
      На основу члана 19. Статута Савеза независних социјалдемократа – 
СНСД –„Милорад Додик“ (у даљем тексту СНСД), члана 7. Одлуке о 
унутрашњој организацији и раду Градске организације СНСД Бијељина и 
Oдлуке Предсједника СНСД Милорада Додика,Градска конференција 
Градске организације Актива жена социјалдемократа Бијељина (у даљем 
тексту: Градска конференција), на сједници одржаној 27.02.2017. године, 
доноси 
 
 
 
 

П О С Л О В Н И К 
o раду Градске конференције Актива жена социјалдемократа Бијељина 

(Градске конференције) 
 

 
 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
       Овим Пословником уређује се рад Градске конференције. 
       Одредбе овог Пословника односе се на делегаткиње Градске 
конференције. 
 

Члан 2. 
 
       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; 
- бира и разрјешава чланице Градског одбора АЖС Бијељина; 
- бира предсједавајућу конститутивне сједнице Градског  одбора АЖС 

Бијељина до избора предсједнице Градског одбора. 
 

Члан 3. 
 
       Пословником о раду Градске конференције уређују се: 
- права и обавезе делегаткиња Градске конференције; 
- организација и начин рада Градске конференције; 
- сазивање и ток сједнице Градске конференције; 
- начин доношења одлука Градске конференције; 
- акти које доноси и усваја Градске конференција; 
- прелазне и завршне одредбе. 
 



 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДЕЛЕГАТКИЊА ГРАДСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
 

Члан 4. 
 
 
       Градску конференцију чине делегаткиње, које су делегиране 
испред Мјесних конференција на основу разреза који утврђује Градски  
одбор АЖС Бијељина (у даљем тексту Градски одбор), а на основу 
критеријума које утврђује Извршни  комитет Градског одбора АЖС 
Бијељина (у даљем тексту  Извршни комитет, скраћени назив ИК), 
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. 
 

 
Члан 5. 

 
       Мјесне конференције делегирају делегаткиње из реда својих 
чланица на својим сједницама о чему се подносе писмени извјештаји 
предсједници Градског одбора у виду Записника. 
 

 
Члан 6. 

 
       Делегаткиње Градске конференције имају право да присуствују 
сједници Градске конференције и да активно учествују у њеном раду и 
одлучивању. 
       Делегаткиње Градске конференције имају право износити своје 
мишљење и залагати се за своје ставове у расправи о предложеним актима 
Градске конференције, предлагати измјене и/или допуне дневног реда и 
аката Градске конференције и предлагати предсједавајућу конститутивне 
сједнице Градског одбора до избора предсједнице. 
       Делегаткиње Градске конференције имају право предлагати 
измјене састава Градског одбора. Једна од делегаткиња може предложити 
само једну измјену предложеног састава Градског одбора, тј. може дати 
један приједлог  за чланицу Градског одбора али мора и навести умјесто 
које од предложене чланице ју предлаже. 
       Делегаткиње  Градске конференције имају право приликом 
расправе и одлучивања на мањинско мишљење, односно, да издвоје своје 
мишљење које су заступале на сједници што се констатује у Записнику. 

 
 



 
 

Члан 7. 
 
       Делегаткиње Градске конференције имају право поднијети оставку. 
       Оставка се подноси писмено предсједници Градског одбора и 
предсједници Мјесног одбора из које је делегаткиња делегирана. 
       Мјесни одбор разматра оставку своје делегаткиње, те одређује 
другу делегаткињу из реда својих чланица о чему се писмено обавијештава 
Предсједница Градског одбора. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА  
 
 

Члан 8. 
 
       Градском конференцијом руководи Радно предсједништво 
састављено од актуелне Предсједнице Градског одбора која је и 
предсједавајућа Радног предсједништва (у даљем тексту: Предсједавајућа) 
и четири чланице које именује Градска конференција на приједлог 
предсједавајуће. 
       Чланице Радног предсједништва помажу Предсједавајућој у 
вођењу сједнице. 
 

Члан 9. 
 
       Градска конференција се одржава сваке године. 
 
 
САЗИВАЊЕ И ТОК СЈЕДНИЦЕ  
 
 

Члан 10. 
 
       Одлуку о сазивању Градске конференције доноси Градски одбор и 
њоме утврђује разрез делегаткиња испред сваког Мјесног одбора на основу 
критеријума које утврди Извршни комитет, те именује чланице Комисије за 
провођење избора у ГО АЖС Бијељина. 
        

