ПРАВИЛНИК О
ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о локалној организацији Демократске странке (у даљем тексту:
Правилник), уређују се питања у вези са формирањем месне, општинске,
градске, окружне, регионалне и покрајинске организације и њихових органа,
избор и разрешење органа локалне организације, посебне одредбе о
одборничком клубу, као и друга питања од значаја за локалну организацију
Демократске странке.
Структура локалне организације
Члан 2.
Локалну организацију Демократске странке чине месна организација,
општинска организација, градска организација, окружна организација,
регионална организација и покрајинска организација.
II ДЕО
МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Општински одбор може да формира месну организацију уколико на територији
коју она покрива живи најмање 10 чланова/ица Странке.
Органи месне организације
Члан 4.
Органи меснe организације су:
1.
Скупштина
2.
Месни одбор
3.
Председник/ца Месног одбора
Скупштина месне организације
Члан 5.
Скупштину месне организације Демократске странке чине сви чланови/ице
Демократске странке са територије те месне организације.
Оснивачку скупштину месне организације сазива Општински одбор и предлаже
председника/цу и чланове/ице Месног одбора.

Оснивачка скупштина је пуноважна уколико њеном одржавању присуствује
више од једне трећине чланова/ица са територије месне организације.
Члан 6.
Изборна Скупштина месне организације може бити редовна и ванредна.
Редовна се одржава сваке четврте године, односно најкасније шест месеци од
дана одржавања локалних избора, а ванредна по потреби.
Редовну изборну скупштину сазива председник/ца Месног одбора или Месни
одбор уз сагласност Општинског одбора.
Ванредну изборну скупштину сазива председник/ца Месног одбора и Месни
одбор уз сагласност Општинског одбора, Општински одбор или Општински
одбор на предлог председника/це Општинског одбора.
Општински одбор сазива ванредну Изборну скупштину месне организације у
следећим случајевима:
1.на писмени захтев једне трећине од укупног броја чланова/ица месне
организације
2.када Месни одбор изгласа неповерење председнику/ици Месног одбора
3.када председнику/ици Месног одбора престане мандат пре истека времена на
које/у је изабран/а
4.ради избора делегата/киња за скупштину општинског огранка организовану по
делегатском принципу
5.када Општински одбор одлучи да распусти Месни одбор.
У случају из става 5. тачка 1. овог члана, ванредна Изборна скупштина се
заказује у року од 60 дана од дана пријема захтева, а у случајевима из става 5.
тачке 2. и 3. овог члана, у року од шест месеци од обавештења о изгласавању
неповерења или оставци.
У свим случајевима одржавања Изборне скупштине, могу се одржавати
непосредни избори у складу са Правилником.
Члан 7.
Изборна скупштина месне организације:
1. бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Месног одбора
2. разматра и усваја извештај председника/це о раду месне организације
између две седнице
3. доноси Пословник месне скупштине
4. бира делегате/киње за Скупштину општинске организације организовану по
делегатском принципу
5. обавља друге послове из своје надлежности
Члан 8.
У погледу сазивања Изборне скупштине, обавештавања чланова/ица,
утврђивања кандидационе листе, потребног кворума и свих других питања у

вези са роковима за припрему и организацију Скупштине месне организације
примењују се правила утврђена овим Правилником за Скупштину општинске
организације.
Месни одбор
Члан 9.
Месни одбор има председника/цу, потпредседника/цу и 3-9 чланова/ица.
Број чланова Месног одбора одређује Општински одбор на истој седници на
којој даје сагласност за сазивање Скупштине месне организације.
Месни одбор:
1. организује рад и промовише Демократску странку на територији месне
организације
2.доставља приступнице на верификацију Општинском одбору и може да даје
мишљење
3. предлаже Општинском одбору кандидате/ње за одборнике/це и органе
локалне власти са своје територије
4. предлаже Скупштини месне организације кандидата/кињу за председника/цу
Месног одбора
5. реализује одлуке Општинског одбора
6. припрема и организује изборне активности
7. ради на придобијању чланства
8. образује сталне и привремене комисије
9. доноси Пословник о раду месног одбора
10. обавља и друге страначке активности у складу са одлукама органа Странке
и Општинског одбора.
Месни одбор заседа најмање једном месечно.
Председник/ца Месног одбора
Члан 10.
Председник/ца Месног одбора:
1.представља и заступа Месни одбор
2.сазива и води седнице Месног одбора
3.сазива Скупштину месне организације уз сагласност Општинског одбора
4.спроводи одлуке Општинског и Месног одбора, као и других виших органа
Странке
5.обавља друге послове које му/јој повери Месни одбор

III ДЕО
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Формирање Општинског одбора
Члан 11.
Одлуку о формирању Општинског одбора доноси Извршни одбор Демократске
странке. Пре доношења одлуке, Извршни одбор тражи мишљење надлежног
градског, окружног, регионалног или покрајинског одбора.
Извршни одбор сазива Оснивачку скупштину општинскe oрганизације и
предлаже председника/цу и чланове/ице Општинског одбора.
Оснивачка скупштина се сазива ако на територији општине има 50 чланова/ица
Странке, а пуноважно ради ако Скупштини присуствује више од половине
чланова/ица, а у изузетним случајевима и ако има мање од 50 чланова/ица, и то
на предлог Извршног одбора Странке, а на основу писмено образложене
иницијативе чланова/ица Странке са те територије.
Органи општинске организације
Члан 12.
Органи општинске организације су:
1.Скупштина општинске организације
2.Општински одбор
3.Председник/ца општинског одбора
4.Извршни одбор општинског одбора
5.Председништво општинског одбора
Скупштина општинске организације
Члан 13.
Скупштину општинске организације Демократске странке чине сви чланови/ице
Странке са територије те општинске организације.
У припреми Изборне скупштине општинске организације учествују, поред
Општинског одбора, председник/ца Покрајинског одбора, Градског одбора,
председавајући/ја Окружног одбора, затим представник/ца Извршног одбора и
председник/ца или представник/ца Регионалног одбора ком припада општинска
организација.
Организациони одбор Изборне скупштине општинске организације дужан је да
уредно обавести све чланове/ице општинске организације, најмање 7 дана пре
одржавања Изборне скупштине организације о предложеном дневном реду.
Листа кандидата за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора мора
бити утврђена најмање 48 сати пре одржавања Изборне скупштине општинске
организације.

