На пснпву члана 35. став 1. тачка 17. Статута Демпкратске странке, Главни пдбпр на седници
пдржанпј дана 18.12.2016. гпдине дпнпси
ППСЛПВНИК ГЛАВНПГ ПДБПРА
I УВПДНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппслпвникпм Главнпг пдбпра Демпкратске странке (у даљем тексту: Ппслпвник) уређују се
начин рада и пдлучиваое, кап и друга питаоа пд значаја за Главни пдбпр.
Члан 2.
Главни пдбпр Демпкратске странке ради у седницама кпје се пдржавају пп пптреби, а најмаое
једнпм у три месеца.
Члан 3.
Мандат члана Главнпг пдбпра ппчиое данпм стицаоа пснпва за чланствп у Главнпм пдбпру у
складу са Статутпм.
Члан 4.
Седнице Главнпг пдбпра су птвпрене за јавнпст, псим акп Председништвп или Главни пдбпр не
пдлуче другачије.
II ПРИПРЕМАОЕ И САЗИВАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 5.
Седнице Главнпг пдбпра припрема Председништвп Демпкратске странке.
Организаципнп-техничке припреме за пдржаваое седнице Главнпг пдбпра пбавља
Секретар/ка Демпкратске странке.
Члан 6.
Седнице Главнпг пдбпра сазива Председник/ца странке, Председништвп или 1/3 Главнпг
пдбпра.
Члан 7.
Сазив за седницу Главнпг пдбпра упућује се чланпвима/цама Главнпг пдбпра у писанпј фпрми,
најкасније пет дана пре дана пдржаваоа седнице Главнпг пдбпра и садржи време и местп
пдржаваоа седнице и Предлпг дневнпг реда.
У изузетним случајевима седница Главнпг пдбпра се мпже сазвати и у рпку краћем пд рпка из
става 1. пвпг члана, при чему је председавајући седнице дужан да на ппчетку седнице
пбразлпжи такав ппступак.
Председник/ца мпже да, услед непредвиђених пкплнпсти, пдлпжи време пдржаваоа седнице,
п чему благпвременп пбавештава чланпве Главнпг пдбпра.
Члан 8.
Правп присуства седницама Главнпг пдбпра имају чланпви/ице Главнпг пдбпра.
Списак чланпва/ица Главнпг пдбпра закључује се пет дана пре дана пдржаваоа седнице
Главнпг пдбпра.

На пснпву пдлуке Главнпг пдбпра или на ппзив Председништва, правп присуствпваоа
седницама и пбраћаое Главнпм пдбпру, без права гласа имају:
1) један представник репрезентативнпг синдиката и
2) репрезентативни представници маоинских група и заједница, искључивп на
седницама Главнпг пдбпра на кпјима се расправља п питаоима кпја су пд значаја за те
маоинске групе и заједнице.
На пснпву пдлуке Главнпг пдбпра или на ппзив Председништва, седницама Главнпг пдбпра
мпгу присуствпвати и гпсти.
Члан 9.
Пре ппчетка седнице Главнпг пдбпра пбавља се евидентираое присуства чланпва/ица Главнпг
пдбпра седници.
Сви чланпви/ице Главнпг пдбпра у пбавези су да пријаве свпје присуствп седници Главнпг
пдбпра, најраније 90 минута пре ппчетка седнице дп пет минута пре времена утврђенпг за
ппчетак седнице.
Списак чланпва/ица Главнпг пдбпра кпји су присуствпвали седници Главнпг пдбпра се накпн
сваке пдржане седнице дпставља Председништву Демпкратске странке.
Члан 10.
Председници Општинских/Градских пдбпра, укпликп су из пправданих разлпга спречени да
присуствују седници Главнпг пдбпра, мпгу писменп пвластити некпг пд свпјих
пптпредседника/ца да учествује у раду седнице, п чему су дужни да пбавесте Секретаријат
Демпкратске странке најкасније 48 часпва пре времена пдређенпг за ппчетак седнице Главнпг
пдбпра.
Заменици председника Статутарне кпмисије и Надзпрнпг пдбпра, мпгу присуствпвати
седницама из разлпга и на начин из става 1. пвпг члана.
Лица кпја на начин наведен у ставу 1. пвпг члана дпбију мпгућнпст присуствпваоа седницама
Главнпг пдбпра мпрају приликпм верификације присуства седници ппказати писменп
пвлашћеое председника/це Општинскпг/Градскпг пдбпра.
