На основу члана 30. став 1. тачкa 7. Статута Демократске
странке Србије, Извршни одбор на седници од 7. новембра 2007.
године,
доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОДБОРА
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим пословником ближе се уређује рад покрајинских одбора
Демократске странке Србије (у даљем тексту: ДСС).
Положај, састав, послови и печат Покрајинског одбора
Члан 2.
Покрајински одбор је орган Странке кога чини 15 чланова које
бира Скупштина покрајинског огранка .
Покрајински одбор надлежан је за обављање послова
предвиђених чланом 45. Статута ДСС.
Покрајински одбор има печат елипсастог облика у чијој средини
је знак Странке испод којег је текст: Демократска странка Србије –
Покрајински одбор – назив покрајине.

II. САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ
Сазивање седнице
Члан 3.
Седницу покрајинског одбора сазива председник покрајинског
одбора, а ако је спречен, потпредседник, 1/3 чланова покрајинског
одбора, односно Извршни одбор, најмање једном у месец дана.
Конститутивну седницу покрајинског одбора сазива председник
Извршног одбора који истом председава.

Председавање седницом
Члан 4.
Седници председава председник покрајинског одбора, а ако је
спречен, потпредседник покрајинског одбора.
Када седницу сазива Извршни одбор седницом председава
председник Извршног одбора.
Чланови Извршног одбора са територије покрајине, председник
посланичке групе у скупштини покрајине, председник и потпредседник
скупштине покрајине, председник и потпредседник извршног већа
покрајине, као и председник покрајинског одбора Омладине
Демократске странке Србије се обавезно позивају на седнице и имају
право гласа, али не улазе у кворум.
Утврђивање кворума и дневни ред
Члан 5.
Председавајући прво утврђује кворум за рад покрајинског
одбора констатујући у записнику ко од чланова одбора није присутан и
из ког разлога, као и ко је од лица из члана 4. став 3. овог пословника
присутан.
О предложеном дневном реду и допунама дневног реда,
покрајински одбор одлучује без расправе.
Дискусија
Члан 6.
Дискусија чланова по свакој тачки дневног реда може бити
временски ограничена, о чему, на предлог председавајућег или члана
покрајинског одбора, одлучује покрајински одбор пре почетка
расправе.
О престанку мандата
Члан 7.
Члану покрајинског одбора који неоправдано одсуствује са три
узастопне седнице, престаје мандат.
У случају из става 1. овог члана, мандат члана покрајинског
одбора додељује се следећем кандидату са изборне листе који није
изабран у покрајински одбор на покрајинској скупштини.
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III. ЗАПИСНИК
Члан 8.
О току седнице покрајинског одбора води се записник.
Записник води технички секретар покрајинског одбора, ако
покрајински одбор не одлучи другачије.
У записник се уносе нарочито: имена присутних на седници,
имена одсутних чланова уз уношење разлога одсутности, усвојени
дневни ред, дискусије по тачкама дневног реда и закључци и одлуке
које је покрајински одбор донео на седници.
Записник потписује председавајући на седници покрајинског
одбора и лице које је водило записник.
Записник са седнице покрајински одбор усваја на почетку
наредне седнице, пре расправе по усвојеном дневном реду.

IV. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА
Члан 9.
Технички секретар покрајинског одбора је лице које је на
професионалном раду у Странци.
Технички секретар обавља административне послове за
покрајински одбор и помаже председнику покрајинског одбора у
сазивању и одржавању седница.
Техничког секретара поставља покрајински одбор, уз сагласност
директора Странке.
Технички секретар не може бити члан покрајинског одбора или
другог органа у Странци.
Члан 10.
Покрајински одбор може, уз сагласност директора Странке,
ангажовати и друга лица на професионалном раду за обављање
административних послова.
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V. НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА
Кворум
Члан 11.
Покрајински одбор пуноважно одлучује на седници којој
присуствује више од половине чланова покрајинског одбора (кворум).
Доношење одлука
Члан 12.
Покрајински одбор о питањима из своје надлежности доноси
одлуке, закључке и мишљења.
Покрајински одбор о питањима из своје надлежности одлучује
већином гласова прусутних чланова са правом гласа, јавним гласањем.
Покрајински одбор одлучије тајним гласањем када се врши
избор, односно предлаже другом органу Странке избор на функцију
или када се одлучује о нечијој одговорности.
Покрајински одбор може одлучити да гласање буде тајно и у
другим случајевима.
Поступак гласања
Члан 13.
Предлог одлуке, закључка или мишљења покрајинског одбора
председавајући формулише и ставља на гласање, тако да се може
гласати «за», «против» и «уздржан». На позив председавајућег прво се
гласа дизањем руку «за» предлог, затим се гласа «против» предлога, а
на крају гласају уздржани.
Тајно се гласа путем гласачких листића који су исте боје,
величине и оверени печатом Странке, односно покрајинског одбора. На
гласачким листићима пре гласања мора бити уписано «за» и «против»,
односно имена и презимена кандидата са редним бројевима испред
имена. Сваки листић код кога се не може утврдити да ли се гласало
«за» или «против», односно код кога се не може утврдити да је
заокружен редни број испред имена кандидата, сматраће се неважећим.
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VI. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА
ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА
Изборни поступак
Члан 14.
Председника бира покрајински одбор из реда чланова
покрајинског одбора, тајним гласањем.
Кандидат за председника покрајинског одбора изабран је ако је за
њега гласало више од половине присутних чланова са правом гласа, а
ако има више од два кандидата од којих ни један није добио довољан
број гласова, гласање се понавља између два кандидата који су добили
највећи број гласова.
Ако кандидат, односно ни један од кандидата не буде изабран,
поступак кандидовања и избора се понавља у року не краћем од 5, ни
дужем од 15 дана, све док не буде изабран председник покрајинског
одбора.
Потпредседнике бира покрајински одбор, на предлог изабраног
председника покрајинског одбора, тајним гласањем на исти начин и по
истом поступку као и председника покрајинског одбора.
Разрешење
Члан 15.
О разрешењу председника покрајински одбор одлучује на исти
начин и по истом поступку по коме је изабран.
Разрешење председника покрајинског одбора може да затражи
најмање 1/3 чланова покрајинског одбора.

VII. САВЕТИ ПОКРАЈИНСКИХ ОДБОРА
О Саветима
Члан 16.
Покрајински одбор може из реда својих чланова и чланова
Странке са територије огранка покрајине изабрати савете ради
извршења послова из своје надлежности.
Покрајински одбор образује следеће савете:
1) Просветни савет;
2) Пословни савет;
3) Савет за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
4) Савет за културу,
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5) савете за друге области односно питања, по одлуци
покрајинског одбора, а на предлог председника покрајинског одбора.
Пословник о раду Савета
Члан 17.
Број чланова, састав, руковођење и начин рада савета ближе се
регулишу Пословником о раду Савета покрајинских одбора, који
доноси покрајински одбор, на предлог председника покрајинског
одбора.
Пословник о раду покрајинске посланичке групе
Члан 18.
Рад покрајинске посланичке групе ближе се регулише
Правилником о раду покрајинске посланичке групе, који доноси
покрајински одбор, на предлог председника покрајинског одбора.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 19.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
седишту Странке.
Број:
У Београду,
ПРЕДСЕДНИК
Јован Палалић
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