На основу члана 15. став 5 Статута Демократске странке Србије, Главни одбор
Демократске странке Србије на седници одржаној __________ 200_. године, доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ГЛАВНОГ ОДБОРА
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ
Садржина пословника
Члан 1.
Овим пословником уређују се састав и начин рада и одлучивања Главног
одбора Демократске странке Србије (у даљем тексту: Главни одбор).
Састав Главног одбора
Члан 2.
Главни одбор чине чланови по функцији, чланови које бира Скупштина и
чланови које избором кооптира Главни одбор.
Чланови Главног одбора по функцији јесу председник Странке, потпредседници
Странке, председник Извршног одбора, председник Савета и председник Омладине
Демократске странке Србије..
Председник и потпредседници Странке су истовремено и председник и
потпредседници Главног одбора.
Скуптштина бира 170 чланова Главног одбора, са коначних листа изборних
подручја и са листе Омладине Демократске странке Србије.
Главни одбор бира на предлог председника Странке, највише 24 кооптирана
члана, као и кооптиране чланове из иностранства.
Учествовање у раду Главног одбора
Члан 3.
Поред чланова Главног одбора, у раду Главног одбора могу учествовати
председници општинских одбора чији општински огранци немају члана у Главном
одбору, као и народни посланици и министри који нису чланови Главног одбора.
На .предлог председавајућег, Главни одбор може одлучити да они имају право
гласа по неком питању и тада улазе у кворум.
Сазивање седнице
Члан 4.
Седницу Главног одбора сазива председник Странке или 1/3 чланова Главног
одбора. У сазиву се одређују време и место одржавања седнице Главног одбора и
дневни ред.
Главни одбор састаје се најмање једном у три месеца.
Председавање седницом
Члан 5.
Седницама Главног одбора председава председник Странке, а када је он
одсутан – потпредседник Странке кога он одреди (у даљем тексту: председавајући).
Дневни ред седнице предлаже председавајући.

Доношење одлука
Члан 6.
Главни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна већина од
укупног броја чланова Главног одбора.
Чланови Главног одбора кооптирани из иностранства не улазе у кворум.
Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова са правом
гласа, осим када одлучује о избору и разрешењу председника Извршног одбора и
председнику Савета, о евентуалном неучешћу на изборима на свим нивоима и о
ступању и иступању из коалиција у Србији. У овим случајевима Главни одбро
одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Начин гласања
Члан 7.
Главни одбор одлучује, по правилу, јавним гласањем, осим о избору и
разрешењу председника и чланова Извршног одбора и председника и чланова Савета,
када је гласање тајно.
Завршна одредба
Члан 8.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања.
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ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ
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