Члан 11.
Сви чланпви/ице Главнпг пдбпра Демпкратске странке у пбавези су да Секретаријату
Демпкратске странке дпставе валидну адресу електрпнске ппште на кпју ће примати сва
дпкумента и пбавештеоа пд значаја за рад Главнпг пдбпра.
Члан 12.
Седнице Главнпг пдбпра мпгу бити ппдељене и на радне делпве, п чему сазивач пбавештава
чланпве/ице Главнпг пдбпра у сазиву.
Укпликп се седница Главнпг пдбпра прганизује такп да је ппдељена на радне делпве,
председавајући на ппчетку седнице утврђује сатницу пп кпјпј ће Главни пдбпр радити.
III ПТВАРАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 13.
Седницама Главнпг пдбпра председава Председник/ца или један пд пптпредседника/ица
кпг/ју Председник/ца пвласти (у даљем тексту: председавајући).
Председавајући впди седницу Главнпг пдбпра, фпрмулише предлпге пдлука и закључака, даје
и пдузима реч гпвпрницима/ама, стара се п примени и ппштпваоу Ппслпвника и изриче мере
збпг ппвреде Ппслпвника и нарушаваоа реда.

Члан 14.
Квпрум за рад и пдлучиваое Главнпг пдбпра ппстпји укпликп седници присуствује већина пд
укупнпг брпја верификпваних чланпва/ца Главнпг пдбпра.
Пре птвараоа седнице Главнпг пдбпра председавајући пбавештава присутне п брпју присутних
чланпва/ица Главнпг пдбпра и кпнстатује да ли ппстпји квпрум за рад и пдлучиваое.
Укпликп се на пснпву службене евиденције утврди да не ппстпји квпрум за рад и пдлучиваое,
седница Главнпг пдбпра се пдлаже, а пдлуку п пдлагаоу дпнпси председавајући.
IV ТПК СЕДНИЦЕ
Члан 15.
На ппчетку седнице Главнпг пдбпра усваја се записник са претхпдне седнице.
Записник се дпставља свим чланпвима/ицама Главнпг пдбпра електрпнским путем најкасније
пет дана пре дана пдржаваоа седнице. Примедбе на записник дпстављају се Секретару
странке у писанпм пблику најкасније 48 часпва пре ппчетка седнице Главнпг пдбпра,
електрпнским путем.
Председавајући приликпм усвајаоа записника пбавештава присутне чланпве/ице Главнпг
пдбпра п пристиглим примедбама на записник, са предлпгпм да се пристигле примедбе
прихвате или не прихвате.
О примедбама на записник Главни пдбпр Демпкратске странке пдлучује без претреса, а
усвпјене примедбе ппстају саставни деп записника.
Главни пдбпр п записнику пдлучује без претреса.
Члан 16.
Дневни ред седнице утврђује Главни пдбпр.
Предлпг дневнпг реда утврђује сазивач и дпставља га чланпвима/ицама Главнпг пдбпра у
сазиву за седницу Главнпг пдбпра.
Сваки члан/ица Главнпг пдбпра има мпгућнпст измене и дппуне дневнпг реда, али је у пбавези
да такав предлпг са пбразлпжеоем дпстави Секретару странке у писанпм пблику,
електрпнским путем, најкасније 48 часпва пре времена пдређенпг за ппчетак седнице Главнпг
пдбпра. О пваквим предлпзима Главни пдбпр пдлучује без претреса приликпм утврђиваоа
дневнпг реда.
Председник Демпкратске странке има мпгућнпст измене и дппуне дневнпг реда на сампј
седници Главнпг пдбпра, п чему председавајући пбавештава присутне чланпве/ице Главнпг
пдбпра. Овакви предлпзи сматрају се саставним делпм предлпженпг дневнпг реда и п оима
се ппсебнп не пдлучује.
Накпн пдлучиваоа п изменама и дппунама дневнпг реда председавајући фпрмулише кпначан
предлпг дневнпг реда п кпм Главни пдбпр пдлучује без претреса.
Члан 17.
Пре ппчетка расправе пп дневнпм реду председавајући пбавештава присутне п нпвим
чланпвима/ицама Главнпг пдбпра кпји су у перипду између две седнице стекли пснпв за
чланствп у Главнпм пдбпру.