Уколико општинска организација броји више од 700 чланова/ица са правом
гласа, Општински одбор може предложити Извршном одбору организовање
Изборне скупштине по делегатском принципу, којом приликом предлаже и начин
одређивања делегата/киња.
На основу предлога Општинског одбора, или по сопственој процени, Извршни
одбор доноси одлуку о начину организовања Изборне скупштине или
одржавању непосредних избора, у складу са Правилником о изборима у
Демократској странци.
Број чланова/ица са правом гласа се одређује према списку који издаје
Секретаријат Демократске странке најмање 30 дана пре одржавања Изборне
скупштине општинског огранка.
За одржавање Изборне купштине општинске организације потребно је да
седници присуствује најмање трећина од укупног броја чланова/ица Изборне
скупштине, у противном Изборна скупштина се одлаже за највише 30 дана. Ако
ни у поновљеном покушају није могуће одржати Изборну скупштину, Извршни
одбор ће одлучити о даљем поступку.
За одржавање Изборне скупштине по делегатском принципу, потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја делегата/киња.
Члан 14.
Скупштина општинске организације је највиши орган општинске организације.
Скупштина општинске организације може бити изборна и радна.
Изборна скупштина, односно непосредни избори, у складу са Правилником,
одржава се сваке четврте године, односно најкасније шест месеци од дана
одржавања локалних избора, а радна сваке године.
Уколико су одржани непосредни избори, мора се одржати бар једна Радна
скупштина до истека мандата.
Радну скупштину сазива председник/ца општинског одбора и општински одбор.
Члан 15.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовну Изборну скупштину сазива Председник/ца Општинског одбора или
Општински одбор у складу са чл. 13. овог Правилника.
Ванредну Изборну скупштину могу сазивати Председник/ца Општинског одбора,
Општински одбор, Извршни одбор или Председник/ца Странке.
Председник/ца Извршног одбора странке сазваће обавезно ванредну Изборну
скупштину у следећим случајевима:
1.на писмени захтев једне трећине чланова/ица
2.када Општински одбор изгласа неповерење Председнику/ци Општинског
одбора и
3.када Председнику/ци Општинског одбора престане мандат пре истека
времена на које је изабран/а

У случају из става 4. тачка 1. овог члана, ванредна Изборна скупштина се
заказује у року од 60 дана од дана пријема захтева, а у случајевима из става 4.
тачке 2. и 3. овог члана, у року од 6 месеци од обавештења о изгласавању
неповерења или оставци.
У свим случајевима одржавања изборне скупштине могу се одржавати
непосредни избори у складу са Правилником.
Члан 16.
Изборна скупштина општинског организације:
1.бира и разрешава Председника/цу и чланове/ице сталног састава Општинског
одбора
2.разматра и усваја извештај Председника/це о раду општинске организације
између две седнице
3.доноси Пословник о раду скупштине
4.обавља друге послове из своје надлежности
Општински одбор
Члан 17.
Општински одбор:
1. организује рад Странке на територији општинске организације
2. води политику Странке на територији општинске организације
3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији
4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој
територији
5. одлучује о броју месних организација, формирању и распуштању Месних
одбора, броју чланова/ица Месног одбора и именује повереника/цу за
територију месне организације
6. верификује пријем нових чланова/ица и, сваких 30 дана, обавезно доставља
служби за чланство у Секретаријату демократске странке копије приступница
нових чланова/ица
7. предлаже кандидате/ње за посланике/це са своје територије
8. предлаже кандидате/ње за све органе и тела који се бирају на Скупштини
странке, на скупштини покрајинске, регионалне и градске организације којој
општински одбор припада, као и на скупштини своје општинске организације;
9. предлаже кандидата/кињу за Председника/цу општине
10. предлаже и, по одобрењу градских одбора у градовима у којима постоје
општине, односно по одобрењу покрајинских одбора на територији аутономних
покрајина, односно по одобрењу регионалних одбора који су надлежни за
њихову територију, утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це
11. предлаже кандидате/киње за одборнике са своје територије
12. може одбити пријем у чланство
13. одлучује у првом степену дисциплинског поступка против чланова/ица
општинске организације

