
 

 

 

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Статута Демократске Странке Србије, 

Извршни одбор Демократске странке Србије на седници одржаној дана 07.04.2010. 

године, доноси 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

ОДБОРНИЧКИХ  ГРУПА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ 

У СКУПШТИНАМА ОПШТИНА И ГРАДОВА  

 

 

Члан 1. 

 

Овим пословником регулишу се питања функционисања одборничких група 

Демократске странке Србије у Скупштинама јединица локалне самоуправе (општина 

односно градова) и градским општинама Градова ( у даљем тексту одборничка група ). 

 

Члан 2. 

 

Одборничком групом руководи председник кога бира општински односно градски 

одбор. 

Заменика председника одборничке групе именује председник одборничке групе. 

 

                                                                         Члан 3. 

 

Седницама одборничке групе руководи Председник или његов заменик, по 

овлашћењу Председника одборничке групе  

                                                                           

Члан 4. 

 

Седнице одборничке групе сазива председник одборничке групе или, по његовом 

овлашћењу заменик, одмах по добијању сазива седнице Скупштине општине односно 

Града, у циљу разматрања предложеног дневног реда. 

Седницама одборничке групе присуствују и функционери, представници 

Демократске странке Србије, у Општини односно Граду, као и председник општинског, 

односно градског одбора.  

 

Члан 5. 

 

Одборнчка група доноси одлуке већином гласова свих чланова одборничке групе. 

                                                                           

Члан 6. 

 

Председник одборничке групе је дужан да о предложеним тачкама дневног реда 

седнице Скупштине општине односно Града обавезно консултује Општински односно 

Градски одбор, а по потреби и Извршни одбор. 

Одборничка група дужна је да поштује и спроводи одлуке страначких органа, из 

става 1. овог члана.  

 



                                                                          

 

Члан 7. 

 

Председник одборничке групе,или лице које он овласти, износи ставове ДСС-а по 

појединим питањима на седницама Скупштине општине односно Града. 

На седницама Скупштине општине односно Града одборници говоре уз претходни 

договор са председником одборничке групе у циљу спровођења заједничке политике. 

                                                                     

                                                              Члан 8. 

 

Председник одборничке групе дужан је да на захтев Извршног одбора ДСС-а или 

Општинског односно Градског одбора поднесе извештај о раду одборничке групе. 

 

                                                              Члан 9. 

 

Стручне и административне послове за потребе одборничке групе обавља 

Технички секретаријат Општинског односно Градског одбора. 

 

                                                              Члан 10. 

 Овај пословник ступа на снагу даном усвајања. 

 

 

 

 

Број:ИО-113/10 

У Београду, 07.04.2010. 

 

                                                                                             Председник Извршног одбора  

                                                                                              Демократске странке Србије 

                                                                                             

                                                                                        Милован Милошевић 

  

  

 