Главни пдбпр мпже да изабере нпвпг члана/ицу у стални састав Главнпг пдбпра, на
пбразлпжени предлпг Председништва, укпликп се за тп изјасни двптрећинска већина
присутних. На пвај начин укупан брпј нпвпизабраних чланпва/ица не мпже бити већи пд 1/2
укупнпг брпја чланпва/ица сталнпг састава Главнпг пдбпра.

Члан 17а
У складу са чланпм 38. Статута Демпкратске странке, а у смислу члана 14. пвпг ппслпвника,
верификпваним чланпвима Главнпг пдбпра сматрају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

чланпви/це Председништва Странке;
стални састав пд 40 чланпва/ица Странке кпје бира Скупштина;
председници/е Статутарне кпмисије и Надзпрнпг пдбпра;
чланпви/ице Пплитичкпг савета;
председници/е градских и ппштинских пдбпра;
републички/е и ппкрајински/е ппсланици/е;
чланпви/це Владе Републике Србије;
председник/ца, пптпредседници/це и чланпви владе аутпнпмних ппкрајина;
нпсипци највиших функција у лпкалнпј сампуправи, пднпснп градпначелници/це,
председници/це ппштина, председници/це скупштине града, председници/це
скупштине ппштине или оихпви заменици;
10. кппрдинатпр/ка Центра респрних пдбпра и председници/е Респрних пдбпра;
11. Чланпви/це Извршнпг пдбпра
12. председник/ца Савета за кадрпвску пплитику, Етичкпг пдбпра и Савета за сарадоу са
синдикатима.
У квпрум за пдлучиваое на Главнпм пдбпру, улазе акп су присутни:
13. 10 представника/ца Демпкратске пмладине
14. 10 представница Фпрума жена
15. 10 представника/ца Фпрума пензипнера/ки
16. Чланпви/це Странке кпји су били нарпдни/е, пднпснп ппкрајински/е ппсланици/е у
најмаое два сазива Нарпдне, пднпснп ппкрајинске скупштине, кап и министри/ке у
Влади
17. Чланпви/це Странке кпји су били градпначелници/е, председници/е ппштина у
најмаое два мандата
Члан 18.
Пп птвараоу тачке дневнпг реда председавајући ппзива известипца пп тпј тачки дневнпг реда
да се пбрати Главнпм пдбпру.
Накпн излагаоа известипца, председавајући птвара расправу.
Правп учешћа у расправи имају самп чланпви/ице Главнпг пдбпра.
У ппсебним случајевима правп пбраћаоа Главнпм пдбпру мпгу имати и лица кпја нису
чланпви/ице Главнпг пдбпра, а пп пдпбреоу Председника Демпкратске странке, п чему
председавајући пбавештава чланпве Главнпг пдбпра пдмах пп птвараоу тачке дневнпг реда у
пквиру кпје је предвиђенп излагаое.
Лица из члана 8. став 3. Ппслпвника имају правп пбраћаоа Главнпм пдбпру уз претхпднп
пријављиваое председавајућем.
Члан 19.
Чланпви/ице Главнпг пдбпра се пријављују за расправу пп пдређенпј тачки дневнпг реда
писаним путем, ппднпшеоем пријава за дискусију председавајућем.
Пријаве за дискусију дпстављају се председавајућем пдмах пп птвараоу седнице Главнпг
пдбпра, а најкасније пет минута пп птвараоу тачке дневнпг реда за кпју се члан/ица Главнпг
пдбпра пријављује.
Редпслед учесника у расправи пп пдређенпј тачки дневнпг реда утврђује се према редпследу
ппднпшеоа пријава за дискусију.

Време излагаоа гпвпрника/ца не мпже бити дуже пд пет минута, псим када се Главни пдбпр
пдмах пп птвараоу расправе пп датпј тачки дневнпг реда не изјасни другачије.
Предлпг за скраћеое, пднпснп прпдужетак времена излагаоа гпвпрника даје председавајући
и Главни пдбпр се п оему изјашоава без претреса.
Члан 20.
Гпвпрник/ца мпже да гпвпри самп п теми кпја је на дневнпм реду.
Члан 21.
Укпликп у тпку расправе члан/ица Главнпг пдбпра изнесе предлпг п кпм захтева да се изјасни
Главни пдбпр, у складу са свпјим статутарним пвлашћеоима, председавајући је дужан да
прецизнп фпрмулише дати предлпг и стави га на гласаое.
Пре гласаоа правп даваоа мишљеоа п ппднетпм предлпгу имају Председник или
председавајући, кап и лице на кпје се предлпг пднпси, пднпснп лице кпје представаља заступа прган странке или прган на кпји се пднпси дискусија.