14. сазива Скупштину општинске организације и одређује организациони одбор
15. именује Изборну комисију за спровођење непосредних избора за
председника/цу и чланове/ице Општинског одбора
16. бира председника/ицу и чланове/ице Извршног одбора Општинског одбора
17. утврђује број и бира потпредседнике/ице Општинског одбора
18. именује секретара/ку и благајника/цу на предлог председника/це општинског
одбора
19. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима и формира
ресорне одборе
20. одлучује о поверењу председнику/ци општинског одбора
21. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину странке
22. може да кооптира до једне петине чланова/ица општинског одбора од броја
чланова/ица Општинског одбора бираних на Скупштини
23. на заједничкој седници са одборничком групом утврђује листу
кандидата/киња за функције у општинским органима власти, на коју сагласност
даје Извршни одбор Странке, односно градски одбор у градовима у којима је
формиран, односно предлаже опозив по истој процедури по којој утврђује листу
кандидата
24. доноси Пословник о свом раду
25. предлаже Извршном одбору број чланова/ица Општинског одбора
26. на предлог Председништва Одбора усваја годишњи финансијски план, уз
предходну сагласност Секретара/ке странке
27. даје сагласност на уговоре које, у име Одбора, закључује председник
Одбора
28. разматра годишњи финансијски извештај Одбора
29. обавља друге послове предвиђене општим актима Странке.
Општински одбор заседа најмање једном месечно.
Општински одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун.
Председник/ца Општинског одбора
Члан 18.
Председник/ца Општинског одбора:
1. представља и заступа општински одбор
2. сазива и председава седницама Општинског одбора и Председништва
Општинског одбора
3. подноси Општинском одбору тромесечни писани извештај, по обрасцу који
прописује Извршни одбор Странке
4. подноси Скупштини општинске организације извештај о раду организације
између две Скупштине организације
5. сазива Скупштину општинске организације
6. спроводи одлуке органа Странке и Општинског одбора
7. покреће дисциплински поступак против чланова/ица Странке са подручја
организације

8. стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање Општинског одбора
9. уз сагласност Општинског одбора, закључује уговоре у име Општинског
одбора
10. именује портпарола/ку Општинског одбора
11. координира рад Општинског одбора и одборничког клуба
12. предлаже благајника/цу, секретара/ку и мандатара за састав Извршног
одбора
13. обавља друге послове које му/јој повери Општински одбор.
Председништво Општинског одбора
Члан 19.
Председништво Општинског одбора чине:
1.
председник/ца Општинског одбора
2.
потпредседници/е Општинског одбора
3.
председник/ца Извршног одбора Општинског одбора
4.
шеф одборничке групе у Скупштини општине
5.
председник/ца Клуба демократске омладине
6.
председница Форума жена
7.
носилац највише функције локалне власти, односно председник/ца
општине или председник/ца скупштине општине или њихови заменици
8.
секретар/ка општинског одбора, без права гласа
Председништво Општинског одбора:
1.
припрема седнице Општинског одбора и спроводи политику Странке на
општинском нивоу између две седнице Општинског одбора
2.
прати, процењује и координира рад представника странке на локалном
новоу
3.
утврђује ресорна задужења потпредседника/ца
4.
предлаже годишњи финансијски план Општинског одбора
Извршни одбор Општинског одбора
Члан 20.
Извршни одбор је извршни орган Општинског одбора.
Извршни одбор Општинског одбора:
1.
Предлаже Општинском одбору именовање шефа Изборног штаба
2.
Предлаже Општинском одбору образовање Ресорних одбора, надгледа и
усклађује њихов рад
3.
предлаже Општинском одбору председнике/це Ресорних одбора
4.
координира рад Месних одбора и повереника/ца на бирачким местима
5.
обавља друге послове које му повери Општински одбор
У Општинским одборима у којима није формиран Извршни одбор, послове из
надлежности Извршног одбора обавља Председник/ца Општинског одбора.

Повереник Странке
Члан 21.
Повереника/цу Странке именује Извршни одбор Странке за територију у којој не
постоји локална организација Демократске странке или је организација
распуштена или суспендована.
Повереник/ца преузима печат, сва документа, имовину и просторије општинског
одбора.
Повереник/ца верификује пријем нових чланова/ица и обавља послове из
надлежности Председника Општинског одбора које нису у вези са одлучивањем
Општинског одбора.
Повереник/ца може обављати функцију најдуже 6 (шест) месеци.
IV ДЕО
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Органи градске организације
Члан 22.
Органи градске организације су: Скупштина, Градски одбор, Председник/ца,
Извршни одбор и Председништво.
Члан 23.
Скупштина градске организације је највиши орган градске организације.
Скупштина градске организације може бити изборна и радна.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Изборна скупштина, односно непосредни избори у складу са
Правилником, одржава се сваке четврте године, односно најкасније 6 (шест)
месеци од дана одржавања локалних избора. Редовну Изборну скупштину
сазива Председник/ца Градског одбора или Градски одбор.
Ванредну Изборну скупштину могу сазвати: Председник/ца Странке, Извршни
одбор Странке. Ванредна Изборна скупштина ће се обавезно одржати и на
захтев трећине Општинских одбора од укупног броја Општинских одбора у
саставу Градског одбора.
Радна скупштина се одржава по потреби. Радну скупштину могу сазвати
Председник/ца Градског одбора и Градски одбор.
Скупштина
Члан 24.
Надлежност Скупштине је да:
1.
утврђује политику Странке од значаја за град
2.
бира и разрешава Председника/цу и потпредседнике/це Градског одбора
3.
бира чланове/ице сталног састава Градског одбора
4.
разматра извештај Председника/це Градског одбора о раду градске
организације између две Скупштине

