ПОСЛОВНИК
О РАДУ САБОРА СПО
Члан 1.
Овим Пословником уређује се рад Сабора СПО ( у даљем тексту:
Сабор), избор радних тела, поступак разматрања и усвајања саборских
докумената, поступак за избор председника и потпредседника СПО,
верификација мандата чланова Главног одбора и друга питања од
значаја за рад Сабора.

РАД САБОРА
Члан 2.
Рад Сабора је јаван.
У раду Сабора са правом одлучивања учествују:
- делегати Сабора изабрани сагласно члану 14. став 2.и 3. Статута СПО
- делегати Сабора сагласно члану 14. став 3. Статута СПО.
У раду Сабора, без права одлучивања, могу учествовати и гости
Сабора.
Члан 3.
Сабор отвара и његовим радом, до избора радног председништа,
руководи председник Организационог одбора за припрему Сабора .
Члан 4.
Сабор може пуноважно радити и одлучивати уколико постоји кворум
за рад
Кворум за рад Сабора је половина плус 1 од укупног броја делегата, а
његово постојање констатује председник Организационог одбора за
припрему Сабора на основу евиденције пријављених делегата Сабора.

Уколико кворум за рад Сабора не постоји, Сабор ће наставити са радом
и одлуке доносити већином присутних делегата, с тим што се у року од
једне године мора заказати ванредни Сабор са истим дневним редом.
Члан 5.
Одмах по констатовању кворума, Сабор доноси Пословник о раду.
Пословник је донет када за њега јавно гласа већина од присутних
делегата Сабора.
Уколико, након јавног гласања, постоји очигледна већина, одлука о
доношењу се проглашава и без пребројавања и утврђивања тачног
броја гласова.
Члан 6.
На предлог председника Органозационог одбора за припрему Сабора,
Сабор јавним гласањем бира Радно председништво и председавајућег
Радног председништва Сабора.
Радно председништво мора имати непаран број чланова.
Радно председништво и председавајући радног председништва су
изабрани када за предлог у целини гласа већина од присутних делегата
Сабора.
Уколико, након јавног гласања, постоји очигледна већина, одлука о
избору се проглашава и без пребројавања и утврђивања тачног броја
гласова.
Радно председништво предлаже дневни ред и колективно руководи
радом Сабора.
Члан 7.
Дневни ред се усваја јавним изјашњавањем, а усвојен је када за њега
гласа већина присутних делегата.

Уколико, након јавног гласања, постоји очигледна већина, одлука се
проглашава и без пребројавања и утврђивања тачног броја гласова.
Члан 8.
Радно председништво предлаже Сабору избор прeдседника и чланова
Комисије за представке и жалбе.
Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе упућене
Сабору, предлаже поступање по њима и о томе подноси извештај
Сабору.
У име комисије, извештај Сабору подноси председник комисије.
Извештај је усвојен када за њега гласа већина присутних делегата
Сабора, а уколико након јавног гласања постоји очигледна већина,
одлука се проглашава и без пребројавања и утврђивања тачног броја
гласова.
Члан 9.
Сабор јавним гласањем усваја извештаје о раду органа Странке.
Извештај о раду органа Странке подноси Председник СПО и директор
Странке.
Извештаји су усвојени када за њих гласа већина присутних делегата
Сабора, а уколико након јавног гласања постоји очигледна већина,
одлука се проглашава и без пребројавања и утврђивања тачног броја
гласова.

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА СПО
Члан 10.
Поступак избора председника и потпредседника СПО спроводи се у
складу са: Статутом СПО и одредбама овог Пословника.
Поступак избора спроводи Изборна комисија .
Члан 11.
Избор председника и потпредседника спроводи се тајним гласањем
делегата Сабора.
Гласање се врши на гласачким листићима, чију форму и садржај
прописује Изборна комисија.
Изборне резултате утврђује Изборна комисија, а извештај Сабору
подноси и резултате проглашава председник Изборне комисије.
Члан 12.
Председник Изборне комисије пре почетка избора, подноси извештај
Сабору о спроведеном поступку кандидовања и саопштава коначну
листу кандидата за председника и потпредседнике СПО.
Председник Изборне комисије даје упутства делегатима Сабора о
начину гласања и обавештава их о поступку утврђивања и проглашења
резултата гласања.
Члан 13.
Кандидати за председника и потпредседнике могу се обратити Сабору
пре почетка гласања и изнети своје програме, концепције и стратегију
даљег рада које нуде у оквиру свог изборног програма.
Кандидати за председника и потпредседнике не могу у свом обраћању
Сабору вређати или на други начин нападати достојанство и личност

