На основу члана 35. став 1. тачка 17. и члана 102. став 3. Главни одбор Демократске
странке на седници одржаној 30. августа 2015. године донео је:

Правилник
о поступку утврђивања листа кандидата
за посланике и одборнике
Члан 1.
Овим Правилникoм одређују се основна начела за утврђивање листа кандидата,
критеријуми за селекцију кандидата, поступак кандидовања и утврђивање редоследа
кандидата за народне и покрајинске посланике и општинске и градске одборнике.
Све именице које се у овом Правилнику користе у мушком роду истовремено
обухватају именице у женском роду, а користе се у облику који изражава пол лица које
је/их носи.
ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊE ЛИСТА КАНДИДАТА
Органи Демократске странке у поступку селекције кандидата руководиће се
следећим начелима:
1. Начело транспарентности поштоваће се тако што ће сва правила и процедуре за процес
кандидовања и селекције кандидата бити јасне, једноставне, недвосмислене и лако
применљиве од стране општинских, градских, регионалних и покрајинских организација.
2. Начело инклузивности поштоваће се тако што ће сви чланови Демократске странке бити
једнако укључени у овај процес, увођењем правила „један члан = један глас“, односно
непосредним изјашњавањем о кандидатима за одборнике и посланике у што већем броју
ситуација и када год је то разумно, могуће и примењиво.
3. Начело равноправности поштоваће се тако што ће се на листи кандидата за одборнике
и посланике обезбедити веће учешће друштвених група које нису довољно заступљене у
нашим демократским институцијама. Странка ће посебно вoдити рачуна да представници
Странке на одборничким и посланичким листама осликавају различитости, у смислу пола,
националнe припадности, инвалидитета.
4. Начело поштења огледаће се у потпуном поштовању Етичког кодекса Демократске
странке.
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
Члан 2.
Листа кандидата за народне посланике састоји се из дела листе који предлаже и
чији редослед утврђује Председник Странке, дела листе који предлаже и чији редослед
утврђује Председништво и дела листе који предлажу општински и градски одбори, а чији
редослед утврђује Председништво према правилима из овог Правилника, поштујући

следеће принципе: равномерну географску заступљеност, изборни резултат Странке на
претходним парламентарним изборима у јединици локалне самоуправе из које долази
кандидат и потенцијал који кандидат има да допринесе раду Демократске странке у
Народној скупштини Републике Србије.
Члан 3.
Председник Странке предлаже кандидате и утврђује редослед за првих 5 (пет)
места на посланичкој листи које предлаже Демократска странка. По правилу, на првом
месту посланичке листе налази се Председник.
Председништво странке предлаже кандидате и утврђује редослед за места од 6-10
(од шестог до десетог места) које на посланичкој листи предлаже Демократска странка.
Наредна 32 (тридесет два) кандидтата предлажу општински и градски одбори и то
тако што у овом делу посланичке листе мора бити предложен по један кандидат из сваког
од 24 (двадесет четири) управна округа, 7 (седам) кандидата са територије града Београда
и 1 (један) кандидат са територије АП Косова и Метохије.
Председништво бира по једног кандидата из сваког од управних округа, града
Београда (7) и АП Косово и Метохија и том приликом води рачуна да се у овом делу листе
рангирају кандидати које су предложили општински и градски одбори а на чијим
територијама је остварен најбољи изборни резултат. Редослед кандидата утврђује се на
основу процента освојених гласова у односу на број бирача изашлих на изборе, који је
остварила листа на којој је, на претходним парламентарним изборима, учествовала
Демократска странка, у општини/граду из које је кандидат који је предложен.
Приликом утврђивања редоследа води се рачуна о квоти од 40% мање
заступљеног пола, као и о томе да минимум један представник националне мањине и
један представник омладине буду заступљени међу сваких 20 кандидата на листи.
Наредних 10 (десет) кандидата за народне посланике одређују се по правилима
утврђеним у ставу 1. и ставу 2. овог члана.
Следећу групу кандидата чине кандидати које предлажу општински и градски
одбори а чије се рангирање врши уз примену правила из ставова 3. и 4. овог члана, с тим
да је њихов укупан број (32) умањен за 4 кандидата који представљају територије 3
округа са најмањим бројем бирача и једног кандидата са територије Града Београда.
Члан 4.
Поступак предлагања и рангирања кандидата описан у члану 3. понавља се док не
буде утврђен распоред за 210. кандидата које предлаже Демократска странка, с тим да се
број кандидата које предлажу општински и градски одбори у свакој следећој расподели
умањује за 4 кандидата следећом динамиком:
• За 3 кандидата из преосталих округа са најмањим бројем бирача и једног мање са
територије АП Косово и Метохија
• Затим, у наредној расподели, за 3 кандидата из преосталих округа са најмањим
бројем бирача и једног мање са територије Града Београда

