
На основу члана 13. став 2,  члана 14. и члана 69. Статута Савеза независних социјалдемократа 
Градска конференција Градске организације Актива жена социјалдемократа (у даљем тексту ГО 
АЖС Бијељина)  на сједници одржаној 27.02.2017. године, доноси 
 

  
ОДЛУКУ 

 
о унутрашњој организацији и раду Градске организације Актива жена социјалдемократа  

Бијељина (у даљем тексту: ГО АЖС Бијељина) 
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 1. 
 

Овом одлуком утврђују се: 
       1.циљеви и задаци у раду ГО АЖС Бијељина; 

 2.назив, сједиште и симбол; 
 3.унутрашња организација и подручје дјеловања; 
 4.чланство у ГО АЖС Бијељина и њихова права, обавезе и одговорности; 
 5.органи ГО АЖС Бијељина, њихова права, обавезе и одговорности; 
 6.начин одлучивања у ГО АЖС Бијељина; 
 7.трајање мандата чланица ГО АЖС Бијељина. 

 
 

ЧЛАН 2. 
Одлука о унутрашњој организацији и раду ГО АЖС Бијељина је највиши акт ГО АЖС 

Бијељина 
 
1.ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

ЧЛАН 3. 
Овом одлуком утврђују сe, уз прихваћене задатке и циљеве предвиђене чланом 3. Статута 

СНСД, следећи циљеви и задаци у раду ГО АЖС Бијељина:  
 
- поштовање човјека, његовог достојанства, права и слобода, независно од његових увјерења, 
вјерске и националне припадности, пола, полне оријентације, политичког увјерења и социјалног 
статуса; 
-једнакост шанси, афирмацију права и слобода свих појединаца, друштвених група и слојева, 
равноправност полова те међугенерацијску солидарност; 
- побољшање положаја жена у друштву кроз стварање услова за њихово запошљавање, 
економску стабилност и стамбено збрињавање; 
- заштиту и унапређење здравља жена,  посебно репродуктивног, те превенција и рано 
откривање масовних незаразних болести које претежно погађају жене; 
- стварање могућности за социјални и културни развој свих грађана, посебно жена и дјеце; 
- заштита жене на радном мјесту од свих облика дискриминације и осигурање права приликом 
породиљског одсуства;  
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- подизање нивоа политичке образованости жена и припрему жена за активно политичко 
дјеловање; 
- успостављање равномјерне заступљености жена на свим нивоима власти; 
- заштита жена од свих облика насиља и бига за жртве насиља; 
- подизање нивоа стандарда дјечије заштите; 
-већа брига за особе са посебним потребама и за жене које су у повећаној потреби за социјалним 
давањима; 
- остваривање сарадње са сродним политичким организацијама у Републици Српској, БиХ и 
иностранству; 
- сарадња са невладиним и другим организацијама које имају сличне циљеве и програмска 
опредјељења. 
 
 
2. НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛ 
 

ЧЛАН 4. 
Назив посебног организационог облика Градског одбора СНСД Бијељина: Градска 

организација актива жена социјалдемократа Бијељина.  
Скраћени назив је ГО АЖС Бијељина. 

 
ЧЛАН 5. 

Сједиште организације је у Бијељини, Филипа Вишњића број 1. 
 

ЧЛАН 6. 
ГО АЖС Бијељина као симбол употребљава симбол Савеза независних социјалдемократа 

- СНСД, а то је стилизована ружа црвене боје. 
 
 
3.УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА  
 
 

ЧЛАН 7. 
ГО АЖС Бијељина је организациони облик  у саставу Градске организације СНСД 

Бијељина, а истовремено и организациона јединица у саставу Актива жена социјалдемократа. 
 

ЧЛАН 8. 
ГО АЖС Бијељина дјелује на територији Града Бијељина и окупља све пунољетне 

чланове женског пола (у даљем тексту: чланице) СНСД које имају пребивалиште на 
територији Града. Изузетно, члан ГО АЖС Бијељина може бити чланица према мјесту 
запослења и школовања. 
 