других кандидата, а уколико би то учинили, председавајући радног
председништва је дужан да им одузме реч и спречи њихово даље
обраћање Сабору.
Обраћање сваког кандидата за председника СПО Сабору може трајати
највише 20 минута, а сваког кандидата за потпредседника СПО
највише 10 минута.
Кандидати се обраћају Сабору следећи редослед на коначној ранг
листи кандидата и то прво кандидати за председника а потом
кандидати за потпредседнике СПО.
Члан 14.
Након обраћања кандидата Сабору, радно председништво одређује
прекид седнице у трајању од најмање сат времена и позива делегате
Сабора да за то време приступе гласању.
Члан 15.
Гласање се врши на гласачком листићу, заокруживањем редног броја
испред имена кандидата за кога се гласа, а гласа се за онолико
кандидата колико се бира.
Као важећи листић сматраће се и листић на коме је заокружен и редни
број и име и презиме кандидата.
Као неважећи листић сматраће се: листић на коме није извршено
гласање, листић на коме је гласано за већи број кандидата од броја који
се бира, листић на коме су вршена дописивања или прецртавања као и
листић оз кога се не може са сигурношћу утврдити за ког кандидата је
гласано.
Изборна комисија ће након спроведеног гласања, пре утврђивања
резултата гласања прво разврстати гласачке листиће и одвојити
неважеће у посебан коверат уз констатовање њиховог броја, а потом ће
приступити пребројавању гласова које су освојили поједини кандидати.

Члан 16.
Изборна комисија утврђује и објављује резултате гласања.
Председавајући радног председништва Сабора, на основу извештаја
Изборне комисије проглашава резултате избора и констатује: ко је од
кандидата изабран за председника и потпредседнике СПО, престанак
мандата досадашњем председнику и потпредседницима СПО и почетак
трајања мандата новоизабраном председнику и потпредседницима
СПО.
Изабрани председник СПО
резултата избора.

обраћа се Сабору након проглашења
Члан 17.

У случају да се не изврши избор председника и потпредседника у
првом изборном кругу, кандидати који учествују у другом изборном
кругу не могу се поново обраћати Сабору пре другог круга гласања.
Гласање у другом изборном кругу спроводи се сходном применом
одредаба овог Пословника за гласање у првом изборном кругу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Делегати Сабора који желе да учествују у дискусији подносе своје
пријаве падном председништву.
Дискусија у којој учествују делегати Сабора ограничава се у свом
трајању на пет минута, а реплика на два минута.
Говорник не сме у својој дискусији употребљавати увредљиве или
погрдне речи којима се вређа достојанство и личност другим
говорницима, кандидатима, или гостима Сабора, а уколико би то
учинио, председавајући радног председништва дужан је да му одузме
реч и спречи његово даље обраћање Сабору.

Дискусија се прекида када Изборна комисија обавести радно
председништво да је спремна да поднесе извештај о спроведеним
изборима и саопшти изборне резултате.
Члан 19.
Све одлуке које доноси Сабор, осим оних за које је овим пословником
посебно прописана потребна већина, доносе се јавним гласањем и
већином од броја присутних делегата Сабора.
Када је већина приликом гласања очигледна, председавајући радног
председништва не мора посебно утврђивати број гласова за и против.
Члан 20.
О свим питањима која настану у току рада Сабора, а која нису
изричито
регулисана
овим
пословником,
одлучује
радно
председништво Сабора већином гласова.
Члан 21.
Овај пословник ступа на снагу његовим доношењем и у целости ће се
примењивати у раду Сабора СПО.
за Сабор СПО
Председник СПО
Вук Драшковић

