
На основу члана 30. став 1 тачка 7 Статута Демократске странке Србије, Извршни 

одбор Демократске странке Србије на седници одржаној дана 24.02.2009. године 

доноси 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

 ГРАДСКОГ ОДБОРА БЕОГРАД 

 

 

ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан1. 

Овим пословником се у складу са чланом 59. Статута Демократске странке 

Србије уређује организација,функционисање, надлежност Градског одбора Београд 

Демократске странке Србије ( у даљем тексту Градски одбор). 

 

ОРГАНИ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 2. 

Органи Градског одбора су: 

1. Скупштина Градског одбора 
2. Градски одбор 

3. Председник Градског одбора 

4. Извршни одбор Градског одбора 

5. Стручни савет Градског одбора 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 3. 

 Скупштина Градског одбора је највиши орган градског огранка и сазива се 

најмање једном у четири године. 

 Скупштину чине сви чланови градских општинских одбора са територије 

града, чланови Главног одбора из Београда, градски одборници у Скупштини Града 

Београда, десет изабраних представника од стране Градског одбора омладине. 

 Скупштину градског одбора сазива председник градског одбора, а изузетно 

извршни одбор. 

 Скупштина Градског одбора; 

1. бира председника и потпредседнике Градског одбора 

2. констатује састав Градског одбора 

3. усваја извештај председника о раду Градског одбора између две седнице 

4. обавља друге послове из своје надлежности 

Извршни одбор Градског одбора именује Организациони одбор Скупштине 

који утврђује тачан број скупштинара утврђених овим пословником.  

Организациони одбор предлаже Скупштини радно председништво, изборну 

комисију и дневни ред.  

Скупштина Градског одбора доноси одлуке апсолутном већином од укупно 

верификованог броја скупштинара. 
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САСТАВ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 4. 

Градски одбор чине председник и потпредседници изабрани на Скупштини, 

председници градских општинских одбора, чланови изабрани од стране градских 

општинских одбора, пет изабраних представника омладине из Београда, шеф 

одборничке групе  ДСС у Скупштини Београда, председник Стручног савета 

Градског одбора. 

Градски општински одбори бирају од једног до два члана Градског одбора 

из реда чланова градског општинског огранка.О броју чланова Градског одбора 

који бирају градски општински одбори одлучује Извршни одбор на предлог 

Извршног одбора Градског одбора полазећи од величине и квалитета градског 

општинског одбора.  

Градски општински одбори дужни су да у року од двадесет дана од 

заказивања Скупштине изаберу чланове градског одбора и доставе њихова имена 

организационом одбору скупштине. 

Градски одбор се конституише на седници Скупштине градског одбора. 

За све промене у саставу Градског одбора након Скупштине потребно је 

добити сагласност Извршног одбора. 

 

САЗИВАЊЕ, ЗАСЕДАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 5.  

Градски одбор пуноважно одлучује ако је седници присутна половина од 

укупног броја чланова Градског одбора.  

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова са правом гласа. 

Градски одбор одлучује по правилу јавним гласањем осим у случају избора  

чланова Извршног одбора Градског одбора. 

На седнице Градског одбора обавезно се позива координатор Извршног 

одбора за Град Београд. 

Седницу градског одбора сазивају председник Градског одбора или једна 

трећина чланова, најмање једном у 60 дана. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 6. 

Градски одбор је надлежан да: 

-шири идеје и популаризује програм странке и њену организацију на целој 

територији града 

-спроводи ставове странке и одговара за њихово извршење 

-одређује и води градску политику, прати њено остваривање у градским и 

органима градских општина и о томе извештава Извршни одбор 

-утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини града 

-потврђује листе кандидата за одборнике у скупштинама градских општина 

-усваја листу кандидата за функције у власти на нивоу града и градских 

општина 

-предлаже председништву странке кандидате за посланике, по прибављеном 

мишљењу градских општинских одбора 
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-предлаже Извршном одбору ступање и иступање из коалиција на градском 

нивоу и нивоу градских општина и  улазак у органе власти 

-бира на предлог председника Градског одбора Извршни одбор Градског 

одбора 

-бира на предлог председника Градског одбора председника и чланове 

Стручног савета градског одбора  

-организује и спроводи све изборне активности 

-учествује у решавању свих локалних проблема 

-даје сагласност на активности Градског одбора Омладине ДСС 

-координира и надгледа рад градских општинских одбора 

-образује стална и привремена тела ради лакшег обављања послова из своје 

надлежности 

-подноси извештај о своме раду Извршном одбору 

-врши и друге послове које му одреди Извршни одбор 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 7. 

Председник Градског одбора: 

-представља и заступа Градски одбор 

-руководи организацијом Градског одбора и усклађује његово 

деловање као и  деловање градских општинских одбора 

-сазива седницу Скупштине градског огранка 

-подноси Скупштини огранка извештај о раду између два заседања 

-сазива и руководи седницама Градског одбора 

-предлаже листу потпредседника скупштини 

-спроводи одлуке органа странке и Градског одбора 

-предлаже Градском одбору састав Извршног одбора Градског 

одбора 

-предлаже Градском одбору председника  и чланове Стручног савета  

-сазива и руководи седницама Извршног одбора Градског одбора 

-стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате 

и одговара за финансијско пословање градског одбора 

-најмање једном у 30 дана одржава састанак са председницима 

градских општинских одбора 

-стара се о медијском представљању странке у Београду 

-именује портпарола Градског одбора 

-именује  техничке секретаре  Градског одбора 

-координира рад Градског одбора и одборничке групе 

-одређује послове потпредседницима 

-обавља и друге послове које му повери Градски одбор 

 

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 8. 
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Градски одбор има четири потпредседника  које бира  Скупштина. 

