На основу овлашћења из члана 29. Статута СПО, Главни одбор СПО на својој седници
одржаној дана 06. новембра 2015. год. донео је:

ПРАВИЛНИК О КАНДИДОВАЊУ И ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА
СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Члан 1.
Кандидате за председника СПО предлажу општински/градски одбори СПО.
За кандидатуру је потребна одлука о подршци кандидатуре најмање тридесет општинских
/градских одбора.
Општински/градски одбор може својом одлуком подржати само једног кандидата за
председника СПО.
Одлуке о подршци кандидатуре за председника СПО достављају се Организационом одбору
за припрему Сабора СПО.
Сваки кандидат за председника СПО дужан је да најкасније до завршетка поступка
кандидовања, писмено обавести Организациони одбор за припрему Сабора СПО, да
прихвата кандидатуру.
Члан 2.
Поступак кандидовања почиње од дана када Главни одбор, донесе одлуку о сазивању Сабора
и мора бити окончан најкасније 20 дана пре одржавања Сабора.
Сваки потенцијални кандидат за председника СПО може на прикладан начин, осим путем
средстава јавног информисања, обавестити чланство СПО о својој намери да прихвати
кандидатуру, а исто тако може обавестити чланство о својим предлозима за потпредседнике
СПО.
Члан 3.
Коначну листу кандидата за председника и потпредседнике СПО утврђује Председништво
СПО најкасније 10 дана пре одржавања шестог Сабора.
Редослед кандидата на коначној листи кандидата утврђује се према броју одлука
Општинских/градских одбора о подршци кандидатуре.

1

Члан 4.
Кандидат за председника СПО мора предложити кандидате за потпредседнике СПО.
Члан 5.
Кандидат за председника СПО мора своје предлоге кандидата за потпредседнике СПО, уз
које прилаже њихове писане изјаве о прихватању кандидатуре, доставити Организационом
одбору за припрему Сабора најкасније до истека рока за кандидовање.
Кандидат за потпредседника СПО може бити кандидат на листи само једног председничког
кандидата.
Члан 6.
О избору кандидата са коначне изборне листе кандидата за председника СПО и њиховим
предлозима кандидата за потпредседнике СПО, одлучује Сабор СПО, тајним гласањем, у
складу са Пословником о раду Сабора.
Сабор може одлучити да се о кандидату за председника СПО гласа и јавно, уколико је он
једини кандидат.
Члан 7.
За председника СПО је изабран кандидат који добије већину гласова делегата Сабора који су
гласали.
За потпредседнике су изабрани кандидати предложени од стране изабраног председника
СПО.
Члан 8.
Уколико ниједан од кандидата за председника СПО не добије потребну већину гласова,
приступа се другом изборном кругу.
У другом изборном кругу учествују двојица кандидата за председника СПО који добију
највише гласова у првом изборном кругу, а евентуално и више од двојице кандидата уколико
више од једног кандидата у првом изборном кругу оствари исти другопласирани резултат.
Листу кандидата који учествују у другом изборном кругу утврђује Изборна комисија, а
редослед на изборној листи и гласачком листићу утврђује се према резултатима гласања у
првом изборном кругу.
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Члан 9.
У другом изборном кругу за председника СПО изабран је кандидат који добије највише
гласова.
Члан 10.
Изборну комисију именује Организациони одбор за припрему Сабора најкасније десет дана
пре дана одржавања Сабора.
Изборна комисија има председника и најмање 4 члана, а сваки председнички кандидат са
коначне листе кандидата може одредити једног свог представника у изборну комисију.
Израда списка делегата који гласају, штампање и дистрибуција гласачких листића
делегатима Сабора, спровођење поступка гласања као и утврђивање резултата гласања,
искључива је надлежност Изборне комисије.
Члан 11.
Изборна комисија може одлучити да се из разлога техничке природе или ефикаснијег
спровођења поступка гласања, организују и више од једног бирачког места, у ком случају
именује бирачке одборе од најмање три а највише пет чланова.
Члан 12.
Изборна комисија утврђује образац записника о спровођењу гласања и утврђивању изборних
резултата.
Изборна комисија утврђује образац гласачког листића, који је једнообразан и оверен печатом
СПО.
Редослед кандидата за председника СПО на гласачком листићу идентичан је редоследу на
коначној листи кандидата.
Испред имена и презимена сваког кандидата уноси се редни број, а испод имена и презимена
кандидата за председника наводе се имена и презимена предложених кандидата за
потпредседнике СПО редоследом који је својим предлогом дефинисао председнички
кандидат и без ознаке редног броја испред ових имена.
Члан 13.
Записник о спровођењу гласања и утврђеним резултатима избора потписују сви чланови
Изборне комисије, а извештај о спроведеним изборима Сабору подноси председник Изборне
комисије.
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Члан 14.
Сви детаљи везани за поступак гласања, утврђивања и проглашења резултата гласања
уређују се Пословником о раду Сабора СПО.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у поступку кандидовања
и избора председника и потпредседника СПО на Сабору СПО.

У Београду 06.новембра 2015.године.
ГЛАВНИ ОДБОР СПО
ПРЕДСЕДНИК СПО
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