ЧЛАН 9. 
 

У оквиру ГО АЖС Бијељина у правилу, за сваки мјесни одбор ГО СНСД Бијељина, 
образује се једна Мјесна организација ГО АЖС Бијељина. 

Мјесне организације окупљају све чланице ГО АЖС Бијељина који имају 
пребивалиште и уписани су у бирачки списак на подручју за које је образована Мјесна 
организација. 

Мјесна организација Актива жена може се организовати за подручје које обухвата 
два или више мјесних одбора.  
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Чланице ГО АЖС Бијељина дужне су да у што већој мјери активно учествују у раду 

и активностима Мјесне организације АЖС образоване за подручје на којем имају 
пребивалиште или упис у бирачки списак.  
 
4. ЧЛАНИЦЕ, ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

ЧЛАН 10. 
ГО АЖС Бијељина ће се залагати да њене  представнице узму активно учешће у Активу 

жена социјалдемократа и да буде једна од главних носилаца у остваривању њених циљева и 
задатака.  

 
ЧЛАН 11. 

Поред чланица ГО АЖС Бијељина, уз одобрење Предсједништва ГО АЖС Бијељина, у 
активностима које спроводи ГО АЖС Бијељина могу учествовати и симпатизерке а у складу са 
Статутом и другим актима СНСД. 
  

ЧЛАН 12. 
Свака члаица ГО АЖС Бијељина може да се изјасни о свом статусу и дјелује као 

активан или пасиван члан, у складу са Статутом СНСД. 
 

ЧЛАН 13. 
Односи у ГО АЖС Бијељина заснивају се на начелима демократије, слободе мишљења, 

равноправности, транспарентности, међусобном уважавању, одговорности руководства и 
чланица те поштивању и провођењу на демократски начин усвојених одлука.  

Вјерска и национална припадност не могу представљати препреку за чланство у ГО 
АЖС Бијељина. 
 

ЧЛАН 14. 
Права и обавезе чланица су да: 

- активно учествују у раду органа ГО АЖС Бијељина; 
- бирају и буду биране у сва тијела и органе ГО АЖС Бијељина, Градске организације СНСД 
Бијељина, АЖС и СНСД; 
- активно учествују у креирању и доношењу одлука, давању приједлога и сугестија; 
- буду обавијештене о стању у ГО АЖС Бијељина; 
- активно учествују у извршавању утврђених циљева и задатака који произилазе из Статута и 
програмских докумената СНСД, АЖС и других аката; 
- остварују друга права, обавезе и одговорности која произилазе из Статута СНСД и других 
аката. 
 

ЧЛАН 15. 
Мањина или поједине чланице који се не слажу са одлукама већине, имају право да остану при 
свом мишљењу, да га заступају и бране и да траже преиспитивање одлуке са којом се не слажу, 
али су обавезне да одлуку већине проводе. 

 
ЧЛАН 16. 

Чланство у ГО АЖС Бијељина престаје: 
- слободним иступањем; 
- искључењем; 
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ЧЛАН 17. 
Питања у вези с престанком чланства у ГО АЖС Бијељина на основу алинеје 2. члана 16. 

ове Одлуке, рјешавају се у складу са чланом 58, 59 и 60. Статута СНСД. 
 
 
 
5 .ОРГАНИ ГО АЖС БИЈЕЉИНА, ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 
 

ЧЛАН 18. 
Органи ГО АЖС Бијељина су: 
- Градска конференција 
- Градски одбор 
- Предсједништво 
- Предсједница 
- Извршни комитет 
- Мјесна конференција 
- Мјесни одбор 

 
 
Градска конференција 
 

ЧЛАН 19. 
Градска Конференција је највиши орган Градске организације Актива жена 

социјалдемократа.                     
  Градску конференцију чине: 

 делегаткиње који су делегиране испред Мјесних одбора на основу разреза који утврђује 
Градски одбор АЖС Бијељина (у даљем тексту – Градски одбор), а на основу 
критеријума које утврђује Предсједништво Градског одбора АЖС Бијељина (у даљем 
тексту – Предсједништво), 

 изабране представнице у законодавним органима на свим нивоима власти 
 именоване, изабране и постављене чланице СНСД на руководећа мјеста у органима 

власти на свим нивоима у БиХ које  имају пребивалиште на подручју Града Бијељина. 
 

