На основу одредбе чл. 17 ст. 2 тач. 14, чл. 21 ст. 1, и чл. 22 Статута Српског покрета
Двери, чл. 4 ст. 1, 3, 5 и 6 Пословника о раду Главног одбора Српског покрета Двери,
Главни одбор Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 24. 03. 2019. године, у
Краљеву, донео је, следећи

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин избора председника Српског покрета Двери.
КАНДИДОВАЊЕ
Члан 2.
За председника Покрета може бити кандидован сваки члан Покрета кога предложи
најмање 20 општинских организација или 1/4 чланова Сабора својим потписом.
Кандидат за председника Покрета дужан је да предложи програмску платформу
Покрета.
РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА
Члан 3.
Избори се одржавају најраније 90 дана, а најкасније 3 дана пре престанка мандата
председника.
Одлуку о расписивању избора доноси Главни одбор. Одлуком о расписивању одређује
се датум одржавања избора и рокови за вршење изборних радњи.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не сме проћи мање од два месеца и
више од четири месеца.
Одлука о расписивању доставља се свим централним и територијалним органима
Покрета.
Организациони секретар је дужан да достави потенцијалним кандидатима податке који
су неопходни за кандидатуру.
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Пријава за кандитатуру се подноси организационом секретару, најкасније 30 дана пре
дана одржавања избора. Пријава садржи име, презиме, датум учлањења, предлог за
кандидатуру и програмску платформу прописане чланом 2 овог Правилника.
Организациони секретар издаје подносиоцу пријаве потврду о примљеној пријави за
кандидатуру.
Након истека рока за подношење пријаве, кандидациона листа се доставља
Председништву Покрета на потврду. Председништво потврђује кандидациону листу у
року од 24 часа. Потврдом кандидационе листе почиње предизборна кампања.
Председништво Покрета именује комисију за избор председника Покрета, која врши
техничке припреме.
КАМПАЊА
Члан 4.
Сваки кандитат за председника има право да на прихватљив начин обавести чланове
Покрета о својој кандидатури, програму и активностима. Кандитат ово обавештавање
може учинити на трибинама чланова, путем писама и страначног гласила.
Приликом достављања изборног материјала члановима, градске и општинске
организације су дужне да поштују принцип равноправности представљања свих
кандидата.
Није дозвољено вођење кампање путем јавних гласила.
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 5.
Уколико кандидат сматра да су учињене неправилности или повреде изборног права у
било којој фази поступка за избор председника, може изјавити приговор Статутарној
комисији у року од 24 часа од часа када су учињене неправилности или повреде
изборног права.
Статутарна комисија одлучује о поднетом приговору у року од 48 сати.
Уколико се утврди да су учињене повреде изборног поступка могле бити такве природе
да утичу на резултат избора, Статутарна комисија може поништити изборе и донети
одлуку о даљем поступку и неопходним мерама.
Против одлуке из става 3. овог члана може се изјавити жалба Председништву у року од
24 часа од часа објављивања или достављања одлуке.
Одлука Председништва је коначна и обавезујућа.
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ИЗБОР И ТРАЈАЊЕ МАНДАТА
Члан 6.
Сабор бира председника Покрета јавним гласањем, осим ако се одлучи другачије.
Избор председника Покрета је пуноважан ако је присутна већина од укупног броја
делегата Сабора.
Сабор бира председника већином гласова од укупног броја делегата.
Ако на изборима учествује до два кандидата, кандидат је изабран за председника
Покрета ако освоји већину гласова делегата који су гласали.
Ако на изборима учествује један кандидат и не освоји потребну већину гласова,
поступак кандидовања и избора се понавља.
Ако на изборима учествују три или више кандидата, изабран је онај кандидат који у
првом кругу освоји више од половине гласова делегата који су гласали, а ако ни један
од кандидата не освоји потребну већину у првом кругу гласања, гласање се понавља
између два кандидата који су освојили највећи број гласова, а изабран је кандидат који
освоји више гласова у другом кругу.
Избором председника Покрета усвојена је и програмска платформа коју је предложио.
Мандат председника Покрета траје четири године.
Иницијативу за разрешење председника Покрета може да предложи најмање 1/3
чланова Сабора или Главни одбор на основу заједничког предлога већине од укупног
броја чланова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
О правилној примени овог Правилника стара се Председништво.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.
ПРЕДСЕДНИК
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
_________________________
Бошко Обрадовић
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