•

У свакој следећој расподели за 4 кандидата из преосталих округа са најмањим
бројем бирача с тим да је у последњој расподели један кандидат са територије
града Београда.

Избор преосталих кандидата до попуњавања листе предлаже и утврђује
Председништво странке.
Члан 4а
Градски одбори, који на својој територији имају формиране општинске одборе,
имају право предлагања онолико кандидата колико на својој територији имају
формираних општинских одбора. Остали градски одбори и општински одбори имају
право предлагања по 1 (једног) кандидата.
Члан 4б
Првих 17 кандидата на листи са територије Града Београда, које предлажу
општински одбори или Градски одбор Београд морају бити из различитих општинских
одбора.
Када на територији једне јединице локалне самоуправе постоје два или више
општинских одбора, кандидате предлаже сваки од одбора, а њихово рангирање на листи
се врши на основу резултата оствареног на територији целе општине.
Члан 5.
Сви кандидати на посланичкој листи имају обавезу да потпишу изјаву о прихватању
одредаба овог Правилника.
Кандидати морају имати вишегодишње искуство у раду Странке, или проћи
посебну обуку (јавни наступ, вештине говорништва, заступање, политике ДС, итд).
Члан 5а
Покрајински одбор Демократске странке пре утврђивања листе кандидата за
покрајинске посланике предлаже Председништву Демократске странке на усвајање
Критеријуме за утврђивање листе кандидата за покрајинске посланике. Предложени
Критеријуми морају поштовати начела прописана овим Правилником, а пожељно је да
буду израђени по угледу на Критеријуме за формирање листе кандидата за народне
посланике садржане у овом Правилнику.

Члан 5б
Градски одбор Београд пре утврђивања листе кандидата за градске одборнике за
Град Београд предлаже Председништву Демократске странке на усвајање Критеријуме за
утврђивање те листе. Предложени Критеријуми морају поштовати начела прописана
овим Правилником, а пожељно је да буду израђени по угледу на Критеријуме за
формирање листе кандидата за народне посланике садржане у овом Правилнику.
Члан 5в
Сви општински и градски одбори, осим градског одбора Београд, пре утврђивања
листа кандидата које предлажу имају обавезу да органу странке, који по Статуту и овом
Правилнику, потврђује те листе доставе на усвајање Критеријуме за утврђивање листе.
Предложени Критеријуми морају поштовати начела прописана овим Правилником, а
пожељно је да буду израђени по угледу на Критеријуме за формирање листе кандидата за
народне посланике садржане у овом Правилнику.
Члан 6.
Кандидати за одборнике и посланике дужни су да, приликом кандидовања,
истакну област интересовања за обављање јавних функција на државном, покрајинском и
локалном нивоу.
Председништво Странке и локалне организације дужни су да воде рачуна да
приликом предлагања кандидата за обављање јавних функција дају предност оним
кандидатима који су остварили изборну победу или добар изборни резултат на својој
територији.
Члан 7.
У случају једнаког рангирања, предност има кандидат за одборника или посланика
који задовољава следеће критеријуме:
1. За кандидата за одборника особа која је члан Демократске странке најмање 2 (две)
године (за кандидата за одборника из Демократске омладине најмање 1 (једну) годину, а
за посланика кандидат који је члан најмање 4 (четири) године (за кандидата за посланика
из Демократске омладине, најмање 2 (две) године);
2. Члан Странке који има уредно плаћену годишњу чланарину за сваку годину чланства у
Странци;
3. Кандидат који је учествовао у претходним кампањама Демократске странке
4. Кандидат за посланика који је барем једанпут био посланик или одборник, председник
ОО/ИО ОО или је био изабран на неку вишу страначку функцију од наведених у овом
ставу;
5. Кандидат за одборника који је барем једанпут био одборник или председник МО.

