На основу члана 13. став 1. тачка 2., члана 35.став 1. тачка 17. Статута
Демократске странке, Главни одбор на својој седници одржаној
дана
13.12.2014. године донео је
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УСВАЈАЊА ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
I УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим Правилником примењује се начело унутарстраначке демократије, ближе
се уређује садржина Изборног програма, дефинишу носиоци израде Изборног
програма и одређује се процедура консултовања у изради Изборног програма
Демократске странке (у даљем тексту: Програм).
II НАЧЕЛО УНУТАРСТРАНАЧКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Члан 2.
У изради Програма начело унутарстраначке демократије примењује се кроз
настојање да се чланови/це Странке непосредно и редовно укључују у израду
Програма.
III САДРЖИНА ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА
Члан 3.
Изборни програм се доноси на четверогодишњи период и садржи:
1. Увод и програмски оквир
2. Задатке и стратешке циљеве Изборног програма
3. Политике за конкретне области
IV НОСИОЦИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Члан 4.
Чланство Демократске странке је носилац процеса израде Програма.
Политички савет предлаже председнику/ци Странке платформу Изборног
програма.
Главни одбор доноси одлуку о започињању израде Програма са роком
завршетка од годину дана од дана доношења одлуке и доноси изборни
Програм.

Члан 5.
Центар ресорних одбора је носилац процеса консултација у изради Програма (у
даљем тексту: ЦРО).
Ресорни одбори дају предлоге практичних политика за сваки сектор за процес
консултација.
V ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Члан 6.
Процедура консултовања користи се за израду и доношење Програма.
Процедура започиње изјашњавањем чланства о приоритетним областима
политике.
Изјашњавање чланства о приоритетним областима политике у року од 30 дана
од дана доношења одлуке из члана 4. став 3. овог Правилника.
На основу платформе Председника/це ДС, ЦРО предлаже практичне политике
за сваку област у року од 60 дана од дана доношења одлуке из члана 4. став 3.
овог Правилника.
Члан 7.
Консултације између ЦРО, општинских/градских организација, органа и тела
Странке траје од 60 до 180 дана од од дана доношења одлуке из члана 4. став
3. овог Правилника.
VI КОНСУЛТОВАЊЕ ЧЛАНСТВА
Члан 8.
Процедура консултовања подразумева:
-

ЦРО израђује предлоге практичних политика, отвара јавну дебату и
доноси интерни акт о процедури спровођења оn-line дебате;

-

ЦРО организује on-line дебату за чланове/ице како би они изразили
подршку или неслагање са одређеним предлозима, да дају коментаре и
сугестије (трећи, четврти и пети месец након започињања процеса);

-

ЦРО доставља нацрте обласних политика локалним организацијама,
органима и телима ДС и поставља на on-line интернет страницу; (други
месец након доношења одлуке Главног одбора о започињању процеса);

-

дебата о областима политике подразумева обавезно консултовање
чланства о предлозима докумената и то организовањем дискусије на
месним одборима (трећи, четврти и пети месец након започињања
процеса);

-

за првих 5 приоритетних области по избору чланства, предлог ЦРО се
доставља целокупној стручној јавности странке из сваког од тих 5
области. Сваки члан/ица стручан за одређену област има право
подношења амандмана (трећи, четврти и пети месец након започињања
процеса);

-

локалне организације у овој фази консултација имају право да подносе
амандмане у писаној форми у ЦРО;

-

Ресорни одбори разматрају све амандмане, након чега предлажу нацрт
Програма; (током шестог, седмог и осмог месеца након започињања
процеса);

-

нацрт Програма доставља се на поновне консултације у локалне
општинске/градске организације (дискусија траје током деветог месеца од
започињања процеса);

-

локална организација може да поднесе највише три амандмана из сваке
области на нацрт Програма;

-

амандмане разматрају Ресорни одбори и предлажу коначни текст
практичних политика који постају саставни део Програма (током десетог
месеца од започињања процеса);

-

коначни текст Програма ЦРО доставља Председништву и Политичком
савету (током једанаестог месеца од започињања процеса);

-

Главни одбор усваја Изборни програм Демократске странке (током
дванаестог месеца од започињања процеса).

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