ЧЛАН 20. 
Градском конференцијом руководи Радно предсједништво састављено од актуелне 

предсједнице Градског одбора или предсједнице Главног одбора АЖС, која је и предсједавајућа 
Радног предсједништва и четири чланице које именује Предсједништво на приједлог 
предсједнице. 

Градска конференција почиње са радом након што Верификациона комисија састављена 
од три чланице утврди да присуствује потребан број делегаткиња. Чланице Верификационе 
комисије именује Предсједништво. 

 
ЧЛАН 21. 

Градска конференција одлучује о следећим питањима: 
- доноси Пословник о свом раду;  
- доноси Одлуку о унутрашњој организацији и раду ГО АЖС Бијељина; 
- усваја Извјештај о раду између двије Градске конференције; 
- на основу члана 24. ове Одлуке бира и разрјешава чланице Градског одбора; 
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- бира предсједавајућу конститутивне сједнице Градског одбора до избора предсједнице 
Градског одбора. 
 

ЧЛАН 22. 
Одлуку о сазивању Градске конференције доноси Извршни комитет ГО СНСД Бијељина 

у којој утврђује разрез делегата испред Мјесних одбора на основу критеријума које утврди 
Извршни комитет ГО СНСД Бијељина, те именује чланице Комисије за провођење избора у ГО 
АЖС Бијељина.  

Градска конференција се одржава сваке четири (4) године. 
 

ЧЛАН 23. 
Градски одбор дужан је да закаже ванредну конференцију на захтјев најмање 1/3 

делегаткиња Градске конференције. 
Иницијаторке сазивања ванредне Градске конференције дужне су да предложе дневни 

ред и доставе приједлог докумената за Конференцију као и да обезбиједе услове и средства за 
њено одржавање. 

Ванредном сједницом Градске конференције предсједава делегаткиња коју одреде 
иницијаторке сазивања ванредне Градске конференције. 
 
Градски одбор 
 

ЧЛАН 24. 
  Градски одбор се састоји од _____ чланица  које су изабране на Градској конференцији а 

које су делегиране представнице Мјесних одбора.  
  Приликом утврђивања листе кандидата, Градски одбор је дужан водити рачуна о адекватној 

територијалној  заступљености свих подручја града. 
       Чланице Градског одбора по функцији су и изабране представнице у законодавним 
органима на свим нивоима власти те именоване, изабране и постављене чланице СНСД на 
руководећа мјеста у органима власти на свим нивоима у БиХ које  имају пребивалиште на 
подручју Града Бијељина, осим уколико то не прихватају из оправданих разлога и писмено се о 
томе изјасне. 
Чланице сталних радних тијела, које оснује Градски одбор,такође су чланице Градског 
одбора. 
У току свог мандата Градски одбор може кооптирати до 10% чланица на приједлог 
Предсједништва или 10% мјесних одбора. 

 
ЧЛАН 25. 

Градски одбор се сазива на иницијативу предсједнице Градског одбора, Предсједништва, 
најмање 1/3 чланица Градског одбора, или најмање 1/3 делегата Градске конференције. 

Градски одбор се састаје по потреби, а најмање једном у дванаест мјесеци. 
 

ЧЛАН 26. 
Градски  одбор бира и разрјешава дужности Предсједницу, потпредсједнице и секретара 

Градског одбора, из реда својих чланица. 
 

