све. 
 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА 
Члан 40. 

 
Председнику/ци МО мандат престаје пре истека времена на који је изабран/а:  

1. престанком чланства на начин дефинисан чланом 14. Статута Странке 
2. подношењем оставке МО, ОО или Извршном одбору; 
3. одлуком ОО о опозиву; 
4. избором новог/е председника/це; 
5. у случају смрти  
6. и другим случајевима утврђеним Статутом.  

 
Опозив председника/це МО може захтевати најмање 30% чланова/ица и пријатеља/ица са 

територије тог месног огранка. Захтев се предаје ОО. Председник/ца ОО је дужан/на да, у року од 5 
дана од дана када су се стекли услови за покретање поступка за опозив, сазове седницу ОО на којој 
ће донети одлуку о захтеву за опозиву.  

Одлуку о опозиву ОО доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ица ОО. 
Када мандат председника/це престане у случајевима из става 1. тачке 1, 2, 3, и 5. овог члана, 

дужности председника/це обавља један/на од чланова/ица МО кога/коју одреди ОО, а до избора 
новог/е председника/це ОО.  

У случајевима престанка мандата председнику/ци МО, утврђеним у ставу 1. тачке 1, 2, 3, и 5 овог 
члана, избори морају бити одржани у року од 60 дана од дана престанка мандата. 
 

Члан 41. 
 

Члану/ици МО мандат престаје пре истека времена на које је изабран/а: престанком 
чланства, оставком, у случају смрти и другим случајевима утврђеним Статутом.  
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Уколико, пре истека мандата, мандат престане најмање половини чланова/ица изабраних по овом 
Правилнику, расписују се ванредни избори у складу са овим Правилником. 
 

ДЕО ПЕТИ 
ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА/ЦУ И ЧЛАНОВЕ/ИЦЕ ОПШТИНСКОГ/ГРАДСКОГ ОДБОРА 

 
РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

Члан 42. 
 

Општински, тј. градски одбор се формира за територију општине, тј. града без формираних 
градских општина. Статус Општинског и Градског одбора у овом случају је истоветан те ће у даљем 
тексту бити коришћен само израз Општински.  

Одлуку о расписивању избора за председника/цу и чланове/ице ОО доноси Извршни одбор 
Странке. Одлуку о расписивању избора која садржи датум, време и место одржавања и број 
чланова/ица ОО који се бирају, доставља се ОО и Секретаријату у року од 24 сата. 

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.  
Општински одбор је дужан да, најкасније у року од 5 дана од дана расписивања избора, 

телефонским путем, путем сајта Странке, мејла или писма,обавести чланове/ице и пријатеље/ице 
Странке о расписивању избора са назнаком где се могу добити информације и упутства о правилима 
кандидовања.  

 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 43. 
 

Органи за спровођење избора су Извршни одбор Странке, Изборна комисија ОО и бирачки одбори.  
 

Члан 44. 
 

Извршни одбор:  
1. расписује изборе за председника/цу и чланове/ице ОО 
2. одређује број чланова/ица ОО који се бирају а на основу процента чланства  
3. на предлог ОО именује Изборну комисију ОО најкасније 7 дана по расписивању избора 
4. одређује изводе из бирачког списка према бирачким местима уз услов да једно бирачко 

место не може имати мање од 50 чланова/ица нити више од 1000 чланова/ица 
5. усваја обрасце за кандидовање и одређује изглед гласачких листића 
6. стара се о регуларности спровођења избора  
7. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог Правилника  

 
Члан 45. 

 
Изборна комисија Одбора:  

1. одређује изборне јединице и бирачка места; 
2. образује бирачке одборе и именује председнике/це и чланове/ице бирачких одбора; 
3. потврђује кандидатуре; 
4. штампа гласачке листић; 
5. обавља друге послове предвиђене овим Правилником.; 
 
Изборну комисију чине председник/ца и од 4 (четири) до 6 (шест) чланова/ица.  
Чланови/ице Изборне комисије у сталном саставу могу, између себе, изабрати заменика/цу 

председника/це Изборне комсије. 
Чланови/ице изборне комисије не могу бити кандидати/киње.  
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Кандидати/киње за председника/цу ОО имају право на представника/цу у проширеном саставу 
Изборне комисије. Своје представнике/це у проширени састав кандидати/киње могу именовати 
након прихватања њихове кандидатуре а најкасније пет дана пре дана одржавања избора.  
 

