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ПРАВИЛНИК 

О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ 

 

I ДЕО 

  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет Правилника 
Члан 1. 

 
Правилником о територијалној организацији Социјалдемократске странке (у даљем тексту: 

Правилник), уређују се питања у вези са формирањем територијалних организација СДС-а, избором 
и разрешењем њихових органа, радом одборничких, односно посланичких клубова као и друга 
питања од значаја за територијалну организацију Социјалдемократске странке (у даљем тексту: СДС).  
  

Структура територијалне организације 
Члан 2. 

 
Територијалну организацију СДС-а чине: месни, општински огранак, градска, регионална и 

покрајинска организација.  
 

II ДЕО 

МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Формирање месне организације 
Члан 3. 

 
Општински одбор може да формира месни огранак уколико на територији коју он покрива 

живи најмање 10 чланова/ица Странке.  
Број месних одбора на територији једног општинског огранка, на предлог Oпштинског 

одбора, одређује Извршни, а за општинске одборе са територије градске организације градски 
одбор. 

 
Органи месног огранка 

Члан 4. 
 

Органи месног огранка су:  
1. Месни одбор  
2. Председник/ца месног одбора  

 
Месни одбор 

Члан 5. 
 

Месни одбор чине председник/ца и најмање 2, а највише 8 чланова/ица изабраних на 
непосредним изборима.  

Број чланова/ица Mесног одбора који/е се бирају, одређује Oпштински одбор.  
У случају када се први непосредни избори за председника/цу и чланове/ице месних одбора 

одржавају истовремено са првим непосредним изборима за председника/цу и чланове/ице 
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Oпштинског одбора, одлуку о броју чланова/ица Mесног одбора који/е се бирају, доноси Извршни 
одбор СДС-а. 

 
Члан 6. 

 
Расписивање непосредних избора за председника/цу и чланове/ице Mесног одбора, начин 

обавештавања чланова/ица и пријатеља/ица, поступак кандидовања и утврђивања листе 
кандидата/киња, неопходан број изашлих на изборе, као и сва друга питања у вези са роковима, 
припремом и организацијом избора дефинисани су Правилником о изборима у СДС-у. 

 
Надлежности месног одбора 

Члан 7. 
 
Месни одбор:  

1. унапређује рад месне организације; 
2. даје иницијативе, предлоге и сугестије за рад месне организације; 
3. евидентира могуће кандидате/киње за локалне изборе; 
4. идентификује локалне специфичности и начин деловања СДС-а усклађује са тим 

специфичностима; 
5. организује рад и врши промоцију Странке на територији месног огранка ; 
6. стара се о реализацији одлука Oпштинског одбора ; 
7. ради на придобијању чланства ; 
8. доноси Пословник месног одбора ; 
9. обавља и друге страначке активности у складу са одлукама органа Странке и Oпштинског 

одбора. 
 

Месни одбор заседа најмање једном месечно.  
 

Председник/ца месног одбора 
Члан 8. 

 
Председник/ца месног одбора:  

1. представља и заступа Mесни одбор; 
2. сазива и руководи седницама Mесног одбора; 
3. спроводи одлуке Oпштинског и Mесног одбора као и других виших органа Странке; 

4. обавља и друге послове које му/јој повери Mесни одбор; 
 

III ДЕО 

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Формирање општинске организације 
Члан 9. 

 
Општински, тј. Градски одбор се формира за територију општине, тј. града без формираних 

градских општина. Статус Општинског и Градског одбора у овом случају је истоветан те ће у даљем 
тексту бити коришћен само израз Општински одбор. 

Одлуку о формирању Општинског одбора доноси Извршни одбор Странке, када број 
чланова/ица и пријатеља/ица са територије општине чини најмање 0,5% броја бирача/ица са 
територије општине према последњем закљученом бирачком списку. 
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У специфичним околностима Извршни одбор СДС-а може донети одлуку о формирању и 
уколико није испуњен овај услов. 

 
Органи општинске организације 

Члан 10. 
 

Органи општинске организације су: 
1. Општински одбор  
2. Председник/ца општинског одбора  
3. Председништво општинског одбора  
4. Извршни одбор општинског одбора 

 
Општински одбор 

Члан 11. 
 