ЧЛАН 27. 
Градски одбор одлучује и о следећим питањима: 
 
- доноси Пословник о свом раду; 
- бира и разрјешава чланице Предсједништва; 
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- кооптира чланице Градског одбора на основу члана 24. ове Одлуке, те на приједлог 
Предсједништва због оставке чланице Градског одбора и престанка чланства у ГО АЖС 
Бијељина на основу члана 16. ове Одлуке; 
- даје сагласност на Одлуку Предсједништва о кооптирању нових чланица или замјене чланице 
која је поднијела оставку на чланство у Предсједништву или којој је престало члантсво у ГО 
АЖС Бијељина; 
- одлучује о питањима која су од значаја за функционисање ГО АЖС Бијељина (доношење аката 
који нису у надлежности Градске конференције); 
- разматра, доноси и усваја информације, извјештаје, одлуке и друге акте на приједлог 
предсједнице Градског одбора, Предсједништва, најмање 1/3 чланица Градског одбора или 
најмање 1/3 делегата Градске конференције; 
- доноси Одлуку о начину финансирања рада и активности ГО АЖС Бијељина на приједлог 
Предсједништва; 
- доноси Одлуку о сазивању Градске конференције АЖС Бијељина, утврђује разрез делегата 
испред Мјесних одбора на основу критеријума које утврди Предсједништво, те именује 
чланице Комисије за провођење избора у ГО АЖС Бијељина; 
- утврђује приједлог кандидаткиња за одборнице у Скупштини Града Бијељина и посланице у 
Народној скупштини Републике Српске, те других кандидаткиња ГО АЖС Бијељина на 
приједлог Извршног комитета, а на основу критеријума које утврђује Предсједништво 
Градског обора СНСД Бијељина; 
- проводи активности у току изборних и других кампања на подручју општине Бијељина на 
основу приједлога активности који утврђује Предсједништво; 
- доноси годишњи План рада ГО АЖС Бијељина на приједлог Предсједништва, те усваја 
Извјештај о његовој реализацији на свакој редовној сједници Градског одбора; 
- обавља и друге послове од значаја за рад  ГО АЖС Бијељина. 
 
 
Предсједништво 

ЧЛАН 28.  
Предсједништво Градског одбора је оперативни и политичко-извршни орган Градског 

одбора. 
Предсједништво Градског одбора СНСД Бијељина има 19 чланица, које бира Градски 

одбор АЖС Бијељина. 
Кандидате за чланове Предсједништва предлаже предсједница Градског одбора 

АЖС Бијељина  с тим што су чланови по функцији: предсједница, потпредсједнице и 
секретар Градског одбора 

У току трајања мандата  може се кооптирати до 6 чланица и извршити замјена због 
оставке или престанка чланства у ГО АЖС Бијељина на основу члана 16. ове одлуке, а на 
приједлог Предсједништва.  

Сагласност на Одлуку из претходног става даје Градски одбор на првој наредној 
сједници. 
 

ЧЛАН 29. 
Предсједништво се сазива на иницијативу предсједнице Градског одбора или најмање 

1/3 чланица Предсједништва. 
Предсједништво се састаје по потреби, а најмање једанпут у два мјесеца. 
 

 
 



                                                                                  -7- 
ЧЛАН 30. 

Предсједница Предсједништва предсједава сједницама Предсједништва а у одсутности 
је замјењује једна од потпредсједница. 

                                                               
 

ЧЛАН 31. 
Предсједништво одлучује о следећим питањима: 
 
- доноси Пословник о свом раду; 
- проводи одлуке Градског одбора; 
- разматра, доноси и усваја информације, извјештаје, одлуке и друге акте на приједлог 
Предсједнице Градског одбора, Предсједништва или најмање 1/3 чланица Предсједништва; 
- упућује информације, извјештаје, одлуке и друге акте Градском одбору; 
- покреће политичке иницијативе и кампање у сарадњи са изабраним представницама АЖС 
Бијељина на свим нивоима власти у БиХ; 
- доноси приједлог активности ГО АЖС Бијељина у току изборних и других кампања на 
подручју Града Бијељина; 
- рјешава питања о престанку чланства у органима ГО АЖС Бијељина и предлаже чланице ГО 
АЖС Бијељина за кооптирање у Градски одбор усљед престанка чланства чланица Градског 
одбора; 
- предлаже чланице ГО АЖС Бијељина за кооптирање у Градски одбор, на основу члана 24. ове 
Одлуке и усљед оставке чланица Градског одбора; 
- на приједлог секретара, разматра и рјешава проблеме статутарно-правне природе и проблеме 
настале усљед непоштовања одредаба ове Одлуке; 
- доноси одлуке о:  