Члан 46. 
 

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник/ца и најмање два/е члана/ице, 
припадника/це Странке са територије тог бирачког места.  

Стални састав бирачког одбора именује се најкасније 3 дана пре одржавања избора.  
Кандидати/киње за председника/цу ОО имају право на представника/цу у проширеном 

саставу бирачког одбора. Своје представнике/це у проширени састав кандидати/киње могу 
именовати након образовања бирачких одбора а најкасније дан пре дана одржавања избора.  

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене овим Правилником и 
Правилником о раду бирачких одбора. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.  
 

КАНДИДОВАЊЕ 
Члан 47. 

 
Кандидат/киња за председника/цу ОО може бити сваки/а члан/ица са територије општинског 

огранка кога/ју предложи:  
- Општински одбор, 
- 30% чланова/ица и пријатеља/ица са територије општинског огранка са правом гласа  

 
Кандидат/киња за члана/ицу ОО може бити сваки/а члан/ица са територије општинског огранка 

кога/ју предложи:  
- Општински одбор, 
- 20% чланова/ица и пријатеља/ица са територије општинског огранка са правом гласа  

 
Чланови/ице Странке који желе да се кандидују могу отпочети кампању за прикупљање потписа од 
дана доношења одлуке о расписивању избора. Право увида у бирачки списак може остварити тек 
након закључења бирачког списка. 
 

Члан 48. 
 

Сваки/а предлагач/ица може да предложи највише онолико кандидата/киња колико се 
бира.  

Приликом доношења одлуке о кандидатима/кињама за чланове/ице ОО, ОО је дужан да 
води рачуна о равномерној заступљености полова (1/3 кандидата/киња морају да буду 
припадници/е мање заступљеног пола) 

 
Члан 49. 

 
Кандидатуре се подносе Изборној комисији, на усвојеним обрасцима за кандидовање, уз 

потписану Изјаву о прихватању кандидатуре, најкасније до 10 пре дана одржавања избора. 
Изборна комисија је дужна да у року од 2 дана по истеку рока за кандидовање, потврди 

кандидатуре и обавести кандидате/киње о року од 24 сата за достављање евентуалних допуна 
кандидатуре.  

Уколико састав предложених кандидатура за чланове/ице ОО не садржи најмање 1/3 мање 
заступљеног пола од броја чланова/ица који/е се бирају, ОО ће у року од 48 часова донети Одлуку о 
допуни списка кандидата/киња бројем потребним за задовољење овог принципа.  

Одлуку о коначним листама кандидата/киња Изборна комисија доставља ОО и Извршном 
одбору Странке. 
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Листе се на видан начин истичу у просторијама општинског огранка.  
 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
Члан 50. 

 
Гласање за председника/цу и чланове/ице ОО се обавља на дан, а у периоду и просторијама 

утврђеним одлуком о расписивању. 
Изборе спроводе бирачки одбори а на начин одређен у Правилнику о раду бирачких одбора 

који доноси Извршни одбор Странке. 
 

Члан 51. 
 

Гласачки листић за председника/цу ОО садржи:  
1. констатацију да се гласа за председника/цу ОО са датумом одржавања избора;  
2. редни број испред имена кандидата/киње;  
3. име, презиме, годину рођења и занимање кандидата/киње;  
4. напомену да се гласа за само једног кандидата/кињу заокруживањем редног броја.  

Имена кандидата/киња су поређана по азбучном реду презимена.  
 

Члан 52. 
 

Гласачки листић за изабраног/е чланове/ице ОО садржи:  
1. констатацију да се гласа за чланове/ице ОО са датумом одржавања избора;  
2. редни број 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 презимена.  
 

Члан 53. 
 

Гласачки листић припрема и оверава Изборна комисија.  
Број гласачких листића одговора броју бирача/ица.  
 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
Члан 54. 

 
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на бирачком 

месту.  
Поступак пребројавања гласова ближе је одређен Правилником о раду бирачких одбора. 
Резултати гласања на бирачком месту се уписују у Записник о раду бирачког одбора који се 

доставља Изборној комисији. 
 

