На основу одредбе чл. 17 ст. 3, у вези са чланом 12 ст. 3 тач. 2, чл. 21 ст. 1 Статута Српског
покрета Двери, чл. 4 ст. 1, 2, 5 и 6 Пословника о раду Главног одбора Српског покрета
Двери, Главни одбор Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 24. 03. 2019.
године, у Краљеву, донео је, допуњен

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГЛАВНОГ ОДБОРА
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин избора и критеријуми за избор чланова Главног
одбора и број чланова Главног одбора Српског покрета Двери.
Члан 2.
Главни одбор чине чланови по функцији, чланови које бира Сабор и чланови које
избором кооптира Главни одбор.
Мандат свих чланова Главног одбора траје четири године.
Чланови Главног одбора по функцији су: председник Покрета, потпредседници Покрета,
чланови Председништва, председник Извршног одбора, председници стручних савета,
народни посланици, посланици у Скупштини АП Војводине, министри, градоначелници,
председници општина и градских општина, председници скупштина градова, општина и
градских општина.
Главни одбор бира кооптиране чланове на предлог Председништва.
Члан 3.
Чланове Главног одбора бира Сабор на предлог општинских организација. Број чланова
Главног одбора који се бира на овај начин одређује Извршни одбор. Извршни одбор
одређује број кандидата (до 5) које општинске организације кандидују за чланове
Главног одбора, водећи рачуна о величини, квалитету општинске организације и
резултатима постигнутим на изборима. Коначне листе кандидата саставља Извршни
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одбор од кандидата које су предложиле општинске организације. Општинска
организација која не испуњава услове, не мора да има представника у Главном одбору.
Члан 4.
Члану Главног одбора може да престане мандат и пре истека од четири године у
следећим случајевима:
- давањем оставке на функцију члана Главног одбора,
- због напуштања Покрета,
- због неоправданог одсуства са три седнице,
- одлуком Главног одбора, на предлог Председништва.

НАЧИН ИЗБОРА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ГЛАВНОГ ОДБОРА
Члан 5.
За рад на одређивању броја чланова Главног одбора које кандидује општинска
организација, Извршни одбор формира комисију од пет чланова у коју улазе и два
представника које делегира председник Покрета.
Комисија одлучује већином гласова.
Комисија предлаже Извршном одбору број кандидата. Извршни одбор усваја коначан
број кандидата.
Члан 6.
Приликом одређивања броја чланова Главног одбора које кандидује општинска
организација, Комисија Извршног одбора се руководи следећим критеријумима:
- да ли је општинска организација основана на основу избора или постоји само
администратор,
- број чланова у општинској организацији (у процентима, на основу броја
становника општине),
- број основаних али и активних месних одбора (на основу величине општине),
- број канцеларија,
- резултат на локалним изборима у последња два циклуса, за сваки посебно (у
процентима),
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-

-

резултат на парламентарним или председничким изборима у последња два
циклуса, за сваки посебно (у процентима),
број сакупљених потписа на локалним изборима у последња два циклуса, за сваки
посебно (у процентима, на основу броја становника општине),
број сакупљених потписа на парламентарним или председничким изборима у
последња два циклуса, за сваки посебно (у процентима, на основу броја
становника општине),
број народних посланика у последња два мандата,
број покрајинских посланика у последња два мандата,
број одборника у последња два мандата,
број чланова Председништва,
број чланова Извршног одбора,
број чланова Политичког савета,
број чланова Надзорног одбора,
број чланова Статутарне комисије,
број чланова стручних савета,
број чланова савета Омладине Двери,
број чланова савета Женске снаге Двери,
број активних медија којима је оснивач општинска организација (штампани
часопис, електронски часопис, интернет портал, интернет сајт, фејсбук,
инстаграм…).

Комисија Извршног одбора одређује број бодова за сваки наведени критеријум. На
основу броја бодова, формира се ранг листа.
Комисија Извршног одбора одређује минимум бодова које треба да има општинска
организација да би могла да предложи кандидата (кандидате).
Члан 7.
Општинска организација која испуњава услове предлаже кандидата (кандидате) за
чланове Главног одбора.
Уколико општинска организација није формално конституисана, кандидата (кандидате)
за чланове Главног одбора предлаже администратор.
Члан 8.
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Извршни одбор, у договору са председником Покрета, може да предложи за чланство у
Главном одбору и кандидате који нису активни у општинским организацијама, а који су
активни у Покрету на другим пословима. Ови кандидати не улазе у квоту општинских
организација.
Извршни одбор, у договору са председником Покрета, може да предложи за чланство у
Главном одбору и кандидате који живе у региону и дијаспори, а који су својим радом у
интересу Покрета заслужили чланство у Главном одбору.
Извршни одбор, у договору са председником Покрета, може да предложи за чланство у
Главном одбору кандидате са окупираног Косова и Метохије, ван свих критеријума.
Члан 9.
Нови сазив Главног одбора може да буде изабран највише шест месеци, а најмање 15
дана пре истака мандата старог сазива Главног одбора.
Избором новог сазива Главног одбора престаје мандат свим члановима старог сазива
Главног одбора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
О правилној примени овог Правилника стара се председник Извршног одбора.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.
ПРЕДСЕДНИК
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
_________________________
Бошко Обрадовић
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