ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА У ДЕМОКРАТСКОЈ СТРАНЦИ
ДЕО ТРЕЋИ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се избор председника/ца регионалних одбора Демократске странке и
утврђују органи регионалних организација Демократске странке.
Члан 2.
Регионална организација Демократске странке обухвата девет региона: Београдски регион,
Новосадски регион, Нишки регион, Крагујевачки регион, Ужички регион, Смедеревски регион,
Зрењаниски регион, Лесковачки регион и Косовски регион.
Београдски регион обухвата територију града Београда.
Новосадски регион обухвата територију сремског, северно-бачког, западно-бачког и јужно-бачког
округа.
Нишки регион обухвата територију нишавског, борског, зајечарског и пиротског округа.
Крагујевачки регион обухвата територију рашког, расинског, шумадијског и моравичког округа.
Ужички регион обухвата територију златиборског, мачванског и колубарског округа.
Смедеревски регион обухвата територију поморавског, подунавског и браничевског округа.
Зрењанински регион обухвата територију северно-банатског, јужно-банатског и средње-банатског
округа.
Лесковачки регион обухвата територију јабланичког, пчињског и топличког округа.

Косовски регион обухвата територију АП Косово и Метохија.
Покрајински одбор Демократске странке за Војводину и Покрајински одбор Демократске странке
за Косово и Метохију координирају активности регионалних организација са своје територије у
складу са надлежностима прописаним Статутом Демократске странке.
Члан 3.
Органи регионалне организације су: скупштина, регионални одбор, председник/ца регионалног
одбора и регионални извршни одбор.
Скупштину региона чине чланови/ице сталног састава општинских и градских одбора из региона.
Регионални одбор чине председници/е општинских и градских одбора из региона.
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Председника/цу регионалног одбора бирају чланови/ице Демократске странке са територије тог
региона који/е имају право гласа, у складу са одредбама Статута и овог Правилника, на
непосредним изборима које расписује Извршни одбор Демократске странке.
На предлог председника/це регионалног одбора, регионални одбор бира председника/цу извршног
регионалног одбора. Чланови/ице извршног регионалног одбора су председници/е извршних
одбора општинских и градских одбора из региона или представник/ца ког/ју је именовао извршни
одбор општинског, односно градског одбора.
Члан 4.
Овај Правилник дефинише изборно право, органе за спровођење избора, расписивање избора,
поступак кандидовања, начин вођења кампање, поступак гласања, утврђивање резултата избора и
начин заштите изборног права чланова/ица у изборном поступку.
II ИЗБОРНО ПРАВО
Члан 5.
Право да бира и буде биран/а за председника/цу регионалног одбора Демократске странке има
сваки члан/ица Демократске странке који/а има:
- време проведено у чланству Демократске странке дуже од шест месеци, у односу на датум
одржавања избора
- пребивалиште на територији региона, на чијим изборима жели да учествује, дуже од последњих
шест месеци
- плаћену чланарину за текућу годину, у складу са Статутом Демократске странке, а најкасније 23
дана пре дана одржавања избора .
III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 6.
Органи за спровођење избора су Централна изборна комисија, радна тела и бирачки одбори.

Члан 7.
Централна изборна комисија
Централну изборну комисију (у даљем тексту: ЦИК) у сталном саставу именује Председништво
Демократске странке, најкасније 30 дана пре дана одржавања избора. ЦИК у сталном саставу има
председника/цу и 10 чланова/ица. Председник/ца ЦИК мора бити дипломирани правник/ца.
Кандидата/кињу за председника/цу ЦИК као и чланове/ице сталног састава ЦИК, Председништву
Демократске странке, предлаже Статутарна комисија.
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Сваки кандидат за председника/цу регионалног одбора има право да предложи једног члана/ицу и
заменика/цу члана/ице проширеног састава ЦИК. Кандидати подносе ЦИК предлог за именовање
члана/ице и заменика/це члана/ице проширеног састава ЦИК у року од 24 часа од прихватања
њихове кандидатуре. ЦИК је у обавези да решење о именовању члана/ице и заменика/це члана/ице
ЦИК у проширени састав донесе у року од 24 часа од пријема предлога.