5.
доноси Пословник о раду
6.
одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом
Демократске странке
Састав скупштине
Члан 25.
Скупштину чине:
1.
Председник/ца и потпредседници/це Градског одбора, чланови/ице
сталног састава Градског одбора
2.
чланови/ице Извршног одбора Градског одбора
3.
председници/це свих Општинских одбора на територији града
4.
одборници/це у Скупштини града
5.
представници/це Општинских одбора у квоти коју утврђује Градски одбор
пре одржавања скупштине
6.
представници/це Демократске омладине у квоти коју утврђује Градски
одбор пре одржавања скупштине
7.
представнице Форума Жена у квоти коју утврди Градски одбор пре
одржавања и скупштине
8.
републички и покрајински посланици/це, стални/не чланови/це Главног
одбора са територије града
Градски одбор
Члан 26.
Градски одбор:
1.
води политику Странке од значаја за град између две Скупштине
2.
спроводи одлуке Странке
3.
предлаже кандидата/кињу за Градоначелника/цу
4.
потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це на својој
територији
5.
утврђује листу кандидата/киња за градске одборнике/це
6.
предлаже кандидате/киње за народне посланике/це или, уколико на својој
територији има општинске одборе, на основу њиховог предлога сачињава
заједнички предлог листе посланичких кандидата
7.
предлаже Извршном одбору Демократске странке распуштање
општинских организација и именовање повереника/ца на територији своје
организације
8.
одлучује о начину избора и спроводи избор делегата/ња за Скупштину
Странке
9.
на заједничкој седници са одборничком групом у Скупштини града
одређује кандидате/киње за функције, ускраћује подршку функционерима/кама
у градским органима и одлучује о другим питањима од значаја за
функционисање града
10.
предлаже број и начин избора потпредседника/це Градског одбора
Извршном одбору Странке

11.
бира и разрешава потпредседника/цу Градског одбора у складу са
одлуком Извршног одбора Странке о начину избора
12.
утврђује број чланова/ица сталног састава Градског одбора
13.
именује шефа Изборног штаба и председнике/це ресорних савета на
предлог Извршног одбора Градског одбора, или, ако не постоји Извршни одбор,
на предлог Председника Градског одбора
14.
бира Извршни одбор на предлог мандатара за председника/цу Извршног
одбора
15.
усклађује и координира рад општинских одбора
16.
формира ресорне савете по угледу на ресорне одборе Странке и, заједно
са Програмским саветом, координира и надзире њихов рад
17.
образује сталне и привремене комисије
18.
сазива редовне и ванредне Скупштине
19.
може да кооптира до једне петине чланова/ица Градског одбора од броја
чланова Градског одбора бираних на Скупштини
20.
На предлог Председништва одбора усваја годишњи финансијски план
одбора
21.
даје сагласност на уговоре које у име Одбора закључује Председник/ца
Одбора
22.
разматра годишњи финансијски извештај Одбора
Градски одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун.
Састав Градског одбора
Члан 27.
Градски одбор чине:
1.
Председник/ца и потпредседници/це Градског одбора
2.
чланови/ице сталног састава Градског одбора у броју који утврди Градски
одбор
3.
председник/ца Извршног одбора Градског одбора
4.
председници/е општинских одбора на територији града
5.
шеф одборничке групе у Скупштини града
6.
председник/ца градског клуба Демократске омладине
7.
представница Форума жена
8.
највиши изабрани функционери/ке у Скупштини града, чланови/ице
Странке, у броју који утврди Градски одбор, уз сагласност Извршног одбора.

Председник/ца Градског одбора
Члан 28.
Председник/ца Градског одбора:
1.
представља и заступа Градски одбор
2.
сазива и председава седницама Градског одбора
3.
сазива редовне и ванредне скупштине

4.
даје мандат председнику/ци Извршног одбора за састав Извршног
одбора;
5.
именује портпарола/ку Градског одбора
6.
подноси извештај о раду Градском одбору и Скупштини
7.
предлаже разрешење председника/це Извршног одбора Градског одбора
8.
сазива седницу Општинског одбора са територије Градског одбора
9.
стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање Градског одбора
10.
обавља друге послове које му/јој повери Градски одбор
Извршни одбор Градског одбора
Члан 29.
Извршни одбор је извршни орган Градског одбора.
Састав Извршног одбора Градског одбора
Члан 30.
Извршни одбор Градског одбора чине:
1.
председник/ца Извршног одбора Градског одбора
2.
потпредседници/це и чланови/це Извршног одбора Градског одбора у
броју који утврди Градски одбор на предлог председника/це Извршног одбора
Надлежност Извршног одбора Градског одбора
Члан 31.
Извршни одбор Градског одбора:
1.
предлаже Градском одбору именовање шефа изборног штаба
2.
предлаже Градском одбору образовање ресорних савета, надгледа и
усклађује њихов рад
3.
предлаже Градском одбору председнике/це ресорних савета
4.
обавља и друге послове које му повери Градски одбор
5.
предлаже Градском одбору кадровска решења за функције у Скупштини
града и ЈКП
6.
по потреби одржава заједничке седнице са председницима ресорних
савета
У Градским одборима у којима није формиран Извршни одбор, послове из
надлежности извршног одбора обавља Председник/ца Градског одбора.

Председништво Градског одбора
Члан 32.
Председништво градског одбора чине:
1.
Председник/ца градског одбора
2.
потпредседници/це градског одбора
3.
председник/ца Извршног одбора Градског одбора
4.
шеф одборничке групе у Скупштини града

