
       На основу члана 27. Одлуке о унутрашњој организацији и раду  
Градске организације Актива жена социјалдемократа Бијељина (у даљем 
тексту ГО АЖС Бијељина) Градски одбор ГО АЖС Бијељина (у даљем 
тексту: Градски одбор), на конститутивној сједници одржаној 27.02.2017. 
године , доноси 
 
 
 
 
 

П О С Л О В Н И К 
о раду Градског одбора ГО АЖС Бијељина 

 
 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
       Овим Пословником уређује се рад Градског одбора ГО АЖС 
Бијељина.  
       Одредбе овог Пословника односе се на чланице Градског одбора. 
 

Члан 2. 
 
Градски одбор одлучује о сљедећим питањима: 
 

- доноси Пословник о свом раду; 
- бира Предсједницу Градског одбора, потпредсједнице и секретарицу 

Градског одбора 
- бира и разрјешава чланице Извршног комитета; 
- кооптира чланице Градског одбора на основу члана 24. Одлуке о 

унутрашњој организацији ГО АЖС (Одлука), те на приједлог 
Извршног комитета због оставке чланице Општинског одбора и 
престанка чланства у ГО АЖС Бијељина на основу члана 16. Одлуке; 

- даје сагласност на Одлуку Извршног комитета о кооптирању нових 
чланица или замјене чланице која је поднијела оставку на чланство у 
Извршном комитету 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); 
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- разматра, доноси и усваја информације, извјештаје, одлуке и друге 
акте на приједлог предсједнице Градског одбора, Извршног 
комитета, 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 Извршног комитета; 

- доноси Одлуку о сазивању Градске конференције АЖС Бијељина, 
утврђује разрез делегата испред сваког Мјесног одбора на основу 
критеријума које утврди Извршни комитет, 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; 

- усваја извјештаје о раду и активностима изабраних представница ГО 
АЖС Бијељина на свим нивоима власти у БиХ на свакој редовној 
сједници Градског одбора; 

- проводи активности у току изборних и других кампања на подручју 
општине Бијељина на основу приједлога активности који утврђује 
Извршни комитет; 

- доноси годишњи План рада ГО АЖС Бијељина на приједлог 
Извршног комитета, те усваја Извјештај о његовој реализацији на 
свакој редовној сједници Градског одбора; 

- обавља и друге послове од значаја за рад ГО АЖС Бијељина. 
 
 

Члан 3. 
 
       Пословником о раду Градског одбора ГО АЖС Бијељина уређују се: 
 
- права и обавезе чланица Градског одбора; 
- организација и начин рада Градског одбора; 
- сазивање и ток сједнице Градског одбора; 
- начин доношења одлука Градског одбора; 
- акти које разматра, доноси и усваја Градски одбор; 
- прелазне и завршне одредбе. 
 
 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА 
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Члан 4. 
 
       Градски одбор се састоји од ____ чланица изабраних на Градској 
конференцији и предсједница Мјесних одбора који су по функцији чланце 
Градског одбора.  
 
Чланице Градског одбора по функцији су 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 
 
У току свог мандата Градски одбор може кооптирати до 10 чланица на 
приједлог Предсједништва, Извршног комитета или 3 мјесна одбора. 
 

Члан 5. 
 
       Чланице Градског одбора имају право да присуствују сједницама 
Градског одбора, да активно учествују у њиховом раду и одлучивању и да 
се залажу за провођење одлука, закључака, и других аката Градског 
одбора. 
 

Члан 6. 
 
       Чланице Градског одбора имају право подносити приједлоге 
закључака и иницијативе, те износити своје мишљење и залагати се за 
своје ставове у расправи о предложеном дневном реду, актима и 
кандидатима, у којој имају право на по једну дискусију и двије реплике. 
       Чланице Градског одбора имају право предлагати измјене и/или 
допуне дневног реда и аката које доноси или усваја Градски одбор. 
       Чланице Градског одбора имају право предлагати измјене састава 
Комисије за провођење избора у ГО АЖС Бијељина и Извршном комитету, 
предлагати кандидаткиње за: Предсједницу Градског одбора, 
потпредсједнице, секретара, кандидаткиње за одборнице у Скупштини 
Града Бијељина, посланице у НС РС, те друге кандидаткиње ГО АЖС 
Бијељина. 
  Једна чланица Градског одбора може предложити само једну измјену 
предложеног састава радног тијела и Извршног комитета те дати по један 
приједлог за предсједницу Градског одбора, потпредсједницу, 
секретарицу, кандидаткињу за одборницу у Скупштини Града Бијељина 
или посланицу у НС РС.   