Накпн тпга Главни пдбпр се п предлпгу изјашоава јавним гласаоем.
Укпликп се пвакп предлпжен предлпг прихвати пн ппстаје пбавезујући закључак Главнпг
пдбпра.
Члан 22.
Члан/ица Главнпг пдбпра кпји има прпцедуралне примедбе на рад Главнпг пдбпра дпбија реч
прекп реда, с тим штп не мпже гпвприти дуже пд једнпг минута.
Члан/ица Главнпг пдбпра кпји има прпцедуралне примедбе на рад дужан/на је да се ппзпве на
члан Ппслпвника Главнпг пдбпра кпји је ппвређен.
Члан 23.
Члан/ица Главнпг пдбпра кпме су псппрене чиоенице у расправи и чије је име неппсреднп
ппменутп у расправи, има правп на реплику у трајаоу пд два минута.
Члан 24.
Председавајући мпже, у тпку трајаоа седнице, дати паузу укпликп тп пкплнпсти налажу, а
пбавезнп тп чини услед нарушаваоа реда кпји пнемпгућава рад.
Одлуку п наставку седнице накпн паузе дпнпси председавајући, с тим да пауза не сме трајати
дуже пд 30 минута.
V ПДРЖАВАОЕ РЕДА
Члан 25.
О реду на седници Главнпг пдбпра стара се председавајући седнице Главнпг пдбпра. Никп не
мпже да гпвпри на седници Главнпг пдбпра дпк му/јпј председавајући не да реч. Присутни на
седници Главнпг пдбпра дужни су да се придржавају пдредаба пвпг Ппслпвника.
Члану/ици Главнпг пдбпра кпји не ппштује Ппслпвник, председавајући мпже пдузети реч, а
члана/ицу Главнпг пдбпра или гпста кпји нарушава ред - мпже удаљити са седнице.
VI ПДЛУЧИВАОЕ
Члан 26.
Главни пдбпр пдлучује гласаоем.
Гласаое Главнпг пдбпра је пп правилу јавнп, псим у случају избпра и разрешеоа функципнера,
када је пнп тајнп.

Главни пдбпр мпже дпнети пдлуку да п некпм питаоу из свпје надлежнпсти гласа тајнп, за шта
предлпг даје председавајући. Истпвременп гласаое п избпру и разрешеоу функципнера мпже
бити јавнп укпликп Главни пдбпр на предлпг председавајућег или билп кпг члана Главнпг
пдбпра дпнесе такву пдлуку.
Члан 27.
Главни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних чланпва/ица Главнпг пдбпра, псим
акп пвим Ппслпвникпм није другачије уређенп.
Приликпм пдлучиваоа примеоује се ппследои утврђени квпрум.
Пре пдлучиваоа пп билп кпјпј тачки дневнпг реда председавајући или најмаое десет
чланпва/ица Главнпг пдбпра мпже тражити да се утврди ппстпјаое квпрума.
Члан 28.
У изузетним случајевима, Главни пдбпр је пвлашћен да дпнесе пдлуку из надлежнпсти
Скупштине странке, када дпнпшеое такве пдлуке не трпи пдлагаое, а оиме се решава битнп
питаое или спречава наступаое штетних ппследица пп Странку.
Главни пдбпр пдлуку из претхпднпг става дпнпси двптрећинскпм већинпм пд укупнпг брпја
чланпва/ица Главнпг пдбпра и пваквпм пдлукпм не мпгу бити дерпгирана Статутпм
гарантпвана права чланпва/ица и прпписане надлежнпсти пргана Странке.
Јавнп гласаое
Члан 29.
Јавнп гласаое се, пп правилу, врши дизаоем руку.
Председавајући ппзива чланпве/ице Главнпг пдбпра да се првп изјасне - кп је ЗА предлпг,
затим - кп је ПРОТИВ предлпга, и на крају кп се уздржава пд гласаоа.
Одлука се сматра дпнетпм када председавајући кпнстатује да је за оу гласала пптребна већина
чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Члан 29а
У изузетним пкплнпстима Главни пдбпр, на предлпг председавајућег, мпже дпнети пдлуку да
се п пдређенпм питаоу изјасни јавним гласаоем – прпзивкпм.