Чланови/ице проширеног састава ЦИК својим именовањем стичу иста права и обавезе као и
чланови/ице сталног састава. Заменици/е чланова/ица ЦИК имају иста права и обавезе као и
чланови/це које могу да замењују.
Чланови/ице ЦИК не могу бити кандидати/киње, а пожељно је да се за чланове/ице ЦИК предлажу
дипломирани правници/е.
Централна изборна комисија ради у седницама које сазива и којима руководи председник/ца ЦИК.
Кворум за одржавање седница је натполовична већина броја чланова/ица ЦИК-а, а ЦИК одлуке
доноси натполовичном већином присутних чланова/ица.
На седницама ЦИК се воде записници. Административно техничку подршку раду ЦИК обезбеђује
Секретаријат странке.
Сва писана акта ЦИК-а потписује председник/ца ЦИК-а.
Члан 8.
Централна изборна комисија:
1. стара се о регуларности спровођења избора
2. прописује обрасце за спровођење изборних радњи
3. утврђује садржај и форму обрасца бирачког списка
4. утврђује број и адресе бирачких места на којима ће се гласање обавити, уз услов да једно
бирачко место не може имати мање од 30 бирача, а по правилу формира се једно бирачко
место по општинском/градском одбору
5. именује радна тела за спровођење избора
6. утврђује изводе из бирачког списка према бирачким местима
7. утврђује боју и садржину гласачких листића као и број гласачких листића за бирачка места,
оверава их и заједно са овереним изводом из бирачког списка предаје радним телима
8. врши пријем и потврђивање кандидатура
9. доноси решења о именовању чланова/ица ЦИК у проширеном саставу
10. врши допуне бирачког списка у складу са овим Правилником
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11. образује бирачке одборе и именује председнике/це и чланове/ице бирачких одбора
12. доноси Упутство о раду бирачких одбора
13. врши измене бирачког списка након његовог закључења и утврђује коначан број
чланова/ица Демократске странке са правом гласа
14. прати ток предизборне кампање и стара се o чувању угледа Демократске странке током
кампање
15. утврђује и објављује резултате избора
16. обавља друге послове предвиђене овим Правилником.
Члан 9.
Радна тела
ЦИК именује по једно радно тело за територију сваког управног округа на територији Републике
Србије, као и једно радно тело за територију Косова и Метохије. Седиште радног тела налази се на
територији одбора са највећим бројем чланова/ица са правом гласа. Седиште радног тела за Град
Београд налази се у просторијама ГрО Београд, а за нишавски округ у просторијама ГрО Ниш.
Број чланова/ица радног тела, који долазе из ОО/ГрО, једнак је броју одбора Демократске странке
на територији управног округа за који се радно тело образује, осим у случају радног тела за Град
Београд, односно Нишавски округ, када је он већи за 1. Председник/ца радног тела увек је
представник/ца одбора у ком се налази седиште радног тела, осим председника/це радног тела за
територију Града Београда, односно Нишавског округа, које именује Централна изборна комисија
на основу предлога ГрО Београд, односно ГрО Ниш.
Члана/ицу радних тела, из реда својих чланова/ица са правом гласа, Централној изборној комисији
предлаже општински, односно градски, одбор најкасније 28 дана пре дана одржавања избора, а
Централна изборна комисија доноси решење о именовању радних тела најкасније 25 дана пре дана
одржавања избора. По правилу сваки одбор треба да има по једног члана/ицу радног тела.
Председници/е и чланови/ице радних тела морају имати бирачко право и не могу бити
кандидати/киње.
Члан 10.
Радна тела:
1. предају изборни материјал бирачким одборима пре гласања
2. преузимају изборни материјал после гласања
3. предлажу стални састав бирачких одбора, у складу са чланом 11. овог Правилника
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Члан 11.
Бирачки одбор
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник/ца и најмање два члана/ице са територије
бирачког места за које се именују. Председник/ца и чланови/ице бирачког одбора имају
заменике/це.
Стални састав бирачког одбора именује Централна изборна комисија на предлог радног тела,
образованог за територију округа на ком се бирачко место налази, најкасније 10 дана пре дана
одржавања избора.
Право предлагања по једног/е члана/ице и његовог/њене заменика/це у проширени састав бирачког
одбора имају сви кандидати/киње за председника/цу регионалног одбора. Чланови/це бирачких
одбора у проширеном саставу и њихови заменици/е не морају бити чланови/ице са територије
бирачког места за које се именују.