- оснивању нових Мјесних одбора,  
- распуштању оних Мјесних одбора који својим радом нису у стању да проведу одлуке 

Градског одбора и Предсједништва,  
- сазивању Мјесних конференција у оним Мјесним одборима у којима се оснивају нови 

Мјесни одбори и у којима су Мјесни одбори распуштени или не функционишу усљед 
непремостивих сукоба и подјела унутар Мјесног одбора и других разлога; 

- даје сагласност на промјену организационе структуре Мјесних одбора; 
- доноси Стратегију унутрашње и вањске комуникације ГО АЖС Бијељина; 
- доноси Програме политичке едукације чланица ГО АЖС Бијељина; 
- доноси програме и планове хуманитарних и других акција ГО АЖС Бијељина; 
- утврђује критеријуме за приједлоге кандидаткиња за одборнице у Скупштини Града Бијељина 
и посланице у Народној Скупштини РС те друге кандидаткиње ГО АЖС Бијељина, на основу 
критеријума које утврђује Предсједништво Градског одбора СНСД Бијељина; 
- Предлаже Градском одбору састав Комисије за спровођење избора унутар ГО АЖС Бијељина. 
- именује, бира и разрјешава чланице радних тијела Градске конференције и других повремених 
и сталних радних тијела ГО АЖС Бијељина ако другачије није дефинисано овом Одлуком. 
- доноси одлуку о делегирању и кандидовању представница ГО АЖС Бијељина у органе АЖС и 
о подршци чланицама других ОО за органе АСЖ. 
 

ЧЛАН 32. 
О питањима из своје надлежности, Предсједништво доноси одлуке простом већином 

присутних чланица који чине кворум. 
 

ЧЛАН 33. 
Предсједница ГО АЖС Бијељина предсједава сједницама Предсједништвa. 
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Предсједница 
 

ЧЛАН 34. 
Предсједница Градског одбора предсједава и руководи радом Предсједништва,Извршног 

комитета и Градског одбора те се стара о провођењу и координацији одлука донесених на 
органима ГО АСЖ Бијељина и Градског одбора СНСД Бијељина. 

Предсједница представља и заступа Градску организацију АЖС Бијељина у јавности и 
потписује сва документа. 

Предсједница може наложити секретару сазивање и предсједавати сједницом сваког 
органа ГО АСЖ Бијељина. 
 

ЧЛАН 35. 
У случају спријечености Предсједнице да обавља послове из својих надлежности, 

Предсједница има право да овласти једну од потпредсједница да обавља послове из њене 
надлежности. 
 
Потпредсједнице 
 

ЧЛАН 36. 
Градски одбор АЖС Бијељина има 3 потпредсједнице. Потпредсједнице су потпуно 

равноправне у својим правима и обавезама а задужене су за поједина ужа подручја дјеловања 
ГО АСЖ Бијељина. 
 

ЧЛАН 37. 
Потпредсједнице помажу предсједници Градског одбора и преузимају све њене обавезе и 

овлаштења у њеном одсуству ако их она овласти. 
Потпредсједнице Градског одбора, с циљем остваривања програмских циљева и задатака 

ГО АСЖ Бијељина, су појединачно избране и задужене за сљедеће ресоре:  
1. Политичко образовање жена, припрема жена за активно политичко дјеловање и за 

изборе ; 
2. Привредна и социјална питања, иекономско оснаживање жена и хуманитарни рад; 
3. Култура, образовање, здравство ,спорт и сарадња са невладиним организацијама. 

 
ЧЛАН 38. 

Потпредсједнице могу предложити Предсједништву формирање повремених или 
сталних радних тијела  које би им помогле у обављању задатака из њихових ресора о чему 
подносе извјештај Градском одбору. 