Члан 11. 
 

       Ванредна Градска конференција може бити сазвана на захтјев 
најмање 1/3 делегаткиња Градске конференције. 
       Иницијаторке сазивања ванредне Градске конференције дужне су 
секретару Градског одбора доставити приједлог дневног реда и докумената 



за Конференцију као и обезбиједити услове и средства за њено одржавање. 
       Делегаткиња коју одреде иницијаторке сазивања ванредне Градске 
конференције  предсједава ванредном Градском конференцијом. 
 

Члан 12. 
 
       Позив за сједницу упућује се писмено делегаткињама најмање 
седам дана, а најкасније три дана прије заказивања сједнице. Приједлог 
дневног реда и приједлози аката који ће се разматрати на Градској 
конференцији, достављају се прије почетка конференције. 
 

Члан 13. 
 
       На сједници Градске конференције присуствују делегаткиње 
Градске конференције.  
       Предсједнца Градског одбора одговорна је за позивање гостију на 
сједницу Градске конференције. 
 

Члан 14. 
 
       Одлуке на Градској конференцији се доносе простом већином 
гласова присутних делегаткиња које чине кворум. 
       Градска конференција почиње са радом након што Верификациона 
комисија утврди да присуствује потребан број делегаткиња. 
       Делегаткиње могу затражити од предсједавајуће утврђивање 
кворума прозивањем делегаткиња ако изразе сумњу у постојање кворума. 
       Чланице Верификационе комисије именује Извршни комитет а 
чланице Верификационе комисије одговарају Радном предсједништву за 
вјеродостојност броја присутних делегаткиња и броја гласова при 
одлучивању о појединим питањима. 
 

Члан 15. 
 

       Предсједавајућа предлаже дневни ред Градске конференције. 
       Одлуку о усвајању дневног реда и измјена и/или допуна дневног 
реда доноси Градска конференција простом већином гласова присутних 
делегаткиња. 
       Ако предлагачица дневног реда Градске конференције прихвати 
приједлог измјене или допуне дневног реда Градске конференције, 
делегаткиње се не изјашњавају о наведеном приједлогу измјене или 
допуне. 
       Предсједавајућа је дужна дати образложење ако не прихвата 
приједлог измјене или допуне дневног реда Градске конференције прије 
него се приступи изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
       Предсједавајућа може да предложи допуну дневног реда у току 
саме сједнице. 



 
Члан 16. 

 
       Предсједавајућа предлаже акте Градске конференције. 
       Одлуку о усвајању или доношењу аката и измјена и/или допуна 
аката Градске конференције доноси Градска конференција простом 
већином гласова присутних делегаткиња. 
       Ако предлагачица акта Градске конференције прихвати приједлог 
измјене или допуне акта Градске конференције, делегаткиње се не 
изјашњавају о наведеном приједлогу измјене или допуне. 
       Предсједавајућа је дужна дати образложење ако не прихвата 
приједлог измјене или допуне акта Градске конференције, прије него се 
приступи изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
 

Члан 17. 
 
       Предсједавајућа предлаже састав Градског одбора, тј. чланице које 
се бирају на Градској конференцији. 
       Одлуку о усвајању предложеног састава Градског одбора и измјена 
састава Градског одбора доноси Градска конференција простом већином 
гласова присутних делегаткиња. 
       Ако предлагачица састава Градског одбора прихвати приједлог 
измјене састава Градског одбора, делегаткиње се не изјашњавају о 
наведеном приједлогу измјене. 
       Предсједавајућа је дужна дати образложење ако не прихвата 
приједлог измјене састава Градског одбора прије него што се приступи 
изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
 

Члан 18. 
 
       Предсједавајућа предлаже предсједавајућу конститутивне сједнице 
Градског одбора до избора предсједнице  Градског одбора. 
       Ако након изјашњавања наведени приједлог не добије потребну 
просту већину гласова присутних делегаткиња, делегаткиње Градске 
конференције могу предлагати предсједавајућу конститутивне сједнице 
Градског одбора док неки од приједлога не добије потребну већину.  
 
 

Члан 19. 
 