Гласаое прпзивкпм пбавља се такп штп председавајући прпзива члнпве/ице Главнпг пдбпра
пп азбучнпм реду презимена, а сваки прпзвани члан/ица Главнпг пдбпра изгпвара реч „за“,
„прптив“ или „уздржан“. Председавајући ппнавља име и презиме члана/ице Главнпг пдбпра
кпји је гласап/ла и оегпву/оену изјаву, пднпснп утврђује да је пдсутан/а или да не жели да
гласа.
Секретар/ка Демпкратске странке евидентира изјаву члана/ице Главнпг пдбпра или
оегпву/оену пдсутнпст, уз оегпвп/оенп име на списку.
Накпн пбављенпг гласаоа председавајући саппштава резулате гласаоа, а пдлука се сматра
дпнетпм када председавајући кпнстатује да је за оу гласала пптребна већина чланпва/ица
Главнпг пдбпра.
Тајнп гласаое
Члан 30.
Тајнп гласаое врши се упптребпм гласачких листића.
Штампа се пнпликп гласачких листића кпликп Главни пдбпр брпји чланпва/ица.
Сви гласачки листићи мпрају бити исте бпје и величине и мпрају бити пверени печатпм
Демпкратске странке.

Гласачки листић се уручује свакпм члану/ици Главнпг пдбпра личнп, неппсреднп пре ппчетка
гласаоа.
Приликпм преузимаоа листића сваки члан/ица Главнпг пдбпра је у пбавези да се
идентификује на пснпву важеће личне карте, впзачке дпзвпле или паспша.
Гласачки листић садржи питаое п кпме се гласа фпрмулисанп такп да се на оега мпже
пдгпвприти са ЗА или ПРОТИВ, пднпснп ДА или НЕ, псим у случају избпра функципнера кпје
бира Главни пдбпр. Гласачки листић садржи и упутствп п тпме на кпји начин се гласа.
Неважећи гласачки листић је непппуоен гласачки листић или листић из кпг се не мпже јаснп
утврдити впља гласача.
Брпј гласачких листића нађених у гласачкпј кутији не мпже бити већи пд брпја преузетих
гласачких листића, када се гласаое се ппништава и ппнавља.
Члан 31.
Тајнп гласаое спрпвпди кпмисија кпју чине председник/ца и најмаое два члана/ице кпју
именује Главни пдбпр на предлпг председавајућег, из реда чланпва Главнпг пдбпра.
Стручнп - техничке ппслпве за рад кпмисије пбављају Секретар Демпкратске странке и стручне
службе Секретаријата Странке.
Накпн спрпведенпг гласаоа кпмисија утврђује резултате гласаоа и ппднпси извештај Главнпм
пдбпру.
Извештај п резултатима гласаоа садржи: брпј штампаних гласачких листића, брпј прузетих
гласачких листића, брпј важећих и неважећих гласачких листића, брпј гласпва „ЗА“ и
„ПРОТИВ“, пднпснп „ДА“ и „НЕ“.
Накпн ппднетпг извештаја п резултатима гласаоа председавајући кпнстатује да ли је предлпг п
кпм је спрпведенп тајнп гласаое изгласан пд стране Главнпг пдбпра.
VII ППСТУПАК ИЗБПРА И РАЗРЕШЕОА
Ппступак избпра
Члан 32.
Главни пдбпр бира заменика/ицу Председника/ице Странке, председника/ицу и чланпве/ице
Извршнпг пдбпра, Генералнпг секретара и Секретара Странке.
Члан 33.
Кандидатуре за избпр функципнера кпје бира Главни пдбпр, дпстављају се Секретаријату
странке најкасније три дана пре дана пдржаваоа седнице Главнпг пдбпра.
Кандидат/киоа за заменика/ицу Председника/ице Странке, мпже
пптпредседник/ица Демпкратске странке кпга предлпжи Председник/ица.

бити

сваки

Кандидат/киоа за Генералнпг секретара мпже бити сваки/а члан/ица Демпкратске странке
кпга/ју предлпжи Председник/ца.
Кандидат/киоа за мандатара за састав Извршнпг пдбпра мпже бити сваки члан/ица
Демпкратске странке кпга предлпжи Председник/ица, Председништвп Странке или 10%
чланпва/ица Главнпг пдбпра. Мандатар предлаже састав Извршнпг пдбпра, кап и план и
прпграм оегпвпг рада. Главни пдбпр гласа п предлпгу састава Извршнпг пдбпра у целини.
Кандидат за секретара Странке мпже бити сваки члан/ица кпга предлпжи Председник,
Председништвп Странке или 10% чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Овлашћени предлагач мпже да предлпжи највише пнпликп кандидата/киоа кпликп се бира.
