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Број:____________ 

Дана:____________године. 

 

На основу члана 25. Одлуке о унутрашњој организацији ГО МСД Бијељина, Градска конференција ГО МСД  

Бијељина Бијељина, на сједници дана 29.07.2017. године, доноси: 

 

ПОСЛОВНИК 

о раду Градске конференције ГО МСД Бијељина 

 

Члан 1. 

Пословником о раду регулише се начин рада Градске конференције МСД Бијељина као редовне, ванредне и 

изборне конференције, (у даљем тексту: Конференција), избор радних тијела, поступак разматрања и усвајања 

докумената, избор органа и друга питања од значаја за рад Конференције. 

 

Члан 2. 

Рад Конференције је јаван, уколико Конференција другачије не одлучи. 

Извршни комитет ГО МСД Бијељина посебним одлукама регулише датум, вријеме и мјесто одржавања, начин 

сазивања, као и број делегата Конференције.  

Члан 3. 

Поред делегата, у раду Конференције учествују и позвани гости, без права гласа и дискусије, сем ако је дискусија 

предвиђена протоколом Конференције или уз допуштење предсједавајућег. 

 

Члан 4. 

Рад Конференције је пуноважан ако истој присуствује више од половине укупног броја делегата, а одлуке доноси 

већином укупног броја присутних делегата. Сваки делегат Конференције гласа лично: „за“ или „против“ 

званичног приједлога за изјашњавање, без могућности да буде ,,уздржан”. 

 

Члан 5. 

Конференцију отвара и њом руководи Радно предсједништво именовано од стране Извршног комитета ГО МСД 

Бијељина, у оквиру надлежности предвиђених Одлуком о унутрашњој организацији ГО МСД Бијељина.  

 

Члан 6. 

Конференција ради по овом Пословнику и он се доноси на почетку рада Конференције. 

О раду Конференције води се Записник. 

Члан 7. 

Предсједавајући предлаже дневни ред Конференције, по којем се ради након усвајања.  

 

Члан 8. 

Гласање делегата Конференције врши се јавно (акламацијом), по свим питањима из надлежности Конференције, 

осим ако Конференција другачије одлучи. 

Члан 9. 

По одлуци Извршног комитета ГО МСД Бијељина, у раду Конференције у оквиру својих надлежности учествују и 

радна тијела и то: 

a) Трочлана Верификациона комисија, која утврђује број присутних делегата Конференције, те подноси извјештај 

Конференцији о присутности делегата. 

b) Трочлана Кандидационо-изборна комисија, која подноси информацију Конференцији о активностима и 

поступку предлагања и утврђивања листе кандидата, евентуално израђује гласачке листиће, прати, утврђује и 

саопштава резултате гласања за избор органа Конференције. 

 

Члан 10. 

Делегат Конференције се усмено предсједавајућем пријављује за дискусију и након добијене ријечи говори са 

мјеста предвиђеног за дискусанте (говорница). 

Учесник у дискусији дужан је да се придржава Дневног реда и одредби овог Пословника, а дискусија траје до пет 

минута по једној тачки дневног реда. Учесник у раду Конференције по једној тачки дневног реда може једанпут 
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дискутовати. 

Учесник у раду Конференције има право на реплику у трајању до двије минуте, једанпут по једној тачки дневног 

реда и под условом да су остали дискутанти у свом излагању спомињали лично име пријављеног за реплику, или, 

по оцјени пријављеног за реплику, износили нетачне чињенице током свог излагања. 

Предсједавајући обавезно даје предност пријављеном за реплику у односу на пријављеног дискутанта по 

претходној завршеној дискусији. Учесник који се пријави за дискусију може одустати од излагања. 

 

Члан 11. 

У циљу ефикаснијег рада, делегат може предати и писани приједлог за измјену предложеног документа. 

Приједлози поднесени на овај начин, у коначном обликовању докумената, имају исти значај као и приједлози из 

усменог излагања. 

Члан 12. 

За непридржавање дневног реда и ометање рада Конференције, предсједавајући изриче јавну опомену, одузимање 

ријечи, а у случају поновне повреде Пословника предсједавајући изриче мјеру удаљавања са сједнице. О мјери 

удаљавања са сједнице, на приједлог предсједавајућег, Конференција одлучује јавним изјашњавањем. 

 

Члан 13. 

Послије обављене расправе о свакој тачки дневног реда, прво се појединачно гласа о поднесеним приједлозима 

учесника у расправи, а потом о приједлозима датим у материјалима за сједницу. 

 

Члан 14. 

Конференција бира све органе ГО МСД Бијељина на чији избор по Одлуци о унутрашњој организацији има право. 

 

Члан 15. 

Кандидати за Предсједника ГО МСД Бијељина морају поднијети Кандидатуру за предсједника ГО МСД Бијељина, 

до 28.07.2017. године, до 13:00 часова у просторијама странке ул. Филипа Вишњића бр. 1, на предвиђеном 

формулару који се налази у прилогу овог Пословника, и уз потписе подршке 5 делегата Градске конференције ГО 

МСД Бијељина. Кандидат за предсједника може бити искључиво из реда чланова ГО МСД Бијељина. Делегат 

може гласати за само једног кандидата.  

 

Члан 16. 

Уколико током рада Конференција не дође до избора органа за које се проводе избори, радна тијела Конференције 

ће у року од 30 дана провести нови поступак кандидовања за избор у органе те сазвати нову Конференцију. 

 

Члан 17. 

О питањима која нису регулисана овим Пословником одлучује Конференција у складу са документима који 

регулишу начин организовања Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 18. 

Овај Пословник ступа на снагу по усвајању, а о примјени истог се стара Радно предсједништво Конференције. 

 

 

 

 

                                                            КОМИСИЈА ЗА МСД 

                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

 

                                                           _____________________________ 

                                                                Ђурђевић Александар, дипл. правник 

                                                             