Чланове/ице бирачких одбора у проширеном саставу именује Централна изборна комисија
најкасније 5 дана пре дана одржавања избора.
Измене чланова/ица бирачких одбора могуће је вршити достављањем захтева, од стране
овлашћеног предлагача, Централној изборној комисији најкасније 48 сати пре времена одређеног
за почетак избора.
Председници/е и чланови/це бирачких одбора не могу бити кандидати/киње.
Члан 12.
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 13.
Изборе за председника/цу региона расписује Извршни одбор Демократске странке.
Одлуком о расписивању избора одређује се датум одржавања избора.
Као дан гласања мора да се одреди дан који је нерадан: субота или недеља.
Члан 14.
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.
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Члан 15.
Одлука о расписивању избора доставља се свим општинским и градским одборима Демократске
странке, свим њеним органима и организацијама, електронским путем и објављује се на сајту
Странке.
Сви одбори Демократске странке у обавези су да поменуту одлуку видно истакну у својим
просторијама и о њој обавесте чланове/ице Странке са своје територије.
Сви одбори и органи Демократске странке дужни су да сваком заинтересованом члану/ици пруже
све неопходне информације о изборном процесу и процедури кандидовања.
V БИРАЧКИ СПИСАК
Члан 16.
Бирачки списак се формира поштујући услове из члана 5. овог Правилника.
Садржај и форму обрасца Бирачког списка доноси ЦИК.
Сви органи за спровођење избора, сви одбори Демократске странке и сви кандидати/киње дужни
су да воде рачуна о поштовању прописа из области заштите података о личности.
Члан 17.
ЦИК утврђује посебан бирачки списак за сваки регион, на основу података евидентираних у
Централној бази чланства.
Бирачки списак за одређени регион чине сви чланови/ице са територије тог региона, а који
испуњавају услове из члана 5. овог Правилника.
ЦИК доставља сваком одбору, електронским путем, списак чланова/ица који/е имају бирачко право
на његовој територији најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. Овај списак сматра се
званичним изводом из бирачког списка.
Члан 18.
Сваки члан/ица Демократске странке има право увида у званичан извод из бирачког списка, за
одбор чији је члан, до дана закључења бирачког списка. Сви председници/е одбора дужни су да
сваком заинтересованом члану/ици омогуће увид у званичан извод из бирачког списка у
просторијама одбора.
Истовремено, сви чланови/ице Странке имају могућност да се информишу о свом бирачком праву
контактирањем Секретаријата Демократске странке, односно Сервиса за чланство, који је дужан да
сваком члану/ици да информацију да ли се налази на бирачком списку и пружи му/јој све
неопходне информације везане за остваривање бирачког права уколико су испуњени услови из
члана 5. овог Правилника.
6

Члан 19.
Приговори на бирачки списак се подносе ЦИК, писаним путем, најкасније 8 дана од дана
достављања званичног извода из бирачког списка одбору. Централна изборна комисија одлучује о
приговорима у року од 3 дана од дана подношења, а најкасније 12 дана пред изборе, када се
закључује бирачки списак.
По закључењу бирачког списка Централна изборна комисија исти прослеђује радним телима,
водећи рачуна да свако радно тело добије извод из закљученог бирачког списка за територију
округа за који је формирано.
Члан 20.
На одлуку Централне изборне комисије приговор се подноси Статутарној комисији у року од 5
дана, а најкасније 7 дана пре дана одржавања избора.
Члан 21.
Централна изборна комисија најкасније 7 дана пре дана одржавања избора утврђује коначан број
чланова/ица Демократске странке са правом гласа, и након доношења ове одлуке измене бирачког
списка нису могуће.
VI КАНДИДОВАЊЕ
Члан 22.
Најкасније 20 дана пре дана одржавања избора чланови/це исказују намеру о кандидовању за
председника/цу региона.
Подносиоцу намере о кандидовању секретар/ка Странке издаје потврду са назначеним даном и
часом пријема.
Дан након истека рока из става 1. Централна изборна комисија објављује списак чланова/ица који
су исказали намеру за кандидовање.