       У расправи се може говорити само о актима који су на дневном 
реду сједнице Градске конференције. 
       Делегаткињу која се удаљи од предмета расправе о предложеним 
актима Градске конференције предсједавајућа ће упозорити и може јој 
одузети ријеч уколико настави и послије упозорења. 
       Предсједавајућа може одредити паузу ако то захтијевају околности 



у раду сједнице и на захтјев делегата. 
Члан 20. 

 
       Делегаткињи која жели да говори о повреди овог Пословника 
предсједавајућа даје ријеч одмах по завршеном излагању претходне 
дискутанткиње. 
       Делегаткиња је дужна да наведе која је одредба Пословника по 
њеном мишљењу повријеђена, да је цитира и образложи у чему се састоји 
повреда, с тим што може говорити најдуже један минут. 
       Предсједавајућа је дужна након тога дати образложење. 
       Ако и послије образложења предсједавајуће делегаткиња остаје 
при томе да је Пословник повријеђен, предсједавајућа позива Градски 
конференцију да се изјасни о том питању. 
 

Члан 21. 
 
       На сједници Градске конференције нико не може говорити прије 
него што затражи и добије ријеч од предсједавајуће. 
       Дужина дискусије о предложеним актима Градске конференције 
траје најдуже два минута а реплика један минут.  
       У случају да дође до прекорачења овог времена, предсједавајућа ће 
упозорити делегаткињу, односно дискутанткињу, да закључи своје 
излагање. Ако дискутанткиња игнорише ово упозорење, предсједавајућа јој 
може одузети ријеч. 
       Нико не може прекидати дискутанткињу нити ју опомињати осим 
предсједавајуће у случајевима предвиђеним Пословником. 
       Делегаткињу који омета рад Градске конференције и оглушава се 
на упозорења о кршењу Пословника, предсједавајућа може удаљити са 
сједнице Градске конференције. 
 
 

Члан 22. 
 

По закључењу расправе предсједавајућа формулише приједлоге аката 
Градске конференције са прихваћеним и/или усвојеним измјенамаи/или 
допунама. 
 
 
НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 
 
 

Члан 23. 
 
       Гласање на сједници Градске конференције врши се изјашњавањем 
“ЗА“ или “ПРОТИВ“. 
       Гласање је јавно. 



 
Члан 24. 

 
       На сједници Градске конференције води се записник који садржи: 
мјесто, вријеме и дан одржавања сједнице, број и имена присутних 
делегаткиња Градске конференције и других позваних гостију, дневни ред и 
именоване учеснице у расправи. 
       Записник води једна од чланица Радног предсједништва коју 
одреди предсједавајућа. 
       Записник потписују предсједавајућа и записничарка. 
     
 
 
АКТИ ГРАДСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
 

Члан 25. 
 
       Градска конференција доноси и усваја сљедеће акте: 

- Пословник о свом раду; 
- Одлуку о унутрашњој организацији и раду ГО АЖС Бијељина; 
- Извјештај о раду у периоду између двије Конференције. 

 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 26. 

 
Уколико се из било којих разлога не може извршити сазивање Градског 
одбора АЖС Бијељина или његовог Извршног комитета, обавезе Градског 
одбора и Извршног комитета предвиђене чланом 4., чланом 10. и чланом 14. 
став 4.овог Пословника врши Изборна комисија за спровођење избора у ГО 
АЖС Бијељина именована од стране Комисије за спровођење избора 
унутар Актива жена социјалдемократа у координацији са Предсједништвом 
Градске организације СНСД Бијељина.  
 

Члан 27.  
 

Уколико је из било којих разлога предсједница ГО АЖС Бијељина, 
спријечена да учествује у изборним активностима унутар ГО АЖС 
Бијељина, њене дужности предвиђене чланом 5, чланом 7. став 3, чланом 8. 
став 1. и чланом 13. став 2. овог Пословника извршава повјереница 
именована од стране Комисија за спровођење избора унутар Актива жена 
социјалдемократа  у координацији са Предсједништвом Градске 



организације СНСД Бијељина. 
Члан 28. 

 
       Овај Пословник доноси Градска конференција а о његовој 
примјени стара се предсједавајућа Радног предсједништва. 
       Измјене и допуне овог пословника могу се доносити само на 
сједницама Градске и Ванредне градске конференције. 
 

 
Члан 29. 

 
  

       Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 
        
 
Број: 
Бијељина, 27.02.2017. године                 

 
Предсједавајућа радног предсједништва 

 
                            __________________________ 

         Славица Лукић 
 