       Чланице Градског одбора имају право приликом расправе и 
одлучивања на мањинско мишљење, односно, да издвоје своје мишљење 
које су заступале на сједници што се констатује у Записнику. 
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Члан 7. 
 
       Чланице Градског одбора имају права и дужности: 
 
- да покрећу питања за које сматрају да о њима треба да расправља 

Градски одбор; 
- да предложе Предсједници сазивање сједнице Градског одбора уколико 

сматрају да је одржавање сједнице неопходно; 
- да буду информисане о свим активностима које проводи и документима 

којима располаже Градски одбор; 
- да учествују у доношењу одлука и усвајању закључака, извјештаја и 

других аката које усваја или доноси Градски одбор; 
- да учествују у раду комисија које формира Градски одбор. 
 

Члан 8. 
 
       Чланице Градског одбора имају право поднијети оставку на своју 
дужност. 
       Оставка се подноси писмено предсједници Градског одбора или 
усмено на сједници Градског одбора што се констатује у Записнику. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА  
 
 

Члан 9. 
 
       Сједницом Градског одбора предсједава Предсједница Градског 
одбора (у даљем тексту Предсједница), а у њеној одсутности и 
спријечености замјењују ју потпредсједнице Градског одбора које она 
овласти. 
 Конститутивну сједницу Грасдског одбора сазива и њоме 
предјседава до избора Предсједнице Градског одбора  предсједавајућа 
Градског одбора, изабрана на Конференцији. 
 
                                                         Члан 10. 
 
       Градски одбор се састаје по потреби а најмање једном у шест (6) 
мјесеци. 
 

Члан 11. 



 
       Градски одбор може формирати повремена и стална радна тијела ради 
провођења планираних активности и задатака. 
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САЗИВАЊЕ И ТОК СЈЕДНИЦЕ  
 
 

Члан 12. 
 
       Градски одбор се сазива на иницијативу Предсједнице Градског 
одбора, Извршног комитета, најмање 1/3 чланица Градског одбора или 
најмање 1/3 делегаткиња Градске конференције. 
       Секретар Градског одбора је одговорна за позивање чланица Градског 
одбора на сједницу, након што ју овласти Предсједница, Предсједница ИК 
на основу одлуке Извршног комитета о сазивању сједнице Градског 
одбора, или најмање 1/3 чланица Градског одбора на основу својих 
потписа. 
       Ако су Извршни комитет или најмање 1/3 чланица Градског одбора 
сазвали сједницу Градског одбора, а Предсједница не може да испуни своје 
обавезе из члана 9. овог Пословника, сједницом може да предсједава 
чланица Градског одбора коју одреде иницијаторке сазивања сједнице. 
  
 

Члан 13. 
 

       Предсједница даје уводне напомене за сваку тачку дневног реда, а 
подносиоци извјештаја и информација о предмету извјештаја или 
информација, у дискусији која траје најдуже пет минута, те имају право и 
на завршну ријеч у трајању од најдуже три минута. Поједине тачке дневног 
реда могу се образложити материјалима у писаној форми. 
       Ако су Извршни комитет или најмање 1/3 чланица Градског одбора 
сазвале сједницу Градског одбора, уводне напомене даје чланица Градског 
одбора коју одреде иницијаторке сазивања сједнице. 
 
 

Члан 14. 
 

Чланице Градског одбора позивају се на сједницу најмање четири 
дана прије одржавања сједнице и при позивању морају бити упознате са 
предложеним дневним редом сједнице Градског одбора. 
       Иницијаторке сазивања сједнице Градског одбора могу чланицама 
Градског одбора претходно доставити материјале у писаној или 
електронској форми. 
 