Рокови за прикупљање потписа почињу дан након што је Централна изборна комисија објавила
списак чланова/ица који су исказали намеру за кандидовање.
Члан 23.
Кандидат/киња за председника/ицу регионалног одбора може бити сваки члан/ица Странке са
правом гласа који/а је исказао/ла намеру кандидовања и кога/ју предложи најмање 30%
чланова/ица Демократске странке са територије његовог/њеног региона са правом гласа.
Сваки члан/ица Демократске странке може предложити само једног кандидата/кињу за
председника/цу регионалног одбора.
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Разрешење председника/це регионалног одбора може да захтева 30% чланова/ица од укупног броја
чланова/ица који су имали право гласа на изборима на којима је биран. Одлуку о разрешењу
доноси Извршни одбор Демократске странке.
На предлог Извршног одбора Демократске странке, Председништво може распустити регионални
одбор.
Члан 24.
Сваки кандидат/киња на изборима има право увида у бирачки списак у просторијама Централе
Демократске странке, а након проглашења кандидатуре кандидати/киње могу добити бирачки
списак за свој регион нарезан на ЦД, у складу са Законом о заштити података о личности.

Члан 25.
Кандидатуре се подносе ЦИК писаним путем најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Пријаве садрже име, презиме, занимање кандидата/киње, годину рођења и годину учлањења у
Демократску странку, унете у Пријавни образац који прописује ЦИК.
ЦИК проглашава кандидатуру у року од 24 часа од када су се за то стекли услови. Пре доношења
решења о проглашењу кандидатуре сваки кандидат/киња је дужан/на да потпише изјаву о
прихватању кандидатуре на обрасцу који прописује ЦИК. Председник/ца ЦИК дужан/на је да, без
одлагања, обавести сваког кандидата/кињу о испуњењу услова за проглашење кандидатуре и
обавези потписивања изјаве о прихватању кандидатуре.
Кандидати/киње са непотпуним кандидатурама након објаве за исправљање коју доноси ЦИК у
року од 24 часа од предаје кандидатуре, морају у року од 48 часова исправити недостатке, које
ЦИК у року од 24 часа прихвата или одбацује.
Члан 26.
Информације о проглашеним кандидатурама објављују се на завничном сајту Демократске странке
у року од 24 часа.
Члан 27.
Коначне листе кандидата/киња за изборе утврђује Централна изборна комисија најкасније 8 дана
пре дана одржавања избора.
Коначна листа кандидата/киња за сваки регион доставља се свим општинским и градским
одборима Демократске странке са територије тог региона, електронским путем, док се на сајту
Странке објављују листе кандидата/киња за све регионе.
Сви одбори Демократске странке у обавези су да листу кандидата/киња за свој регион видно
истакну у својим просторијама.
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VII КАМПАЊА
Члан 28.
Сваки кандидат/киња има право да обавести чланове/ице Демократске странке, са територије
региона за који се кандидује, о свом програму и активностима.
Обавештавање се може обавити путем писма, телефонским позивима, на скуповима чланова и
путем страначког гласила или интернета.
Члан 29.
ЦИК је дужна да обезбеди представљање свих кандидата/киња на званичној интернет презентацији
Странке.
Члан 30.
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 може обавештавати чланове/ице о свом програму
и активностима, водећи рачуна о угледу Демократске странке и својих противкандидата/киња.
Jавни скупови пред чланством, који имају карактер предизборних скупова, морају имати видно
истакнута страначка обележја. Свако другачије поступање сматраће се грубом нарушавањем
угледа Демократске странке.
Члан 31.
Након потписивања изјаве о намери кандидовања, сваки кандидат/киња може организовати
упознавање чланова/ица са његовим програмом и активностима кроз састанке са чланством по
одборима.
Сви одбори су дужни да омогуће свим кандидатима/кињама одржавање састанака са чланством, с
тим да трошкове одржавања ових састанака, уколико се они организују ван просторија одбора,
сносе сами кандидати/киње.
Приликом одржавања састанака са чланством ван просторија одбора Демократске странке посебно
је важно водити рачуна о чувању угледа Демократске странке и противкандидата/киња.
VIII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 32.