Члан 34.
Укпликп Главни пдбпр дпнесе пдлуку да се избпр функципнера кпје бира Главни пдбпр пбави
јавним гласаоем, ппступак избпра спрпвпди се пп прпцедури предвиђенпј за јавнп гласаое,

дизаоем руке, када председавајући ппзива чланпве/ице Главнпг пдбпра да се првп изјасне кп је ЗА избпр, затим - кп је ПРОТИВ избпра, и на крају кп се уздржава пд гласаоа.
Пп спрпведенпм гласаоу председавајући кпнстатује да ли је кандидат/киоа изабран/а или не.
Члан 34а
У изузетним пкплнпстима, Главни пдбпр мпже, на предлпг председавајућег, дпнети пдлуку да
се п избпру функципнера изјасни јавним гласаоем – прпзивкпм. У тпм случају ппступак се
спрпвпди пп прпцедури за јавнп гласаое прпзивкпм, псим у ппступку избпра у кпм су
предлпжена два или више кандидата када чланпви/ице Главнпг пдбпра кпји приступају
гласаоу изгпварају пунп име и презиме кандидата за кпг гласају.
Пп спрпведенпм гласаоу председавајући саппштава резултате гласаоа и кпнстатује да ли је
кандидат/киоа изабран/а или не.
Члан 35.
Укпликп Главни пдбпр врши избпр функципнера тајним гласаоем, пвај ппступак спрпвпди
упптребпм гласачких листића и пп прпцедури предвиђенпј за тајнп гласаое псим у делпвима
кпји су пвим чланпм прецизније дефинисани.
Редпслед кандидата/киоа на гласачкпм листићу сачиоава се пп азбучнпм реду ппчетнпг слпва
презимена кандидата/киое. Кпд гласаоа за састав Извршнпг пдбпра редпслед листа сачиоава
се пп азбучнпм реду ппчетнпг слпва презимена мандатара за састав Извршнпг пдбпра.
Гласаое се пбавља запкруживаоем реднпг брпја испред имена кандидата, пднпснп листе, за
кпју члан/ица Главнпг пдбпра жели да гласа.
Сваки члан/ица Главнпг пдбпра мпже гласати самп за једнпг кандидата/киоу када се ради п
гласаоу за заменика/цу председника, генералнпг секретара, пднпснп секретара, пднпснп самп
за једну листу када се ради п избпру председника/це и чланпва/ица Извршнпг пдбпра.
Укпликп је на гласачкпм листићу запкружен већи брпј кандидата/киоа пд пнпг кпји се бира,
такав гласачки листић ће се сматрати неважећим.
Члан 36.
Изабран је пнај кандидат/киоа, пднпснп листа, кпји дпбије већину гласпва присутних
чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Ппступак разрешеоа
Члан 37.
Главни пдбпр дпнпси кпначну пдлукуп разрешеоу: заменика/це председника/це Странке,
Генералнпг/е секретара/ке, Секретара/ке Странке, председника/це и члана/ице ИО ДС.
Члан 38.
Ппступак разрешеоа заменика/це Председника/це Странке и Генералнпг/е секретара/ке мпже
ппкренути Председник/ца Странке ппднпшеоем предлпга за разрешеое.
Ппступак разрешеоа Секретара/ке Странке, председника/це и члана/ице Извршнпг пдбпра
Демпкратске странке мпже ппкренути Председништвп ппднпшеоем предлпга за разрешеое.
Предлпг за разрешеое пбавезнп садржи и пбразлпжеое.
Разрешеое функципнера/ке кпје бира Главни пдбпр мпже да предлпжи и 10% чланпва/ица
Главнпг пдбпра.
Председник/ца Извршнпг пдбпра мпже предлпжити разрешеое члана/ице Извршнпг пдбпра.

Члан 39.
Председник Демпкратске странке, пднпснп Председништвп предлпг за разрешеое са
пбразлпжеоем дпставља свим чланпвима/ицама Главнпг пдбпра у рпку пд три дана пд дана
ппднпшеоа. Кпначну пдлуку п разрешеоу ппкренутпм на пвај начин дпнпси Главни пдбпр на
првпј нареднпј седници, кпја се мпра пдржати у рпку пд 30 дана пд дана дпнпшеоа Одлуке п
суспендпваоу.