 



Члан 15. 
 
       На сједници Градског одбора присуствују чланице Градског одбора.  
                        
                                                            -6- 
       Предсједница Градског одбора одговорна је за позивање гостију на 
сједницу Градског одбора према потреби а везано за тачке дневног реда 
које се разматрају. 
 Уколико се сједница Градског одбора 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 Градског одбора.  
 
 

Члан 16. 
 
       Одлуке на сједницама Градског одбора се доносе простом већином 
гласова присутних чланица Градског одбора који чине кворум. 
       Кворум чини проста већина чланица Градског одбора 
       Предсједница утврђује постојање кворума за рад прије почетка 
сједнице. Кад утврди да постоје услови за одржавање сједнице, 
предсједница отвара сједницу и предлаже дневни ред. 
       Чланице Градског одбора могу затражити од Предсједнице утврђивање 
кворума прозивањем чланица Градског одбора ако изразе сумњу у 
постојање кворума. 
 

Члан 17. 
 
       Предсједница Градског одбора предлаже дневни ред сједнице Градског 
одбора. Дужина дискусије о предложеном дневном реду траје најдуже два 
минута а реплика један минут. 
       Одлуку о усвајању дневног реда и измјена и/или допуна дневног реда 
доноси Градски одбор простом већином гласова присутних чланица. 
       Ако Предсједница прихвати приједлог измјене или допуне дневног 
реда сједнице Градског одбора, чланице Градског одбора се не 
изјашњавају о наведеном приједлогу измјене или допуне. 
       Предсједница је дужна дати образложење ако не прихвата приједлог 
измјене или допуне дневног реда сједнице Градског одбора прије него се 
приступи изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
       Ако су Извршни комитет или 1/3 чланица Градског одбора сазвале 
сједницу Градског одбора, предложени дневни ред се не може мијењати ни 
допуњавати. 
 

Члан 18. 
 



       Предсједница предлаже акте које разматра, доноси и усваја Градски 
одбор. Дужина дискусије о предложеним актима које разматра, доноси и 
усваја Градски одбор траје најдуже пет минута, а реплика два минута. 
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       Одлуку о доношењу или усвајању аката и измјена и/или допуна аката 
које доноси или усваја Градски одбор доноси Градски одбор простом 
већином гласова присутних чланова. 
       Одлуку о усвајању закључака на предложене акте које разматра, 
доноси и усваја Градски одбор, а на приједлог чланица Градског одбора, 
доноси Градски одбор простом већином гласова присутних чланова. 
       Ако Предсједница прихвати приједлог измјене или допуне приједлога  
акта којег доноси или усваја Градски одбор, чланице Градског одбора се не 
изјашњавају о наведеном приједлогу измјене или допуне. 
       Предсједница је дужна дати образложење ако не прихвата приједлог 
измјене или допуне приједлога акта којег доноси или усваја Градски одбор, 
прије него се приступи изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
       Ако су Извршни комитет или најмање 1/3 чланица Градског одбора 
сазвале сједницу Градског одбора и ако су предлагачице аката које доноси 
или усваја Градски одбор, приступа се изјашњавању о свакој предложеној 
измјени и/или допуни на основу става 2. овог члана. 
 

Члан 19. 
 
       Предсједница предлаже састав радних тијела и Извршног комитета,  
тј. чланице које бира Градски одбор. 
       Одлуку о усвајању предложеног састава чланица радног тијела или ИК 
и измјена састава чланица радног тијела или ИК које бира Градски одбор 
доноси Градски одбор простом већином гласова присутних чланова. 
       Ако Предсједница прихвати приједлог измјене предложеног састава 
радног тијела или Извршног комитета, чланице Градског одбора се не 
изјашњавају о наведеном приједлогу измјене. 
       Предсједница је дужна дати образложење ако не прихвата приједлог 
измјене састава радног тијела или Извршног комитета, прије него се 
приступи изјашњавању на основу става 2. овог члана. 
        