5.
председник/ца клуба Демократске омладине града
6.
председница Форума жена града
7.
члан/ца Извршног одбора Странке задужен/а за регион Београд (важи за
Градски одбор Београда)
Председништво градског одбора:
1.
припрема седнице Градског одбора и спроводи политику Странке на
нивоу града између две седнице Градског одбора
2.
контролише рад представника/ца Странке у градским организацијама и
институцијама
3.
утврђује ресорна задужења потпредседника/ца
4.
предлаже годишњи финансијски план Градског одбора
V ДЕО
ОКРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Формирање окружне организације
Члан 33.
Одлуку о формирању окружне организације доноси Извршни одбор Странке у
окрузима у којима Странка има организоване општинске одборе у најмање 2/3
општина које чине округ.
Окружни одбор
Члан 34.
Окружни одбор:
1.
координира политику Странке на својој територији
2.
анализира спровођење одлука Странке на својој територији
3.
бира председавајућег/ћу и заменика/цу председавајућег Окружног одбора
4.
доноси Пословник о раду
5.
обавља друге послове које му повере општински одбори и органи
Странке
6.
одлучује у првом степену дисциплинског поступка против чланова
општинске огранизације у којој је уведено повереништво
Окружни одбор није правно лице, има свој печат.
Окружни одбор заседа најмање једном месечно.
Састав Окружног одбора
Члан 35.
Окружни одбор чине:
1.
Председници/це Општинских и Градских одбора са територије округа
2.
Чланови/це Главног одбора са територије округа
3.
Републички и покрајински посланици/це са територије округа

4.
Носиоци највиших функција у локалној самоуправи односно
Градоначелници/це, Председници/це општина, председници/це Скупштине
града, председници/це Скупштина општина или њихови заменици са територије
округа.
VI ДЕО
РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 36.
Регионалне организације се формирају ради вођења политике странке на
територији која обухвата више окружних одбора на простору источног и
западног статистичког региона дефинисаних Законом о регионалном развоју,
тако што се у оквиру сваког статистичког региона формирају две регионалне
организације – Запад и Центар на територији западног статистичког региона, и
Исток и Југ на територији источног статистичког региона.
1.
2.
3.
4.

Исток: Браничевски, Поморавски, Подунавски, Борски, Зајечарски;
Југ: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски;
Запад: Златиборски, Колубарски, Мачвански;
Центар: Шумадијски, Моравички, Рашки, Расински;

Члан 37.
Органи регионалне организације су: Скупштина, Регионални одбор,
Председник/ца Регионалног одбора, Регионални извршни одбор.
Регионална скупштина
Члан 38.
Регионална скупштина:
1.
утврђује политику Странке од значаја за територију Регионалног одбора
2.
бира и разрешава Председника/цу Регионалног одбора
3.
разматра извештај Председника/це Регионалног одбора о раду
регионалне организације између две Скупштине
4.
доноси Пословник о раду
5.
одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом
Демократске странке
Састав Регионалне скупштине
Члан 39.
Регионалну скупштину чине:
1.
Председник/ца и потпредседници/це Регионалног одбора
2.
председници/е ресорних одбора
3.
републички посланици/це са територије коју покрива Регионални одбор
4.
Председници/це општинских одбора
6.
представници/е општинских одбора у квоти коју одређује Регионални
одбор уочи скупштине

7.
представници/е Регионалног клуба Демократске омладине и
представнице Регионалног Форума жена у квоти коју одређује Регионални одбор
за сваку Скупштину.
8.
чланови сталног састава Главног одбора са територије Регионалног
одбора
Регионални одбор
Члан 40.
Регионални одбор:
1.
усклађује и координира рад органа локалне организације на територији
коју покрива Регионални одбор
2.
води политику Странке од значаја за територију коју покрива између две
Скупштине
3.
координира изборне активности Странке на својој територији на свим
нивоима
4.
одлучује о поверењу Председнику/ци Регионалног одбора;
5.
потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це
6.
потврђује листу кандидата/киња за градске одборнике/це
7.
предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије
8.
предлаже Извршном одбору Демократске странке распуштање локалних
организација и именовање повереника/ца на територији своје организације
9.
разматра и усваја извештај Председника/це Регионалног одбора о раду
између две седнице
10.
формира регионалне ресорне одборе по угледу на ресорне одборе
Странке и заједно са Програмским саветом, координира и надзире њихов рад
11.
по потреби именује радне групе, комисије и друга помоћна тела за
одређене задатке
12.
бира потпредседнике/це Регионалног одбора
13.
по потреби кооптира до једне петине чланова Регионалног одбора
14.
доноси Пословник о раду
15.
обавља друге послове предвиђене општим актима Странке
Регионални одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун.
Састав Регионалног одбора
Члан 41.
Регионални одбор чине:
1. Председник/ца и три потпредседника/це
2. Председници/це општинских одбора, односно њихови/е заменици/це
3.
председник/ца Регионалног клуба Демократске омладине и председница
Регионалног Форума жена
4.
чланови/це Странке који су носиоци функција власти у општинама на
територији Регионалног одбора (Председник општине, председник Скупштине
општине или њихови заменици)

5.

републички посланици/це са територије одбора

Председник/ца Регионалног одбора
Члан 42.
Председник/ца Регионалног одбора:
1.
представља регионалну организацију
2.
сазива и председава седницама Регионалног одбора
3.
сазива Регионалну скупштину
4.
предлаже кандидата/кињу за председника/цу Регионалног извршног
одбора
5.
именује портпарола/ку Регионалног одбора
6.
предлаже потпредседнике/це Регионалног одбора
7.
извршава одлуке Регионалног одбора и Регионалне скупштине
8.
подноси извештај Скупштини и Регионалном одбору
9.
стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање Регионалног одбора
10.
обавља друге послове које му/јој повери Регионални одбор
VII ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 43.
Органи покрајинске организације су: Скупштина, Покрајински одбор,
Председник/ца Покрајинског одбора, Покрајински извршни одбор.
Покрајинска скупштина
Члан 44.
Покрајинска скупштина:
1.
утврђује политику Странке од значаја за Покрајину
2.
бира и разрешава Председника/цу Покрајинског одбора
3.
разматра извештај Председника/це Покрајинског одбора о раду
покрајинске организације између две Скупштине
4.
доноси Пословник о раду
5.
одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом
Демократске странке
Састав Покрајинске скупштине
Члан 45.
Покрајинску скупштину чине:
1.
Председник/ца и потпредседници/це Покрајинског одбора
2.
чланови/це Покрајинског извршног одбора
3.
председници/це ресорних одбора
4.
покрајински и републички посланици/це са територије Покрајине
5.
Председници/це градских и општинских одбора