Општински одбор чине: 
1. Председник/ца 
2. потпредседници/е општинског одбора; 
3. изабрани/е чланови/ице општинског одбора; 
4. председници/е месних одбора; 
5. шеф/ица Одборничке групе у Скупштини општине; 
6. народни/е посланици/е и посланици/е у Скупштини Аутономне покрајине са територије 

општине; 
7. изабрани/е чланови/ице Главног одбора са територије општинске организације; 
8. носилац највише функције локалне власти; 
9. председник/ца Извршног одбора општинског одбора . 

 
Члан 12. 

 
Председник/ца и чланови/ице општинског одбора бирају се на непосредним изборима на 

којима гласају сви/е чланови/ице и пријатељи/це општинског огранка, а на период од четири године.  

Из редова чланова/ица Општинског одбора бира се највише шест потпредседника/ца 

Општинског одбора. 

Расписивање непосредних избора за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора, 
начин обавештавања чланова/ица и пријатеља/ица, поступак кандидовања и утврђивања листе 
кандидата/киња, неопходан број изашлих на изборе, као и сва друга питања у вези са роковима, 
припремом и организацијом избора дефинисани су Правилником о изборима у СДС-у. 

 
Надлежности општинског одбора 

Члан 13. 
 

Општински одбор:  
1. организује рад СДС-а на територији општинске организације; 
2. у складу са политиком СДС-а води политику СДС-а на територији општинске организације; 
3. спроводи одлуке органа на својој територији; 
4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији; 
5. у складу са Програмом, Изборним програмом и одлукама органа СДС-а доноси Изборни 

програм за локалне изборе и одлучује о изборним коалицијама за учешће на локалним 
изборима уз сагласност Извршног одбора СДС-а; 
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6. предлаже Извршном одбору СДС-а, односно градском одбору, број, формирање и 
распуштање месних одбора; 

7. доноси одлуку о броју чланова Месног одбора осим у случају из чл. 5, став 3. овог 
Правилника; 

8. доноси одлуку о пријему у чланство; 
9. предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије; 
10. предлаже кандидате/киње за органе и тела СДС-а и органe и тела општинске, градске и 

покрајинске организације; 
11. према упутству и налозима Извршног одбора СДС-а, спроводи непосредне изборе за 

чланове/ице Скупштине СДС-а на територији огранка; 
12. предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине и доставља Извршном одбору на 

потврђивање; 
13. утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це; 
14. предлаже кандидате/киње за градске одборнике/це са своје територије; 
15. одлучује у првом степену дисциплинског поступка; 
16. на заједничкој седници са Одборничком групом одређује кандидате/киње за функције и 

ускраћује подршку функционерима/кама у локалној власти и одлучује о другим питањима 
од значаја за функционисање локалне самоуправе; 

17. идентификује локалне специфичности и начин деловања СДС-а усклађује са локалним 
специфичностима и тиме доприноси укупном раду СДС-а; 

18. именује Изборну комисију за спровођење непосредних избора за председника/цу и 
чланове/ице општинског, односно месног одбора; 

19. предлаже Изборној комисији СДС-а састав бирачких одбора за спровођење непосредних 
избора за председника/цу СДС-а и изабране чланове/ице Скупштине; 

20. бира председника/цу и чланове/ице Извршног одбора општинског одбора; 
21. бира потпредседнике/це ОО из редова изабраних чланова/ица ОО; 
22. именује Секретара/ку на предлог председника/це Општинског одбора;  
23. формира савете и форуме по угледу на тела СДС-а, као и друга тела за која оцени да је 

потребно;  
24. доноси Пословник о свом раду;  
25. предлаже Извршном одбору број чланова/ица Општинског одбора;  
26. даје сагласност на уговоре које у име одбора закључује председник/ца одбора; 
27. разматра годишњи финансијски извештај одбора; 
28. подноси месечни извештај о раду Извршном одбору СДС-а; 
29. обавља и 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 14. 