 

Члан 20. 
 
       Чланице Градског одбора предлажу кандидаткиње за Предсједницу и 
секретара Градског одбора. Приликом предлагања чланица која предлаже 
дужна је да образложи свој приједлог у дискусији која траје најдуже два 
минута, а реплика један минут. 



 Ако је предложена само једна кандидаткиња за Предсједницу 
Градског одбора или за секретара, одлука о избору се доноси простом 
већином присутних чланица. 
 Ако је предложено више кандидаткиња за Предсједницу или 
секретара, приступа се изјашњавању о свакој предложеној кандидаткињи 
која прихвата кандидатуру понаособ. Кандидаткиња коja 
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добије највише гласова присутних чланица Градског одбора сматра се 
изабраном Предсједницом или секретаром Градског одбора. 
 Прије изјашњавања Градског одбора о предложеним 
кандидаткињама за Предсједницу или секретара Градског одбора, свака 
преложена кандидаткиња је дужна да се у дискусији  трајања највише пет 
минута, или писмено уколико је спријечена да присуствије сједници, 
изјасни пред Градским одбором да прихвата кандидатуру и обавезе 
уколико буде изабрана, као и да у најкраћим цртама изнесе своју визију и 
планове за предложену функцију. 
       При изјашњавању о кандидаткињама за Предсједницу и секретара 
чланице Градског одбора могу дати само по један глас једној од 
кандидаткиња. 
  

Члан 21. 
 

Предсједница предлаже кандидаткиње за потпредсједнице Градског 
одбора по ресорним задужењима. Дужина дискусије о предложеним 
кандидаткињама траје најдуже два минута, а реплика један минут. 
 Чланице Градског одбора имају право предлагати кандидаткиње за 
потпредсједнице. 
 Дужина дискусије о предложеним кандидаткињама траје најдуже два 
минута, а реплика један минут. 
 Свака предложена кандидаткиња за потпредсједницу дужна да се у 
дискусији  трајања највише пет минута, или писмено уколико је спријечена 
да присуствије сједници, изјасни пред Градским одбором да прихвата 
кандидатуру и обавезе уколико буде изабрана, као и да у најкраћим цртама 
изнесе своју визију и планове за предложену функцију. 

Одлуку о избору предложних кандидаткиња за  потпредсједнице 
Градског одбора доноси Градски одбор простом већином гласова 
присутних чланова. 

Ако је предложено више кандидаткиња за потпредсједнице, приступа 
се изјашњавању о свакој предложеној кандидаткињи која прихвата 
кандидатуру понаособ. Кандидаткиња који добије највише гласова 
присутних чланица Градског одбора сматра се изабраном 
потпредсједницом  Градског одбора. 

При изјашњавању о кандидаткињама за Предсједницу и секретарицу 
чланице Градског одбора могу дати само по један глас једној од 
кандидаткиња. 



      
 

Члан 22. 
 
       Извршни комитет предлаже састав кандидаткиња за одборнице у 
Скупштини Града Бијељина и посланице у НС РС, те других кандидаткиња 
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 ГО АЖС Бијељина. Дужина дискусије о предложеним кандидаткињама 
траје најдуже два минута, а реплика један минут. 
        Одлуку о усвајању предложеног састава кандидаткиња и измјена 
састава кандидаткиња доноси Градски одбор простом већином гласова 
присутних чланица. 
 

Члан 23. 
 
       Одлуку о усвајању предложеног састава чланица Градског одбора, који 
се кооптирају на приједлог Предсједништва, Извршног комитета или 
најмање три Мјесна одбора доноси Градски одбор простом већином 
гласова присутних чланица. 
       Мјесни одбори предлажу чланице ГО АЖС Бијељина за кооптирање у 
Градски одбор на својим сједницама о чему се подносе писмени извјештаји 
Предсједници Градског одбора у виду Записника.  
 

Члан 24. 
 