III ПОТВРЂИВАЊЕ ЛИСТА КАНДИДАТА
Члан 8.
Председништво Странке води кадровску политику, односно потврђује листе
кандидата за народне и покрајинске посланике и градске одборнике за Скупштину града
Београда. У случају да листа, према правилима из овог Правилника, не задовољава
законски критеријум о присутности мање заступљеног пола, представници мање
заступљеног пола се померају до оног места на листи како би се задовољио овај
критеријум.
Извршни одбор, у другом степену, одлучује о жалбама општинских и градских
одбора на потврђене листе кандидата за општинске и градске одборнике, које потврђују
покрајински одбор, регионални одбор или градски одбор Београд.
Опшински одбор утврђује листу кандидата за одборнике и предлаже кандидате за
градске одборнике са своје територије.
Градски одбор потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје
територије и утврђује листе кандидата за градске одборнике.
Покрајински одбор потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје
територије, осим за градске општине, потврђује листе кандидата за градске одборнике са
своје територије и утврђује листу кандидата за покрајинске посланике.
Регионални одбор потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје
територије, осим за градске општине, и потврђује листе кандидата за градске одборнике
са своје територије.
Сви органи који врше потврђивање листа кандидата старају се о поштовању
одредаба овог правилника.
Члан 9.
Кандидат за одборника, односно посланика има:
1. обавезу да помаже Демократској странци да буде ближа бирачима које представља;
2. обавезу да буде привржен вредностима Демократске странке као што су једнакост,
социјална правда, награђивање труда и поштење, и да их примењује свакодневно и
видљиво на послу који ради и ван њега;
3. обавезу да да одборнички/посланички посао настави и надгради на своје животно и
радно искуство тако да разуме вредности, бриге и жеље просечног бирача у Србији;
4. могућност да аргументовано заступа људе који гласају за њега пред осталим колегама
одборницима/послницима и у јавности;
5. потенцијал да допринесе раду Демократске странке у општинским, градским,
покрајинским скупштинама и Народној скупштини, за шта су потребне одличне вештине
анализе и комуникације, као и вештине управљања;

Члан 10.
Уколико буду изабрани, одборници/посланици ће, у тексту који утврди Извршни
одбор Демократске странке, потписати посебну Изјаву са дужностима и правима у односу
на улогу коју преузимају а нестраначки кандидати изабрани на листи Демократске странке
и изјаву да ће се понашати и да ће радити у складу са Статутом, Етичким кодексом,
општим актима и одлукама органа Демократске Странке.
Председништво Демократске странке има могућност да, у случају посебних
околности у којима утврди да би нека особа као кандидат за одборника или покрајинског
посланика Демократске странке могла посебно допринети раду и угледу Демократске
странке, остварењу њених вредности и политике у локалној средини, измени листу
кандидата уз обавезу да такву одлуку писмено образложи за сваки појединачни случај.
Оваква одлука мора имати подршку апсолутне већине чланова Председништва.
Извршни одбор има право да предложи Председништву доношење одлуке из
претходног става.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