 
Председник/ца општинског одбора:  

1. представља и заступа Општински одбор;  
2. сазива и руководи седницама Општинског одбора и Председништва општинског одбора;  
3. спроводи одлуке органа Странке и Општинског одбора;  
4. покреће дисциплински поступак против чланова/ица Странке на подручју огранка;  
5. стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и одговара за 

финансијско пословање Општинског одбора;  
6. уз сагласност Општинског одбора закључује уговоре у име Општинског одбора; 
7. координира рад Општинског одбора и Одборничког клуба;  
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8. предлаже потпредседнике/це, секретара/ку и председника/цу и чланове/ице Извршног 
одбора;  

9. утврђује ресорна задужења потпредседника/ца; 
10. обавља и друге послове које му/јој повери Општински одбор.  

 
Председништво општинског одбора 

Члан 15. 
 

Председништво општинског одбора чине:  
1. Председник/ца општинског одбора; 
2. Потпредседници/е општинског одбора; 
3. Председник/ца извршног одбора; 
4. Шеф/ица одборничке групе у скупштини општине; 
5. Носилац највише функције локалне власти, односно председник/ца или заменик/ца 

председника/це Општине или председник/ца или заменик/ца председника/це Скупштине 
општине;  
 

Надлежности Председништва општинског одбора 
члан 16. 

 
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/ца Странке на локалном нивоу;  
3. предлаже годишњи финансијски план Општинског одбора. 

 
Извршни одбор oпштинског одбора 

Члан 17. 
 

Извршни одбор је извршни орган Општинског одбора.  
Извршни одбор општинског одбора:  

1. Предлаже Општинском одбору именовање шефа/ице Изборног штаба; 
2. спроводи одлуке органа Странке и Општинског одбора;  
3. координира рад месних одбора; 
4. обавља и друге послове које му/јој повери Општински одбор.  

 
Повереник/ца општинског одбора 

Члан 18. 
 

Повереника/цу општинског одбора именује Извршни одбор Странке за територију у којој не 
постоји локална организација Социјалдемократске 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/це општинског одбора које нису у вези са одлучивањем Општинског одбора.  
Повереник/ца може обављати функцију најдуже 6 месеци.  

 
IV ДЕО 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СА ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА 
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Формирање градске организације 
Члан 19. 

 
Градска организација се формира за територију града који има градске општине. 

Градска организација СДС-а формира се одлуком Извршног одбора СДС-а када је формирана 

најмање 1/2 општинских организација на територији града са градским општинама.  

 
Органи градске организације 

Члан 20. 
 

Органи градске организације су:  
1. Градски одбор 
2. Председник/ца ГрО 
3. Председништво 
4. Извршни одбор 
 

Градски одбор 
Члан 21. 

 
Градски одбор чине: 

1. Председник/ца; 
2. Потпредседници/е; 
3. Председници/е општинских одбора; 
4. Градоначелник/ца или заменик/ца градоначелника/це; 
5. Председник/ца или заменик/ца председника/це Скупштине града; 
6. Шеф/ица одборничке групе у Скупштини града; 
7. Председници/е градских општина, заменик/ца председника/це градске општине, 

председник/ца или потпредседник/ца Скупштине градске општине; 
8. Шефови/ице одборничких група у градским општинама; 
9. Посланици/е у Народној скупштини са територије града; 
10. Чланови/ице Главног одбора СДС-а са територије града; 
11. Чланови/ице Извршног одбора СДС-а са територије града; 
12. Председник/ца Извршног градског одбора; 
13. Секретар/ка. 
 
Из редова чланова/ица Градског одбора, а на предлог председника/це градског одбора, 

бира се највише 6 потпредседника/ца градског одбора. Број потпредседника/ца одређује Градски 

одбор. 

Секретара/ку именује председник/цу градског одбора. 

 

Надлежности градског одбора 
Члан 22. 