Члан 55. 
 

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 и пријатеља/ица Огранка.  
Уколико на изборе није изашао довољан број чланова/ица и пријатеља/ица, избори се 

понављају у року од 30 дана. 
Члан 56. 

 
За председника/цу ОО је изабран/а кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број гласова.  
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Уколико је учествовао/ла један/на кандидат/киња, да би избори успели неопходно је да 
освоји више од половине гласова изашлих. Када кандидат/киња није освојио/ла више од половине 
гласова изашлих, избори се понављају у року од 30 дана. 

Уколико је било више кандидата/киња, а највећи исти број гласова су освојили/е 2 или више 
кандидата/киња, избори се понављају за те кандидате/киње. 

Поновни избори се одржавају у року од 15 дана. За председника/цу је изабран/а 
кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број гласова.  

 
Члан 57. 

 
За чланове/ице ОО изабрани/е су кандидати/киње који су добили/е највећи број гласова у 

оквиру броја који се бира.  
У случају да међу изабраним кандидатима/кињама нису представници/це мање заступљеног 

пола, изабрани/е кандидати/киње са најмањим бројем гласова уступају место 
кандидатима/кињама, припадницима/цама мање заступљеног пола, који/које су освојили/е највећи 
број гласова.  

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, тј. сви/све. 
 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА 
Члан 58. 

 
Председнику/ци ОО мандат престаје пре истека времена на који је изабран/а:  

1. престанком чланства на начин дефинисан чланом 14. Статута Странке; 
2. подношењем оставке ОО или Извршном одбору; 
3. одлуком о опозиву; 
4. избором новог/е председника/це; 
5. у случају смрти; 
6. и другим случајевима утврђеним Статутом.; 
 

Опозив председника/це ОО може захтевати 1/3 чланова/ица и пријатеља/ица општинског 
огранка СДС-а. Захтев се предаје секретару/ки Извршног одбора који/која издаје потврду о пријему. 
Председник/ца ИО је дужан/на да, у року од 5 дана од дана када су се стекли услови за покретање 
поступка за опозив, сазове седницу Извршног одбора на којој ће донети одлуку о захтеву за опозиву.  

Одлуку о опозиву Извршни одбор доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ица 
Извршног одбора. 

Када мандат председника/це престане у случајевима из става 1. тачке 1, 2, 3, и 5. овог члана, 
дужности председника/це обавља један/на од потпредседника/ца кога/коју одреди ОО а до избора 
новог/е председника/це ОО.  

У случајевима престанка мандата председнику/ци ОО, утврђеним у ставу 1. тачке 1, 2, 3, и 5 овог 
члана, избори морају бити одржани у року од 60 дана од дана престанка мандата. 
 

Члан 59. 
 

Члану/ици Одбора мандат престаје пре истека: престанком чланства, оставком, у случају 
смрти и другим случајевима утврђеним Статутом.  

Уколико, пре истека мандата, мандат престане најмање половини чланова/ица изабраних по 
овом Правилнику, расписују се ванредни избори у складу са одлуком Извршног одбора.  
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ДЕО ШЕСТИ 
 

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
Члан 60. 

 
Сваки/а бирач/ица има право да поднесе Извршном одбору приговор због 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 48 сати.  
 

Члан 61. 
 

На одлуку Извршног одбора, жалба се може поднети Статутарној комисији у року од 24 сата 
од пријема одлуке Извршног одбора. Статутарна комисија мора да одлучи по жалби у року од 48 
часова.  
Одлука Статутарне комисије је коначна. 
  

ДЕО СЕДМИ 
 

КАМПАЊА 
Члан 62. 

 
Сваки кандидат/киња има право да на пригодан начин обавести чланове/ице Странке о свом 

програму и активностима.  
Обавештавање се може бавити путем писма, телефонским позивима, на скуповима 

чланова/ица и путем друштвених мрежа, водећи рачуна о заштити угледа Странке и својих 
противкандидата/киња.  

Вођење кампање путем јавних гласила није допуштено и сматра се грубом повредом 
изборне процедуре као и било који вид плаћених огласа.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 63. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 