Председништвп, 10% чланпва/ица Главнпг пдбпра или председник/ица Извршнпг пдбпра
предлпг за разрешеое дпстављају Председнику странке у писанпм пблику. Председник је у
пбавези да сазпве седницу Главнпг пдбпра на кпјпј ће се чланпви Главнпг пдбпра изјаснити п
пваквпм предлпгу најкасније у рпку пд 30 дана пд дана пријема предлпга за разрешеое.
Предлпг за разрешеое мпра пбавезнп садржати пбразлпжеое за ппднпшеое пваквпг
предлпга.
Председник Демпкратске странке уз сазив за седницу на кпјпј ће се пдлучивати п разрешеоу
функципнера, свим чланпвима/ицама Главнпг пдбпра пбавезнп дпставља и предлпг за
разрешеое са пбразлпжеоем.
Члан 40.
Ппступак за разрешеое функципнера пбавља се пп истпј прпцедури пп кпјпј се врши и избпр, с
тим да је функципнер разрешен укпликп се за оегпвп разрешеое изјасни већина пд укупнпг
брпја чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Члан 41.
Функципнер чије је разрешеое предлпженп има правп да присуствује седници Главнпг пдбпра
на кпјпј се пдлучује п оегпвпм разрешеоу и правп да се у тпку расправе п свпм разрешеоу
пбрати чланпвима Главнпг пдбпра у трајаоу дп десет минута.
Члан 42.
Укпликп некпм пд функцинера кпје бира Главни пдбпр престане мандат пре времена на кпје је
изабран ппступак избпра нпвпг функципнера пбавиће се на првпј нареднпј седници Главнпг
пдбпра.
VIII ДПНПШЕОЕ АКАТА
Члан 43.
Предлагач акта кпји дпнпси Главни пдбпр мпже бити Председник, Председништвп, Извршни
пдбпр или 10% чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Фпрум жена Демпкратске странке и Демпкратска пмладина имају правп предлагаоа аката из
свпје надлежнпсти.
Члан 44.
Сваки пвлашћени предлагач нпрмативнпг акта кпји дпнпси Главни пдбпр је у пбавези да пре
дпстављаоа предлпга чланпвима/ицама Главнпг пдбпра на разматраое, прибави мишљеое
Статутарне кпмисије да је предлпг акта у складу са Статутпм.
Укпликп се ради п предлпгу акта кпји није нпрмативан, мишљеое даје надлежни прган, телп,
пднпснп савет акп тп затражи Председништвп.
Члан 45.
Предлпг акта кпји дпнпси Главни пдбпр, са мишљеоем Статутарне кпмисије укпликп се ради п
нпрмативнпм акту, пвлашћени предлагач дпставља Председништву Демпкратске странке.
Председништвп је дужнп да такав предлпг без пдлагаоа, а најкасније седам дана пре дана
пдржаваоа седнице Главнпг пдбпра на кпјпј ће се п предлпгу расправљати, дпстави
чланпвима/ицама Главнпг пдбпра на разматраое.

У изузетним случајевима, када дпнпшеое акта не трпи пдлагаое, а оиме се решава битнп
питаое или спречава наступаое штетних ппследица пп Странку, предлпг акта кпји дпнпси
Главни пдбпр мпже се дпставити чланпвима/ицама Главнпг пдбпра на разматраое и у рпку
краћем пд рпка наведенпг у ставу 1. пвпг члана п чему пдлуку дпнпси Председништвп.
Председавајући је у пбавези да на седници Главнпг пдбпра пбразлпжи пвакав ппступак.
Амандман
Члан 46.
Предлпг за измену предлпга акта - амандман, мпже ппднети сваки члан/ица Главнпг пдбпра
Секретаријату Демпкратске странке у писанпм пблику или електрпнским путем.
Рпк за ппднпшеое амандмана је најкасније 72 часа пре времена утврђенпг за ппчетак седнице
Главнпг пдбпра.
У случају да је предлпг акта дпстављен чланпвима Главнпг пдбпра у рпку краћем пд четири
дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице Главнпг пдбпра рпк за ппднпшеое
амандмана је најкасније дп птвараоа дате тачке дневнпг реда.
Члан 47.
Сваки амандман ппред решеоа кпје се предлаже мпра имати и пбразлпжеое предлпженпг
решеоа, кап и циљ кпји се усвајаоем амандмана жели ппстићи.
Члан 48.
О амандману се пбавезнп изјашоавају предлагач акта и Статутарна кпмисија, пднпснп
надлежни прган, савет, пднпснп телп, укпликп је Председништвп захтевалп да се изјасни и п
предлпгу акта.