Потпредсједнице обављају и друге послове сагласно овој Одлуци. 
 
Секретар 
 

ЧЛАН 39. 
Секретар ГО АЖС Бијељина је обавезна да води записник на сједницама свих органа ГО 

АЖС Бијељина и да се стара о архиви организације.  
По налогу овлаштених иницијаторки сазивања сједница органа Градског одбора  дужна је 

обавијестити Предсједницу и сазвати сједницу органа Градског одбора. 
 
Секретар је задужена за статутарно – правна питања и о непоштовању одредаба ове 

Одлуке информише Извршни одбор који о томе доноси коначну одлуку. 
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Секретар се стара о квалитетном вођењу и ажурирању базе података о чланицама 

Градске  организације АЖС. 
 
Извршни комитет 
 
              Извршни комитет чине предсједница ГО АЖС Бијељина, потпредсједнице ГО , секретар 
ГО и друге активисткиње , на приједлог предсједнице ГО АЖС Бијељина. 
               Предсједница ГО АЖС , у циљу оперативнијег рада , може сазвати Извршни комитет 
АЖС који броји 7 чланица .  
                Извршни комитет утврђује и води политику између два засједања Предсједништва 
АЖС Бијељина; у изузетним случајевима може донијети одлуку из надлежности 
Предсједништва АЖС,  коју Предсједништво на својој наредној сједници мора потврдити ; 
анализира стање у погледу положаја жена у РС и БиХ; припрема и разматра одређена акта од 
значаја за АЖС ; обавља и дрге послове које му повјери Предсједништво АЖС. 
                Извршни комитет доноси одлуке простом већином присутних чланова. 
                 Сједнице Извршног комитета сазива и истим предсједава предсједница ГО АЖС 
Бијељина. 
 
Мјесна конференција  
 

ЧЛАН 40. 
Мјесну конференцију чине све чланице Градске организације АЖС Бијељина са 

пребивалиштем на подручју мјесне организације, у складу са Статутом СНСД. 
При сазивању Мјесне конференције, у сарадњи са чланицама ГО АЖС Бијељина са 

одговарајућег подручја дјеловања мјесног одбора (један или више бирачких мјеста), Комисија за 
провођење избора у ГО АЖС Бијељина је дужна обезбиједити позивање свих чланица Градске 
организације са тог подручја. 

 
ЧЛАН 41. 

Мјесном конференцијом предсједава предсједница Мјесног одбора, а у случајевима 
оснивања нових мјесних одбора  до избора предсједнице Мјесног одбора Мјесном 
конференцијом предсједава чланица Комисије за провођење избора у ГО АЖС Бијељина коју 
овласти предсједница Комисије за провођење избора. 

На Мјесној конференцији се разматра извјештај о раду Мјесног одбора у периоду између 
двије Мјесне конференције те бирају чланице Мјесног одбора. 
 

ЧЛАН 42. 
Вријеме и мјесто одржавања Мјесне конференције утврђује Комисија за провођење 

избора у ГО АЖС Бијељина у сарадњи са предсједницом Предсједништва Градског одбора која 
је дужна о томе обавијестити и остале чланице Предсједништва. 

Записник са одржавања Мјесне конференције потврђује Предсједништв онакон што 
утврди испуњеност услова из става 2 члана 40. ове Одлуке. 
 
Мјесни одбор 
 

ЧЛАН 43. 
Мјесни одбор има најмање пет (5) чланица. 
Мјесни одбор бира и разрјешава дужности предсједницу и подпредсједницу. 
Мјесни одбор се састаје по потреби, а најмање једном у два мјесеца.  
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ЧЛАН 44. 
 

Мјесни одбор може кооптирати до 5 чланица Мјесног одбора у току свог мандата или 
извршити замјену чланице која је поднијела оставку или којој је престало чланство у Градској  
                                                                           
организацији АЖС Бијељина, на приједлог предсједнице Мјесног одбора или најмање 1/3 
чланица Мјесног одбора. 