 
Надлежност градског одбора је да:  

1. у складу са политиком СДС-а води политику СДС-а на својој територији; 
2. спроводи одлуке СДС-а на својој територији; 
3. бира председника/цу и потпредседнике/це Градског одбора; 
4. у складу са Програмом, Изборним програмом и одлукама органа СДС-а доноси Изборни 

програм за локалне изборе и одлучује о изборним коалицијама за учешће на локалним 
изборима уз сагласност Извршног одбора СДС-а; 
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5. именује Изборни штаб ради спровођења кампање на својој територији; 
6. утврђује предлог кандидата/кињу за градоначелника/цу и доставља Извршном одбору СДС-

а на потврђивање; 
7. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це са своје територије; 
8. утврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це; 
9. предлаже кандидате/киње за народне посланике/це; 
10. на образложен предлог општинског одбора доноси одлуку о броју и територији месних 

организација и о томе обавештава Извршни одбор СДС-а; 
11. бира председника/цу и чланове/ице Извршног одбора градског одбора. 
12. предлаже Извршном одбору СДС-а распуштање општинских организација и именовање 

повереника/ца на територији своје организације; 
13. на заједничкој седници са Одборничком групом у Скупштини града одређује 

кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у градским 
органима, и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање града; 

14. формира савете и форуме по угледу на тела СДС-а, као и друга тела за која оцени да је 
потребно;  

15. на предлог председништва одбора усваја годишњи финансијски план одбора; 
16. даје сагласност на уговоре које у име одбора закључује председник/ца одбора; 
17. разматра годишњи финансијски извештај одбора. 

Градски одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун.  
 

Председник/ца градског одбора 
Члан 23. 

 
Председника/цу градског одбора, на предлог председника/це СДС-а, или на предлог 1/3 

општинских одбора са територије града који укупно имају најмање 30% чланова/ица и 

пријатеља/ица на територији градске организације, бира Градски одбор већином гласова, на период 

од четири године.  

Мандат председника престаје пре истека времена на које је изабран: 
1. престанком чланства на начин дефинисан чланом 14. Статута Странке 
2. подношењем оставке Извршном одбору Странке или градском одбору; 
3. одлуком о опозиву; 
4. избором новог/е председника/це; 
5. у случају смрти; 
6. и другим случајевима утврђеним Статутом.  

 
Надлежности председника/це ГрО 

Члан 24. 
 

Председник/ца градског одбора:  
1. представља и заступа Градски одбор;  
2. сазива и председава седницама градског одбора;  
3. предлаже потпредседнике/це, секретара/ку и председника/цу и чланове/ице Извршног 

одбора;  
4. утврђује ресорна задужења потпредседника/ца; 
5. подноси извештај о раду Градском одбору; 
6. може да сазове седницу Општинског одбора, са територије градског одбора; 
7. стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и одговара за 

финансијско пословање Градског одбора;  
8. обавља и друге послове које му/јој повери Градски одбор.  
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Председништво градског одбора 

Члан 25. 
 

Председништво градског одбора чине:  
1. Председник/ца градског одбора; 
2. Потпредседници/е градског одбора; 
3. Председник/ца Извршног одбора градског одбора; 
4. Шеф одборничке групе у Скупштини града; 
5. Носилац највише функције у Скупштини града. 

 
Члан 26. 

 
Председништво градског одбора:  

1. припрема седнице Градског одбора и спроводи политику Странке на нивоу града између две 
седнице Градског одбора;  

2. врши контролу представника/ца Странке у градским организацијама и институцијама;  
3. предлаже годишњи финансијски план градског одбора. 

 
Извршни одбор 

Члан 27. 
 

Извршни одбор је извршни орган градског одбора.  
Извршни одбор градског одбора:  

1. предлаже Градском одбору именовање шефа/ице Изборног штаба;  
2. спроводи одлуке органа Странке и Градског одбора;  
3. координира рад општинских одбора на територији града; 
4. обавља и друге послове које му повери Градски одбор;  

 
 

VI ДЕО 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 28. 

 

У оквиру СДС-а се могу формирати регионалне организације ради координирања страначких 

активности на својој територији. 

Регионална организација се формира заједничком одлуком три или више општинских или 

градских одбора за подручје три или више општина уз сагласност Извршног одбора СДС-а. 

Организација и рад регионалне организације уређује се Пословником о раду регионалне 

организације.  

 

VII ДЕО 

ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 29. 

 
Покрајинска организација се формира на територији Аутономне покрајине. 
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Органи покрајинске организације 

Члан 30. 
 