Потпредседници имају конкретна задужења и помажу председнику у 

раду.  

Кандидате за потпредседнике Градског одбора предлаже кандидат за 

председника Градског одбора. Гласањем за кандидата за председника 

Градског одбора истовремено се гласа за кандидате за 

потпредседнике Градског одбора које је он предложио. 

Избором председника Градског одбора изабрани су за 

потпредседнике кандидати које је он предложио. 

Потпредседници су по функцији уједно и потпредседници Извршног 

одбора  Градског одбора. 

 

 

 

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 9. 

Председник Градског одбора бира се из реда чланова градског 

огранка на предлог најмање 5 градских општинских одбора.  

Градски општински одбори могу у року од 20 дана од заказивања 

скупштине доставити предлог за председника Градског одбора. 

У случају да има више кандидата и ниједан не добије апсолутну 

већину у првом кругу гласања организује се други круг гласања са  два 

кандидата који су добили највише гласова.  

Изабран је онај кандидат који добије апсолутну већину гласова од 

укупно верификованог броја скупштинара. 

Организациони одбор Скупштине је дужан да припреми све услове за 

изборе за председника Градског одбора. 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 10. 

Градски одбор бира Извршни одбор на предлог председника на првој 

седници након Скупштине Градског одбора. 

Извршни одбор чине председник, четири потпредседника и највише 

тринаест чланова које бира Градски одбор на предлог председника.По 

функцији у састав Извршног одбора улазе председник омладине Градског 

одбора и шеф одборничке групе у Скупштини Града. 

Градски одбор о предлогу председника за избор чланова Извршног 

одбора одлучује тајним гласањем. 

Председник и потпредседници Градског одбора су истовремено и 

председник и потпредседници Извршног одбора Градског одбора. 

Извршни одбор Градског одбора пуноважно одлучује на седници 

којој присуствује већина од укупног броја чланова Извршног одбора. 

Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.  

На седнице Извршног одбора Градског одбора обавезно се позива 

координатор Извршног одбора за Град Београд 
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Разрешење Извршног одбора или појединог члана врши се на исти 

начин на који се врши и  избор. 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 11. 

Извршни одбор Градског одбора је надлежан да: 

-извршава све одлуке Градског одбора и послове које му Градски 

одбор повери 

-предлаже листу кандидата за градске одборнике Градском одбору 

-предлаже постављења функционера у органима Града, јавним 

предузећима и установама  

-прати рад функционера у органима Града, јавним предузећима и 

установама и рад одборничке групе у Скупштини Града и о томе обавештава 

Градски одбор и Извршни одбор 

- прати рад највиших функционера у органима градских општина, 

јавним предузећима, установама и рад одборничких група на нивоу 

градских општина и о томе обавештава Градски одбор и Извршни одбор 

- потврђује листу кандидата за општинске одборнике градских 

општина и листу кандидата за друге функције у органима градских 

општина, јавним предузећима, које предлажу градски општински одбори 

-поставља шефа одборничке групе у Скупштини Града 

-именује  градски изборни штаб и прати помаже организовање 

изборних штабова градских општинских одбора 

-предлаже Извршном одбору разрешење председника градског 

општинског одбора и распуштање Градског општинског одбора 

-образује стална и повремена радна тела ради ефикаснијег обављања 

послова из своје надлежности 

-иницира и организује политичке трибине и друге врсте акција на 

територији Града 

-именује организациони одбор Скупштине након заказивања 

-изузетно када то налажу разлози хитности, доноси одлуке из 

надлежности Градског одбора између две седнице уз обавезу подношења 

донете одлуке на потврду Градском одбору на првој наредној седници. 

 

СТРУЧНИ САВЕТ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

Члан 12. 

Стручни савет Градског одбора је орган који се бави стручно-

програмским пословима значајним за рад градског и општинских одбора у 

Београду. 

Сручни савет припема програме, ставове и мишљења о најважнијим 

питањима за главни град, помаже у раду функционерима странке у граду и 

општинама, сарађује са одборничком групом у припреми материјала за 

седницу Скупштине Града. 

Председника и чланове Стручног савета Градског одбора бира 

Градски одбор на предлог председника.  
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Председник Градског одбора предлаже одлуку о формирању 

Стручног савета Градском одбору којом се утврђује састав и начин 

организовања ресорних одбора Градског одбора. 

Чланови Стручног савета уједно су и шефови ресорних одбора 

Градског одбора. 

 

 

 

 

ПЕЧАТ 

Члан 13. 

Градски одбор има печат-печат Градског одбора. Печат градског 

одбора је елипсастог облика. 

У средини печата је монограм Демократске странке Србије испод 

кога је текст ,,Демократска странка Србије-Градски одбор Београда“. 

 

ЗАПИСНИК 

Члан 14.  

О свакој седници Градског одбора и његових органа води се записник 

који се усваја на наредној седници. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 15. 

Овај пословник ступа на снагу даном усвајања од стране Извршног  

одбора. 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 

                                                              Јован Палалић 

 

 

 

 

 

 