Мјесни одбор може ускладити своју организациону структуру са организационим 
потребама свог Мјесног одбора СНСД, уз знање и  сагласност Предсједништва ГО АЖС 
Бијељина. 
 

ЧЛАН 45. 
Предсједница Мјесног одбора се стара о провођењу одлука органа Градског одбора и 

координацији активности на подручју свог дјеловања. 
Предсједница и чланице Мјесног одбора АЖС настоје остварити што бољу сарадњу са 

предсједником и члановима свог Мјесног одбора СНСД, те учествовати у активностима које 
организују органи ГО СНСД Бијељина на подручју њихове Мјесне организације. 

 
ЧЛАН 46. 

Предсједништво доноси одлуку о оснивању Мјесног одбора за подручје Мјесне 
организације у којој постоји потреба и могућност да се исти оснује, при чему је дужан 
обезбиједити испуњеност услова из става 2. члана 40. ове Одлуке. 
 
 
 
 
 
6. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
 

ЧЛАН 47. 
За кворум је потребна проста већина чланица одређеног органа. 
Сједнице органа ГО АЖС Бијељина не могу се одржавати ако није обезбијеђено 

позивање свих чланица одређеног органа ГО АЖС Бијељина.  
Позивање на сједнице органа ГО АЖС Бијељина се врши писменим путем, и/или 

телефонским путем, и/или слањем СМС-а, и/или електронске поште. 
Уколико се сједница било ког органа ГО АЖС Бијељина не одржи због недостатка 

кворума, сједница са истим дневним редом се заказује у року од 7 дана с тим да ће кворум на тој 
сједници чинити присутне чланице, без обзира на број, уз претходно обезбијеђено позивање 
свих чланица тог органа.  
 

ЧЛАН 48.  
Гласање може бити јавно или тајно. Приликом гласања може се гласати само „За“ или 

„Против“. Одлуку у начину гласања доноси орган који проводи гласање ако то није другачије 
дефинисано Пословником о раду одређеног органа. 
 
 
7.ТРАЈАЊЕ МАНДАТА 
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ЧЛАН 49. 
Мандат свих органа ГО АЖС Бијељина траје четири године без ограничења могућности 

продужења мандата. 
  

ЧЛАН 50. 
          Чланство у органима ГО АЖС Бијељина изабраних представница у законодавним 
органима на свим нивоима власти те именованих, изабраних и постављених чланице СНСД на 
руководећа мјеста у органима власти на свим нивоима у БиХ траје до наредног изборног 
циклуса унутар ГО АЖС Бијељина уколико им је у међувремену истекао мандат на функцијама 
на које су биле изабране.   
  
 
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

ЧЛАН 51. 
Измјене и допуне овог акта могу се вршити само на Градској конференцији. 

 
ЧЛАН 52. 

Уколико се из било којих разлога не може извршити сазивање Градског одбора АСЖ 
Бијељина или његовог Предсједништва, чланице Комисије за спровођење избора у ГО АЖС 
Бијељина предвиђене чланом 22. став 1 и чланом 31. став 16 ове Одлуке именује Комисија за 
спровођење избора унутар Актива жена социјалдемократа у координацији са предсједништвом 
Градске организације СНСД Бијељина.  

 
ЧЛАН 53. 

Уколико је из било којих разлога предсједница ГО АЖС Бијељина спријечена да 
учествује у изборним активностима унутар ГО АЖС Бијељина, њене дужности предвиђене 
чланом 20.ове Одлуке преузима повјереница коју именује Комисија за спровођење избора 
унутар ГО АЖС у координацији са предсједништвом Градске организације СНСД Бијељина. 
 

ЧЛАН 54. 
Одлука о унутрашњој организацији и раду ГО АЖС Бијељина ступа на снагу даном 

доношења. 
 

ЧЛАН 55. 
Овај документ подложан је  добијању  сагласности од стране Предсједништва СНСД. 
 

Број: 
Бијељина,27.02.2017. године 
 

Предсједавајућа Радног предсједништва 
 

                                                                                                 __________________________ 
        Славица Лукић 