Органи покрајинске организације су: 

1. Покрајински одбор,  
2. Председник/ца покрајинског одбора, 
3. Покрајински извршни одбор, 
 

Покрајински одбор 
Члан 31. 

 
Покрајински одбор чине: 
1. Председник/ца; 
2. Потпредседници/е; 
3. Секретар/ка; 
4. Председници/е општинских и градских одбора; 
5. Посланици/е, у Народној скупштини Републике Србије и Скупштини Аутономне 

покрајине са територије Покрајине; 
6. Градоначелници/е и председници/е општина или њихови/е заменици/е, или 

председници/е или заменици/е председника/ца Скупштине општине или Скупштине 
града. 

7. Председник/ца Извршног одбора Покрајинског одбора; 
8. Чланови/ице Покрајинске владе; 
Покрајински одбор бира већином гласова потпредседнике/це, из реда чланова/ица Странке 

са територије Покрајине и секретара/ку Покрајинског одбора. Потпредседнике/це и секретара/ку 

предлаже председник/ца Покрајинског одбора. Број потпредседника/ца одређује Покрајински 

одбор. 

Надлежност покрајинског одбора 
Члан 32. 

 

Надлежности Покрајинског одбора: 

1. у складу са Програмом и одлукама органа СДС-а спроводи политику СДС-а на територији 
Покрајине; 

2. стара се о спровођењу одлука органа СДС-а на својој територији; 
3. предлаже Изборни програм за покрајинске изборе и изборне и постизборне коалиције 

на покрајинском нивоу; 
4. на предлог општинских одбора саставља предлог листе кандидата/киња за посланике/це 

у Скупштине Аутономне покрајине и доставља Извршном одбору СДС-а; 
5. утврђује предлог кандидата/киња за председника/цу и чланове/це Покрајинске владе и 

доставља Председништву СДС-а; 
6. утврђује предлог кандидата/киња за функције у органима Аутономне покрајине и 

доставља Извршном одбору СДС-а; 
7. бира председника/цу и чланове/ице Извршног одбора покрајинског одбора; 
8. предлаже Извршном одбору СДС-а распуштање општинских организација и именовање 

повереника/ца на територији своје организације; 
9. даје сагласност на уговоре које у име Одбора закључује председник/ца. 

 
Покрајински одбор је дужан да заседа најмање једанпут месечно. 

СДС на Косову и Метохији делује уважавајући Резолуцију 1244 Савета безбедности УН. 
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Покрајински одбор није правно лице, има свој печат и текући рачун. 

 

Председник/ца покрајинског одбора 
Члан 33. 

 
Председника/цу покрајинског одбора, на предлог Председника/це СДС-а, или 1/3 

општинских одбора са територије Покрајине који укупно имају најмање 30% чланова/ица и 

пријатеља/ица на територији Покрајине, бира Покрајински одбор, већином од укупног броја 

чланова/ица. 

Председник/ца покрајинског одбора:  
1. представља покрајинску организацију;  
2. сазива и председава седницама Покрајинског одбора;  
3. предлаже кандидата/киње за потпредседнике/це, председника/цу и чланове/ице 

Извршног одбора покрајинског одбора и Секретара/ку покрајинског одбора; 
4. извршава одлуке Покрајинског одбора;  
5. подноси извештај Покрајинском одбору;  
6. стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и одговара за 

финансијско пословање Покрајинског одбора;  
7. обавља и друге послове које му/јој повери Покрајински одбор.  
 

Мандат председника/це престаје пре истека времена на које је изабран: 
 

1. престанком чланства на начин дефинисан чланом 14. Статута Странке; 
2. подношењем оставке Извршном одбору СДС-а или Покрајинском одбору; 
1. одлуком о опозиву; 
2. избором новог/е председника/це; 
3. у случају смрти; 
4. и другим случајевима утврђеним Статутом.  

 
Покрајински извршни одбор 

Члан 34. 
 