Укпликп Статутарна кпмисија у свпм извештају кпнстатује да неки пд ппднетих амандмана није
у складу са Статутпм Демпкратске странке, такав амандман ће се пдбацити.
Укпликп амандман није ппднет у рпку предвиђеним пвим Ппслпвникпм, сматраће се
неблагпвременим.
Одбачени и неблагпвремени амандмани не мпгу бити предмет расправе и п оима се не гласа.
Укпликп се предлагач акта сагласи са амандманпм, амандман ппстаје саставни деп предлпга
акта и п оему се не расправља нити гласа.
Укпликп се предлагач акта не сагласи са ппднетим амандманпм, а Статутарна кпмисија сматра
да је у складу са Статутпм Демпкратске странке, Главни пдбпр се п пвим амандманима
изјашоава ппјединачнп.
Члан 49.
Чланпвима/ицама Главнпг пдбпра се неппсреднп пре ппчетка седнице Главнпг пдбпра
дпставља списак ппднетих амандмана са мишљеоем Статутарне кпмисије, псим у случају када
је рпк за ппднпшеое амандмана дп птвараоа дате тачке дневнпг реда.
Члан 50.
О предлпгу аката на кпји су ппднети амандмани Главни пдбпр расправља најпре у начелу и
изјашоава се п предлпгу акта у начелу.
Укпликп гласаоем п предлпгу у начелу, предлпг акта не дпбије пптребну већину гласпва, акт се
ппвлачи из даље прпцедуре.
Укпликп Главни пдбпр прихвати предлпг акта у начелу председавајући птвара расправу у
ппјединпстима у кпјпј правп учешћа имају искључивп предлагач акта п кпм се расправља,
пднпснп представник предлагача и ппднпсипци амандмана у трајаоу дп два минута.
Накпн расправе у ппјединпстима председавајући ппзива чланпве/ице Главнпг пдбпра да се
изјасне п ппднетим амандманима.

Накпн изјашоаваоа п предлпгу акта у начелу и у ппјединпстима Главни пдбпр се изјашоава п
предлпгу акта у целини без расправе.
Члан 51.
Укпликп на предлпг акта нема ппднетих амандмана председавајући птвара јединствену
расправу накпн кпје се приступа пдлучиваоу п предлпгу акта у целини.
Члан 52.
Предлпг акта кпји дпнпси Главни пдбпр је усвпјен укпликп се за оега изјасни већина присутних
чланпва/ица Главнпг пдбпра.
IX ДЕЛЕГИРАОЕ НАДЛЕЖНПСТИ
Члан 53.
У складу са Статутпм Демпкратске странке Главни пдбпр мпже ппједине ппслпве из свпје
надлежнпсти да делегира другим прганима Странке.
Предлпг за делегираое надлежнпсти мпже ппднети председник/ица Странке, Председништвп
или 10% чланпва/ица Главнпг пдбпра.
Предлпг за делегираое надлежнпсти мпра бити пбразлпжен, прецизнп дефинисан и
временски пдређен.
Предлпг је усвпјен акп се за оега изјасни већина присутних чланпва/ица Главнпг пдбпра.
X ПБРАЗПВАОЕ СТАЛНИХ И ПРИВРЕМЕНИХ КПМИСИЈА
Члан 54.
Главни пдбпр мпже пбразпвати сталне и привремене кпмисије ради пбављаое ппслпва у
пквиру надлежнпсти предвиђених чланпм 35. Статута.
XI ППСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Записник
Члан 55.
О раду на седници Главнпг пдбпра впди се записник.
У записник се унпсе време и местп пдржаваоа седнице, квпрум, битан тпк седнице, имена
учесника у расправи, пдлуке, закључци, резултати гласаоа и други ппдаци пд значаја за
пдржану седницу.
О изради и чуваоу записника стара се Секретар Демпкратске странке.
Птправак пдлуке
Члан 56.
Отправци пдлука кпје дпнесе Главни пдбпр дпстављају се чланпвима/ицама Председништва,
Извршнпм пдбпру, секретаријату, пднпснп прганима и лицима кпји пп пдлукама треба да
ппступе или се на оих пднпсе.
Отправак се дпставља најкасније седам дана пд дана дпнпшеоа пдлуке.
Члан 57.
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
Ступаоем на снагу пвпг Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду Главнпг пдбпра пд
29.06.2014. гпдине.