6.
представници/це општинских одбора у квоти коју одређује Покрајински
одбор пре одржавања Скупштине
7.
представници/це Покрајинског клуба Демократске омладине и
представнице Покрајинског Форума жена у квоти коју одређује Покрајински
одбор за сваку Скупштину
8.
чланови сталног састава Главног одбора са територије Покрајинског
одбора
Покрајински одбор
Члан 46.
Покрајински одбор:
1.
усклађује и координира рад органа локалне организације на територији
Покрајине
2.
води политику Странке од значаја за Покрајину између две Скупштине
3.
на заједничкој седници са посланичким клубом утврђује листу
кандидата/киња за покрајинске органе власти на коју сагласност даје Извршни
одбор
4.
бира и разрешава председника/цу и чланове/це Покрајинског извршног
одбора
5.
координира изборне активности Странке на територији покрајине на свим
нивоима
6.
одлучује о поверењу Председнику/ци Покрајинског одбора
7.
предлаже листе кандидата/киња за покрајинске посланике/це
Председништву и потврђује листе кандидата за одборнике/це, осим за градске
општине
8.
предлаже Извршном одбору Демократске странке распуштање локалних
организација и именовање повереника/ца на територији своје организације
9.
разматра и усваја извештај Председника/це Покрајинског одбора о раду
између две седнице
10.
формира покрајинске ресорне одборе по угледу на ресорне одборе
Странке и заједно са Програмским саветом координира и надзире њихов рад
11.
по потреби именује радне групе, комисије и друга помоћна тела за
одређене задатке
12.
бира потпредседнике/це Покрајинског одбора
13.
по потреби кооптира до једне петине чланова Покрајинског одбора
14.
доноси Пословник
15.
обавља друге послове предвиђене општим актима Странке
Покрајински одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун.
Састав Покрајинског одбора
Члан 47.
Покрајински одбор чине:
1.
Председник/ца и три потпредседника/це

2.
председник/ца Покрајинског извршног одбора
3.
председници/це Градских и Општинских одбора, односно њихови/е
заменици/це
4.
председник/ца Покрајинског клуба Демократске омладине и председница
Покрајинског Форума жена
5.
чланови/це Странке који су носиоци функција власти у општинама на
територији Покрајине (Председник/ца општине, председник/ца Скупштине
општине, или њихови заменици)
6.
Председник/ца, потпредседници/це, секретари/ке, заменици/е
секретара/ки Покрајинске Владе
7.
републички и покрајински посланици/це са територије Покрајине.
Председник/ца Покрајинског одбора
Члан 48.
Председник/ца Покрајинског одбора:
1.
представља покрајинску организацију
2.
сазива и председава седницама Покрајинског одбора
3.
сазива Покрајинску скупштину
4.
предлаже кандидата/ње за председника/цу Покрајинског извршног одбора
5.
именује портпарола/ку Покрајинског одбора
6.
предлаже потпредседнике/це Покрајинског одбора
7.
извршава одлуке Покрајинског одбора и Покрајинске скупштине
8.
подноси извештај Скупштини и Покрајинском одбору
9.
стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање Покрајинског одбора
10.
обавља друге послове које му/јој повери Покрајински одбор
Покрајински извршни одбор
Члан 49.
Покрајински извршни одбор је извршни орган Покрајинског одбора.
Надлежност Покрајинског извршног одбора
Члан 50.
Покрајински извршни одбор:
1.
припрема седнице Покрајинског одбора
2.
формира ресорне одборе
3.
формира Покрајински изборни штаб
4.
подноси извештај Покрајинском одбору о свом раду
5.
обавља друге послове које му стави у надлежност Покрајински одбор

VIII ДЕО
ИЗБОР ЛОКАЛНИХ ОРГАНА
Избор и разрешење председника/це општинског одбора
Члан 51.
Кандидат/киња за Председника/цу Општинског одбора може бити сваки/а
члан/ица Странке кога/ју предложи Општински одбор или 10% чланова/ца
Странке из општинске организације.
Гласање
Члан 52.
Избор Председника/це врши се тајним гласањем.
На гласачком листићу су имена кандидата/киња поређана азбучним редом
према првом слову презимена. Поред презимена и имена кандидата/киња стоји
година рођења и занимање.
Глас се заокруживањем редног броја испред презимена.
Неважећи је онај гласачки листић са кога се не може утврдити за кога је
гласач/ица гласао/ла.
У случају одржавања непосредних избора поштују се правила предвиђена
Правилником о изборима у Демократској странци.
Резултати гласања
Члан 53.
За Председника/цу Општинског одбора изабран/а је кандидат/киња који/а је
добио/ла више од половине гласова присутних.
Уколико ни један/на од кандидата/киња не добије потребну већину, гласање се
понавља за два/е кандидата/киње са највећим бројем гласова, а изабран/а је
кандидат/киња који/а добије већи број гласова.
Престанак мандата
Члан 54.
Мандат Председника/це може престати и пре истека времена на који је биран/а
оставком и разрешењем услед опозива.
Члан 55.
Подношењем оставке мандат Председника/це престаје даном одржавања
седнице одбора на којој је саопштена одлука о оставци.
Разрешењем услед опозива мандат Председника/це престаје даном доношења
одлуке о опозиву на седници ванредне Скупштине.
Поступак за опозив покреће се:
1.
када Председник/ца Општинског одбора не спроводи одлуке Општинског
одбора и Општински одбор му/јој изгласа неповерење апсолутном већином
чланова/ица Општинског одбора;