Покрајински извршни одбор је извршни орган Покрајинског одбора.  
Покрајински извршни одбор има најмање седам чланова/ица које на предлог 

председника/це покрајинског одбора бира Покрајински одбор.  
Покрајински извршни одбор: 
1. стара се о спровођењу одлука Покрајинског одбора; 
2. прати, анализира, усмерава и усклађује рад општинских одбора са територије Покрајине; 
3. припрема седнице Покрајинског одбора; 
4. формира покрајински изборни штаб;  
5. подноси извештај Покрајинском одбору о свом раду;  
6. обавља и друге послове које му стави у надлежност Покрајински одбор 

IX ДЕО 

РАСПУШТАЊЕ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 35. 
 

Када органи општинске организације не обављају послове предвиђене Статутом и другим 
општим актима Странке или делују супротно интересима Странке, Програму и одлукама виших 
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органа Странке, Извршни одбор СДС-а, уз претходно прибављено мишљење председника/це СДС-а, 
доноси одлуку о распуштању и именује повереника/цу.  
  Извршни одбор је дужан да позове председника/цу Општинског одбора, да присуствује 
седници Извршног одбра СДС-а, по тој тачки дневног реда. 

Да би се донела одлука којом се распушта Општински одбор неопходно је да да се за такву 
одлуку изјасни већина од укупног броја чланова/ица Извршног одбора СДС-а.  

 
 

X ДЕО 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36 
 

На седницама органа локалних организација право присуства, без права одлучивања, а са правом 
учешћа у расправи по одређеној теми имају председници савета и форума формираних од стране 
органа локалних организација а по угледу на тела СДС-а. 
 

Одборнички и посланички клубови 
Члан 37. 

 
Одборнички и посланички клуб:  

1. спроводи политику Странке у Скупштини општине, односно Скупштини града и покрајинској 
Скупштини;  

2. одлучује о начину гласања одборника/ца, односно посланика/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 и Покрајинског одбора;  
5. анализира и оцењује рад одборника/ца, односно посланика/ца;  
6. подноси извештај о свом раду Општинском, односно Градском и Покрајинском одбору;  
7. бира председника/цу и потпредседника/цу клуба;  
8. на предлог председника/це клуба именује секретара/ку клуба;  
9. предлаже листе за избор чланова/ица скупштинских одбора и чланова/ица анкетног одбора;  
10. на заједничкој седници са Општинским, односно Градским и Покрајинским одбором 

утврђује листу кандидата/киња за органе власти на општинском, односно градском и 
покрајинском нивоу, на коју сагласност даје Извршни одбор СДС-а;  

11. покреће скупштинску активност;  
12. доноси Пословник;  
13. обавља и друге послове из своје надлежности.  

 
Обавезе одборника/ца у Скупштини општине и Скупштини града и посланика/ца у покрајинској 

Скупштини 
Члан 38. 

 
Обавезе одборника/ца у Скупштини општине односно града и посланика/ца у покрајинској 

Скупштини су да:  
1. активно учествује у раду скупштинских одбора;  
2. присуствује/у седницама Скупштине, одбора и Одборничког, односно Посланичког клуба;  
3. гласа и учествује у скупштинској расправи у складу са договором у Клубу; 
4. гласа за предлог акта или амандмана Социјалдемократске странке;  
5. поштује/у и спроводи/е одлуке Одборничког односно Посланичког клуба;  
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6. не напушта скупштинско заседање без договора са председником/цом клуба.  
 

Спорови 
Члан 39. 

 
Спорови који настану у односима између Општинског одбора, Одборничке групе и 

функционера/ки локалне власти решаваће се одлуком Извршног одбора СДС-а на седници којој ће 
присуствовати представници/е страна између којих постоји спор. 

 
Спорови у случају непотврђивања листа кандидата/киња за одборнике/це и функционере/ке 

на локалном нивоу, решаваће се одлуком Председништва СДС-а, на седници којој ће присуствовати 
представници/е локалне организације. 

 
Спорови у случају непотврђивања листа кандидата/киња за одборнике/це и посланике/це и 

функционере/ке на градском (за градове са формираним градским општинама) и покрајинском 
нивоу, решаваће Арбитражна комисија у коју по 3 члана/ице именују Председништво, Извршни 
одбор и Градски одбор, тј. Покрајински одбор, и по 1 члана/ица Етичког одбора и Кадровске 
комисије, а уз консултацију са председником/цом Статутарне комисије. 

 
 

XI ДЕО 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 