Гласање за председника/це регионалног одбора одржава се на дан утврђен одлуком о расписивању
избора у периоду од 10 до 20 часова непрекидно. Гласање се обавља на бирачким местима које
утврди ЦИК.
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Члан 33.
У просторији у којој се одржавају избори се, осим чланова/ица који/е гласају, могу налазити
чланови/ице бирачког одбора и представници/е ЦИК.
Осим коначне листе кандидата/киња, која мора бити видно истакнута, у просторији у којој се
одржавају избори или у околини не сме бити другог материјала који се односи на кандидате/киње.
Члан 34.
Гласање за избор председника/це регионалног одбора је тајно. Гласање се обавља заокруживањем
редног броја испред имена кандидата/киње, за ког се гласа, на овереном гласачком листићу. На
сваком гласачком листићу мора бити видно назначено за колико се кандидата/киња може гласати.
Сваки члан/ица Демократске странке, који се налази на бирачком списку, у току одржавања избора
може гласати само једном.
Члан 35.
Изглед гласачког листића
Боју и садржину гласачког листића утврђује Централна изборна комисија по утврђивању коначне
листе кандидата/киња, а најкасније 8 дана пре дана одржавања избора.
Гласачки листић обавезно садржи:
1. Назив избора на који се гласачки листић односи и датум одржавања избора;
2. редни број, који се ставља испред имена кандидата/киње;
3. име, презиме, годину рођења, занимање;
4. напомену за колико се кандидата/киња може гласати, као и да се гласање обавља заокруживањем
редног броја који се налази испред имена кандидата/киње.
Редослед кандидата/киња на гласачком листићу утврђује се по азбучном реду почетног слова
презимена кандидата/киње.
Сваки гласачки листић мора бити оверен у складу са одлуком ЦИК.
Члан 36.
Гласачке листиће штампа и оверава ЦИК.
Број гласачких листића једнак је коначном броју чланова/ица Демократске странке са правом
гласа.
Место штампања и овере гласачких листића утврђује ЦИК, која руководи овим процесима, водећи
рачуна да сваки/а кандидат/киња за председника/цу, односно потпредседнике/це Демократске
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странке, може имати свог представника/цу који/а ће пратити процесе штампе и овере гласачких
листића.
Штампа и овера гласачких листића мора бити завршена најкасније 72 сата пре почетка избора.

Оверене гласачке листиће, ЦИК, пребројава и распоређује по бирачким местима. Расподела
гласачких листића по бирачким местима врши се тако да се за свако бирачко место одвоји онолико
листића колико у изводу из бирачког списка за то бирачко место има гласача/ица. Пребројани
листићи се за сваке изборе пакују у посебну коверту која се затвара и оверава. На свакој коверти
мора бити назначен број бирачког места, назив избора на које се гласачки листићи односе и број
гласачких листића у коверти.
Затворене коверте са овереним гласачким листићима сортирају се по окрузима и чувају у
просторијама Централе Демократске странке до тренутка њихове предаје радним телима.
Члан 37.
Представници/е радних тела преузимају оверене гласачке листиће и оверене изводе из бирачког
списка по бирачким местима најкасније 24 часа пре времена одређеног за почетак избора.
Примопредаја изборног материјала врши се у Централи Демократске странке.
Сви чланови/ице радних тела морају преузети изборни материјал за свој одбор најкасније 12 сати
пре времена одређеног за почетак избора и одговорни су за његово чување до предаје бирачким
одборима.
Члан 38.
Чланови/ице радних тела предају изборни материјал председницима/ама бирачких одбора
најкасније сат времена пре почетка избора. О примопредаји изборног материјала између члана/ице
радног тела и председника/ице бирачког одбора сачињава се записник.
Члан 39.
Пре почетка гласања на бирачком месту чланови/ице бирачког одбора врше пребројавање
гласачких листића и тако утврђене бројеве примљених гласачких листића уписују у записник о
раду бирачког одбора.
Члан 40.
Гласање се спроводи убацивањем гласачких листића у провидне кутије, чији број утврђује ЦИК.
Члан 41.
Пре преузимања листића, гласач/ица саопштава бирачком одбору своје лично име и презиме.
Идентитет доказује важећим документом: лична карта, пасош или возачка дозвола.