2.
када Општински одбор не усвоји тромесечни извештај о раду општинске
организације и изгласа му/јој неповерење апсолутном већином чланова
Општинског одбора.
Члан 56.
Када Председник/ца Општинског одбора поднесе оставку или му/јој Општински
одбор изгласа неповерење, функцију Председника/це врши потпредседник/ца
кога изабере Општински одбор.
У овом случају потпредседник/ца има сва права и дужности које Председник/ца
Општинског одбора има у органима Странке.
Вршење дужности председника/це може да траје најдуже шест месеци.
Избор и разрешење чланова/ца Општинског
одбора на изборној скупштини
Члан 57.
Кандидат/киња за члана/ицу Општинског одбора може бити сваки/а члан/ица
Странке кога/ју предложи Општински одбор или 10 делегата/киња Скупштине
општинске организације Странке.
Сваки/а предлагач/ица може да предложи највише онолико кандидата/киња
колико се бира.
За чланове/ице Одбора изабрани/е су кандидати/киње који/е у оквиру броја који
се бира добију највећи број гласова.
Чланове/ице Општинског одбора разрешава Скупштина на начин и по поступку
утврђеном за избор.
Избор чланова Општинског одбора врши се тајним гласањем.
Суспендовање вршења функције члана/ице општинског одбора
Члан 58.
Члану/ици Општинског одбора може бити суспендовано вршење функције
члана/ице Општинског одбора одлуком Општинског одбора.
Мера суспендовања може се изрећи члану/ици Општинског одбора када не
присуствује на најмање 20% седница Општинског одбора у току једне године
или не присуствује на 3 седнице општинског одбора узастопно
Мера суспендовања може се одредити у трајању до 6 месеци, а уз сагласност
члана/ице чије се чланство у општинском одбору суспендује, и дуже.
Последица суспендовања је да суспендовани/а члан/ица нема право гласа при
одлучивању Општинског одбора нити улази у утврђивање кворума и облика
већине.
Избор и разрешење председника/це Градског одбора
Члан 59.
Кандидат/иња за председника/цу Градског одбора може бити сваки/а члан/ица
Странке кога/ју предложе два Општинска одбора, Градски одбор или 20 чланова
Градске скупштине.

Сваки/а предлагач/ица може да предложи само једног/у кандидата/кињу.
За избор и разрешење председника/це Градског одбора аналогно се примењују
одредбе чланова од 51. до 55. овог Правилника.
Подношењем оставке мандат председника/це Градског одбора престаје даном
одржавања седнице одбора на којој је саопштена одлука о оставци.
Разрешењем услед опозива мандат Председника/це престаје даном доношења
одлуке о опозиву на седници ванредне Скупштине.

Избор и разрешење чланова Градског извршног одбора
Члан 60.
Председник/ца Градског извршног одбора предлаже листу чланова/ца Извршног
одбора, са ресорним задужењем сваког/е члана/ице.
О листи се гласа у целини.
Разрешење члана/ице Извршног одбора покреће се на захтев председника/це
Градског извршног одбора, Градског одбора, два општинска одбора или једна
петина чланова/ица Градског одбора.
Разрешење се спроводи на начин и по поступку за избор.
Избор и разрешење председника/це Регионалног одбора
Члан 61.
Кандидат/киња за председника/цу Регионалног одбора може бити сваки/а
члан/ица Странке кога/ју предложе три Општинска одбора, Регионални одбор
или 30 чланова/ица Регионалне скупштине.
Сваки/а предлагач/ица може да предложи само једног/у кандидата/кињу.
На избор и разрешење председника/це Регионалног одбора аналогно се
примењују одредбе чланова од 51. до 55. овог Правилника.
Подношењем оставке мандат председника/це Регионалног одбора престаје
даном одржавања седнице одбора на којој је саопштена одлука о оставци.
Разрешењем услед опозива мандат Председника/це престаје даном доношења
одлуке о опозиву на седници ванредне Скупштине.

Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Регионалног извршног
одбора
Члан 62.
Кандидатаки/њу за председника/цу Регионалног извршног одбора предлаже
председник/ца Регионалног одбора.
Чланове/ице Регионалног извршног одбора предлаже кандидат/киња за
председника/цу Регионалног извршног одбора (мандатар/ка).

О предлогу кандидата/ња за председника/цу и чланове/ице Регионалног
извршног одбора, Регионални одбор гласа тако што се изјашњава за предлог
листе у целини.
Председник/ца и чланови/ице Регионалног извршног одбора изабрани су ако се
за листу у целини изјаснило више од половине присутних чланова/ица
Регионалног одбора.
Разрешењем председника/це Регионалног извршног одбора престаје и мандат
члановима/ицама Регионалног извршног одбора.
Избор и разрешење председника/це Покрајинског одбора
Члан 63.
Кандидат/киња за председника/цу Покрајинског одбора може бити сваки/а
члан/ица Странке кога/ју предложе три Општинска одбора, Покрајински одбор
или 30 чланова/ица Покрајинске скупштине.
Сваки/а предлагач/ица може да предложи само једног/у кандидата/кињу.
На избор и разрешење председника/це Покрајинског одбора аналогно се
примењују одредбе чланова од 51. до 55. овог Правилника.
Подношењем оставке мандат председника/це Покрајионског одбора престаје
даном одржавања седнице одбора на којој је саопштена одлука о оставци.
Разрешењем услед опозива мандат Председника/це престаје даном доношења
одлуке о опозиву на седници ванредне Скупштине.