       Чланицу Градског одбора која се удаљи од предмета расправе о 
предложеном дневном реду, актима и кандидаткињама, Предсједница ће 
упозорити и може јој одузети ријеч уколико настави и послије упозорења. 
       Предсједница може одредити паузу ако то захтијевају околности у 
раду сједнице и на захтјев чланица Градског одбора. 
 

Члан 25. 
 
       Чланици Градског одбора који жели да говори о повреди овог 
Пословника, Предсједница даје ријеч одмах по завршеном излагању 
претходне дискутанткиње. 
       Чланица Градског одбора 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. 
       Предсједница је дужан након тога дати образложење. 
       Ако и послије образложења Предсједнице чланица Градског одбора 
остаје при томе да је Пословник повријеђен, Предсједница позива чланице 
Градског одбора да се изјасне о том питању. 
 

Члан 26. 



 
       На сједници Градског одбора нико не може говорити прије него што 
затражи и добије ријеч од Предсједнице. 
       У случају да дође до прекорачења времена предвиђеног за дискусију, 
Предсједница ће упозорити чланицу Градског одбора односно  
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дискутанткињу да закључи своје излагање, а ако дискутанткиња игнорише 
ово упозорење Предсједница јој може одузети ријеч. 
       Нико не може прекидати говорницу нити ју опомињати осим 
Предсједнице у случајевима предвиђеним Пословником. 
       Чланицу Градског одбора која омета рад сједнице Градског одбора и 
оглушава се на упозорења о кршењу Пословника, Предсједница може 
удаљити са сједнице Градског одбора. 
 

Члан 27. 
 
       По закључењу расправе Предсједница формулише приједлоге аката са 
прихваћеним и/или усвојеним измјенама и/или допунама. 
 
 
НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 
 

Члан 28. 
 
       Гласање на сједници Градског одбора врши се изјашњавањем 
“ЗА“ или “ПРОТИВ“. 
       Гласање може бити јавно или тајно. Одлуку у начину гласања доноси 
Градски одбор на основу приједлога чланица Градског одбора. 
       Чланице Градског одбора могу затражити од Предсједнице 
изјашњавање прозивањем чланица Градског одбора ако изразе сумњу у 
постојање просте већине гласова присутних чланица Градског одбора 
потребне за одлучивање о одређеном питању. 
       

Члан 29. 
 
       На сједници Градског одбора води се записник који садржи: редни број 
сједнице, мјесто, вријеме и дан одржавања сједнице, број присутних 
чланица Градског одбора и других позваних поименично, одсуство 
чланова Градског одбора поименично, дневни ред, именоване учеснице у 
расправи и закључке о свакој тачки дневног реда. 
       Извод из записника са сједнице се усваја на првој наредној сједници. 
       Записник потписују Предсједница и секретарица Градског одбора. 
     
 



АКТИ ГРАДСКОГ ОДБОРА 
  

Члан 30. 
 
       Градски одбор разматра, доноси и усваја: 

- пословник о раду; 
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- одлуке; 
- планске и програмске документе; 
- извјештаје; 
- информације. 

 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Предлагање чланица Извршног комитета те кандидаткиња за 
Предсједнице Градског одбора, потпредсједница и секретара предвиђено 
чланом 6. став 3. и члана 16. и 20. Пословника не односи се на изборе 
унутар ГО АЖС Бијељина у 2017.години. 
 
 

Члан 32. 
 
 Приликом избора унутар ГО АЖС Бијељина из члана 31.Пословника 
, предлагање кандидаткиња за чланице Извршног комитета предвиђено 
чланом 19. те кандидаткиња за Предсједницу Градског одбора, секретара и 
потпредсједнице предвиђено чланом 20. и чланом 21. Пословника врши 
Комисија за спровођење избора унутар ГО АЖС Бијељина. 
 

Члан 33. 
 
       О примјени овог Пословника стара се Предсједница Градског одбора. 
       Измјене и допуне овог Пословника могу се доносити само на 
сједницама Градског одбора. 
 

Члан 34. 
 
       Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 Број: 
 Бијељина, 27.02.2017.г.      



 
                                  Предсједавајућа конститутивне сједнице                                

                                                                Градског одбора 
                        __________________________ 

 