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При преузимању листића гласач/ица се потписује поред свог имена у овереном изводу из бирачког
списка на за то предвиђеном месту, а члан/ица бирачког одбора заокружује број испред имена
гласача/ице.
Члан 42.
Бирачки одбор је дужан да обезбеди тајност гласања и задужен је да води рачуна да нико не утиче
на гласање гласача/ице док је на бирачком месту.
Гласање се обавља искључиво оловкама које се налазе на бирачком месту и сваки гласач/ица је
дужан да убаци пресавијен гласачки листић у гласачку кутију. Забрањено је изношење гласачких
листића са бирачког места и њихово фотографисање.
По завршеном гласању гласач/ица без одлагања напушта бирачко место.
Члан 43.
Свако поступање гласача/ице или члана/ице бирачког одбора супротно одредбама чл. 40, 41. и 42.
овог Правилника сматра се повредом страначке дисциплине и представља основ за утврђивање
дисциплинске одговорности.
Члан 44.
Свим гласачима/цама који се нађу непосредно испред или на бирачком месту у 20 часова мора се
омогућити да гласају.
IX УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Члан 45.
По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
Утврђивању резултата могу присуствовати искључиво председник/ца и чланови/це бирачког
одбора.
Бирачки одбор резултате гласања уноси у записник о раду бирачког одбора који прописује ЦИК.
Члан 46.
Бирачки одбор најпре утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебне
коверте које печатира.
Након тога, на основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује број гласача/ица који/е
су гласали/е.
Бирачки одбор, потом, приступа пребројавању гласачких листића из гласачких кутија.
Прво се важећи гласачки листићи одвајају од неважећих.
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Неважећи гласачки листић је онај са ког се не може недвосмислено утврити за кога је гласач/ица
гласао/ла.
Затим се приступа бројању гласачких листића и утврђивању резултата који се уписују у записник о
раду бирачког одбора.
Члан 47.
У записник о раду бирачког одбора поред резултата гласања на бирачком месту уносе се и
евентуалне примедбе чланова/ица бирачког одбора на процедуру гласања на бирачком месту.
Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови/ице бирачког одбора.
Записник о раду бирачког одбора сачињава се у два истоветна примерка од којих се један доставља
ЦИК, а други остаје у одбору на територији ког се бирачко место налази. Сваки члан/ица
проширеног састава бирачког одбора има право да од ЦИК захтева копију записника о раду
бирачког одбора у року од 24 часа од затварања бирачких места.
Члан 48.
Одмах по утврђивању резултата гласања, председник/ца бирачког одбора, на основу података из
записника о раду бирачког одбора, попуњава електронски образац о резултатима гласања и без
одлагања га шаље ЦИК путем интернета.
Бирачки одбор је у обавези да утврди резултате гласања и достави ЦИК попуњен електронски
образац о резултатима гласања најкасније до 22 часа на дан избора.
Члан 49.
ЦИК на основу података добијених електронским путем од бирачких одбора утврђује
прелиминарне резултате гласања најкасније до 23 часа на дан одржавања избора.
Коначне резултате гласања Централна изборна комисија утврђује на основу података добијених из
записника о раду бирачких одбора најкасније 48 часова од затварања бирачких места.
Члан 50.
Председник/ца бирачког одбора предаје изборни материјал после утврђивања резултата гласања
члану/ици радног тела задуженом/ј за одбор на чијој се територији бирачко место налази
најкасније до 23 часа на дан одржавања избора. Чланови/це радних тела дужни су да изборни
материјал који садржи: важеће и неважеће гласачке листиће, оверене изводе из бирачког списка са
бирачких места, записнике о раду бирачког одбора достави ЦИК најкасније у року од 48 часова од
затварања бирачких места.
Члан 51.
Избори су успели ако је на њих изашло преко 30% гласача/ица.
Члан 52.
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За председника/цу регионалног одбора изабран/а је кандидат/киња који/а је добио/ла највећи број
гласова изашлих гласача/ица.
XI ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 53.
Сваки/а члан/ица Демократске странке који има бирачко право има право да поднесе ЦИК
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.
ЦИК одлучује по приговору у року од 48 часова.
Члан 54.
На одлуку ЦИК, 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 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Правилник је донет на седници Главног одбора одржаној 2. септембра 2017. године
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
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