Избор и разрешење председника/це и чланова/ца
Покрајинског извршног одбора
Члан 64.
Кандидата/кињу за председника/цу Покрајинског извршног одбора предлаже
председник/ца Покрајинског одбора.
Чланове/ице Покрајинског извршног одбора предлаже кандидат/киња за
председника/цу Покрајинског извршног одбора (мандатар/ка).
О предлогу кандидата/киња за председника/цу и чланове/це Покрајинског
извршног одбора, Покрајински одбор гласа тако што се изјашњава за предлог
листе у целини.
Председник/ца и чланови/ице Покрајинског извршног одбора изабрани су ако се
за листу у целини изјаснило више од половине присутних чланова/ица
Покрајинског одбора.
Разрешењем председника/це Покрајинског извршног одбора престаје и мандат
члановима/ицама Покрајинског извршног одбора.
IX ДЕО
РАСПУШТАЊЕ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 65.

Када органи локалне организације не обављају послове предвиђене Статутом и
другим општим актима Странке или делују супротно интересима Странке,
Програму и одлукама виших органа Странке, Извршни одбор доноси одлуку о
распуштању и именује повереника/цу.
Извршни одбор доноси одлуку о распуштању самоницијативно или на предлог
вишег органа локалне организације. Пре доношења одлуке о распуштању
Општинског одбора, Извршни одбор ће тражити мишљење надлежног Градског,
Регионалног или Покрајинског одбора.
Да би се донела одлука којом се распушта Општински одбор потребно је да се
за такву одлуку изјасни половина укупног броја чланова/ица Извршног одбора.
X ДЕО
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Општински одбор са статусом
градског одбора
Члан 66.
У општинама које су ускладу са законом добиле статус града могу се
формирати градски одбори.
Одлуку о овоме доноси Извршни одбор Странке.
Одборнички клубови
Члан 67.
Одборнички клуб:
1.
спроводи политику Странке у Скупштини општине, односно Скупштини
града
2.
расправља о начину гласања одборника/ца по свим питањима из дневног
реда скупштинског заседања
3.
одлучује о свим иницијативама које су у вези са радом Скупштине
4.
спроводи одлуке органа Странке и Градског, односно Општинског одбора
5.
анализира и оцењује рад одборника/ца
6.
одлучује о политичкој стратегији и тактици у Скупштини на предлог
Председника/це Општинског или Градског одбора
7.
одлучује о приступању клубу одборника/ца других политичких странака,
оранизација и група грађана
8.
подноси извештај о свом раду Општинском, односно Градском одбору
9.
бира председника/цу и потпредседника/цу клуба
10.
на предлог председника/це клуба именује секретара/ку клуба
11.
предлаже листе за избор чланова/ица одбора скупштина и чланова/ца
анкетног одбора
12.
на заједничкој седници са Општинским, односно Градским одбором
утврђује листу кандидата/киња за органе власти на општинском, односно
градском нивоу, на коју сагласност даје Извршни одбор
13.
покреће скупштинску активност

14.
у важним скупштинским стварима, на захтев Председника/це општинског
односно Градског одбора, одлучује заједно са Председником/цом и
потпредседником/цом ових одбора о гласању (питање поверења председнику
општине, председнику скупштине општине и сл.)
15.
доноси Пословник о раду
16.
обавља и друге послове из своје надлежности

Обавезе одборника у општинској/градској скупштини
Члан 68.
Обавезе одборника/ца у Скупштини општине односно у Скупштини града су да:
1.
активно учествује у раду скупштинских одбора
2.
присуствује седницама Скупштине, одбора и одборничког клуба
3.
гласа у складу са одлуком клуба
4.
у скупштинској расправи учествује у складу са договором у клубу или
председником/цом клуба
5.
гласа за предлог акта или амандамана одборника Демократске странке
утвђеног на одборничком клубу
6.
поштује и спроводи одлуке одборничког клуба
Спор између Општинског одбора, одборничке групе и функционера/ки локалне
власти и спорови због непотврђивања листа кандидата/киња
Члан 69.
Спорови који настану у односима између Општинског одбора, одборничке групе
и функционера/ки локалне власти, као и спорови у случају непотврђивања
листа кандидата/киња за одборнике/це и функционере/ке на општинском,
градском нивоу, решаваће се на следећи начин:
1.
на заједничкој седници одборничке групе и општинског Одбора, уз
консултовање и присисуство овлашћеног/е представника/це органа прве више
инстанце;
2.
одлуком арбитражне комисије коју формира Председништво Демократске
странке, чине је представници/е Председништва, Извршног одбора и Окружног
одбора
3.
одлуком Извршног одбора Демократске странке.
Записници
Члан 70.
На седницама органа локалне организације води се записник.
Записник садржи кратак ток седнице, одлуке и закључке, појединачне дискусије
уколико је то био изричит захтев, податак о кворуму, имена присутних и
одсутних чланова/ица органа, време и место одржавања седнице, време
завршетка седнице и друге податке од значаја за седницу, на обрасцу који
ближе уређује Секретар странке.

Отправак одлуке
Члан 71.
Отправак одлуке са седнице органа доставља се органима и лицима на које се
одлука односи у року од пет дана од дана одржавања седнице.
XI ДЕО
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
Поступци који су започети пре доношења овог Правилника наставиће се по
одредбама досадашњег Правилника о локалној организацији.
Даном доношења овог Правилника престаје да важи Правилник о локалној
организацији донет 25. марта 2006. године.

Овај Правилник усвојен је на седници Главног одбора
одржаној 13. децембра 2014. године у Београду.

