Унутрашња организација
Младих социјалдемократа 2011.год.
Унутрашња организација Младих социјалдемократа, на основу Одлуке
донешене априла 2006. године, се може представити на сљедећи начин:
- делегати (делегирани испред општинских организација према разрезу) на
Изборној конференцији МСД бирају:
o предсједника (улази у Предсједништво),
o генералног серетара (улази у Предсједништво),
o 8 потпредсједника (улазе у Предсједништво),
o предсједника Извршног одбора (улази у Предсједништво),
o потпредсједника ИО,
o предсједнике комисија за међународну сарадњу и студентска питања
(улазе у ИО),
o 2 члана ИО на приједлог предсједника.
- по 2 представника регионалних одбора МСД улазе у састав ИО,
- сви чланови Предсједништва улазе у ИО,
- Главни одбор чине:
o предсједници ОО,
o чланови Извршног одбора МСД.

Приједлог унутрашње организације МСД, који је 12.09.2011.год. иницирао Срђан
Мазалица, предсједник Извршног одбора обухватао је сљедеће:
- делегати испред својих регија/изборних јединица бирају седам (6 РС + 1 ФБиХ)
чланова Предсједништва, на Изборној конференцији тајним гласањем,
- предсједници општинских организација из сваке регије/изборне јединице (6 РС
+ 1 ФБиХ), на сједницама које сазове Предсједништво, а којима предсједавају
чланови Предсједништва из тих регија/изборних јединица, бирају по два своја
представника (један представник из ФБиХ) у Главни одбор (нешто слично у
садашњем рјешењу је Извршни одбор) – ово тијело би бројало 21 члана, и нема
потребе да се састаје више од 2-3 пута годишње, и то да: усмјерава рад
Предсједништва, доноси политике и програмске акте, усваја извјештаје, итд...
- два члана Извршног одбора на приједлог предсједника МСД у новој
организацији Главног одбора се укидају,
- досадашњи Главни одбор (тијело које чине сви предсједници општинских
организација + ИО МСД) се укида,
- регионални одбори се укидају,
- Главни одбор бира предсједника (и потпредсједника) Главног одбора из реда
својих чланова (по аутоматизму улази у Предсједништво које укупно броји 8
чланова) те кооптира секретара за међународну сарадњу на приједлог
предсједника,
- Предсједништво бира предсједника и генералног секретара МСД из реда својих
чланова. Осталих 5 чланова Предсједништва бираних на Конференцији постају
потпредсједници МСД.
- укида се Комисија за студентска питања.

Карактеристике и предности оваквог предложеног рјешења у односу на постојеће:
- чланови Предсједништва би имали већи легитимитет испред својих
регија/изборних јединица, а будући да надлежности морају бити у корелацији са
легитимитетом, овај би орган имао активнију улогу у раду МСД,
- легитимитет чланова Предсједништва би се црпио из подршке делегата из
њихове регије/изборне јединице, што у перспективи може да имплицира и
подршку на изборима за Народну скупштину РС, што даје додатну мотивацију
за њихов рад на терену у оквиру своје регије/изборне јединице,
- предсједника и генералног секретара би бирало Предсједништво, што би их
мотивисало да се више ангажују, а одредбе Статута СНСД којима Главни одбор
СНСД потврђује избор предсједника МСД би спријечиле злоупотребе и честе
измјене чланова Предсједништва на овој најважнијој позицији,
- Предсједништво би доносило одлуке консензусом присутних чланова који чине
кворум, а ако се не постигне консензус, онда би се проблематика разматрала на
Главном одбору (као до сада на Извршном одбору), али би начин избора
предсједника и генералног секретара (као потенцијално осјетљиво питање са
могућношћу блокаде) било дефинисан Пословником о раду Предсједништва, о
чему, опет, мора постојати консензус – циљ да се добије већа флексибилност,
- предсједник и генерални секретар би морали добити подршку, тј. имати
легитимитет испред, своје регије/изборне јединице,
- Главни одбор (сличан досадашњем Извршном одбору) би црпио легитимитет из
структуре организације по регијама/изборним јединицама. Док Предсједништво
чине чланови изабрани вољом делегата («веће» општинске организације са
већим бројем делегата би више утицали на избор чланова), чланови Главног
одбора би (поред чланова Предсједништва и секретара за међународну сарадњу)
углавном били предсједници општинских организација, изабрани по 2 испред
сваке регије/изборне јединице (гласови «великих» и «малих» општинских
организација су једнаки), чиме би се дала могућност и «мањим» општинским
организацијама да имају своје представнике у органима МСД,
- Главни одбор би бројао укупно 21 чланова, што је мање и практичније од
досадашњих 34 члана ИО МСД,
- минимизирао би се политички волунтаризам у бирању органа МСД, и
различити неформални утицаји у том смислу, нпр. могућност да садашња
генерација МСД бира нову генерацију. Ризик од унутрашњих турбуленција и
конфликата би се смањио, али не науштрб демократичности,
- организација МСД се заснива на суштински два стуба/два органа:
Предсједништво и Главни одбор, који имају своје упориште у двије врсте
легитимитета који долазе из подршке:
o делегата (број гласова за СНСД, број изабраних представника...),
o општинских организација (улажу свој субјективитет).
- на сличним принципима се заснива и ЕУ, али и федерални систем САД. У
Савјету једнак број представника имају нпр. Њемачка и Луксембург, док у
Парламенту то није случај, гдје је Њемачка много утицајнија. Нпр. Калифорнија
има много већи број конгресмена од нпр. Вајоминга, али субјективитет који обе
државе улажу у федерацију огледа се у једнаком броју сенатора.

-

-

расподјела утицаја унутар Предсједништва није такође пропорционална броју
делегата, нити са бројем организација из појединих регија/изборних јединица,
али се регије/изборне јединице због своје компатибилности са изборним
процесом за Народну скупштину РС, такође третирају равноправно у смислу
субјективитета који улажу у организацију.
принцип солидарности се уводи у смислу да већи и бројнији дају шансу и
простор мањима и малобројнијима да изнесу свој став, и утичу на процес
креирања и доношења одлука у МСД.

Примједбе и приједлози изнесени у току расправе 12.-19.2011.год., те на сједници
Предсједништва МСД 19.09.2011.год.:
Петар Мићић и Данијел Драгичевић су изнијели приједлог да се задржи орган
(прије био Главни одбор) који би укључивао и све предсједнике ОО МСД (њихов
приједлог да се овај орган зове као и прије Главни одбор).
Примједба прихваћена с тим да наведени орган укључи и изабране представнике.
Образложење: Постојећи принцип да изабрани представници по аутоматизму буду
делегати на изборној конференцији треба унијети у Одлуку о унутрашњој
организацији, али би се то могло унијети и у структуру Главног одбора. Нешто
слично организовано априла 2009. на Мраковици, те септембра 2010. на Јахорини
је према оцјени многих био пун погодак, и организација таквог скупа/сједнице
органа једном годишње би имало смисла.
Данијел Драгичевић је предложио да се повећа број чланова Главног одбора
(његов приједлог да се овај орган зове Извршни одбор), те да се бира по 4-5
представника из сваке регије (конкретно наведена ИЈ5 која има велики број ОО),
како би се избјегла поларизација унутар регија.
Примједба прихваћена на начин да се уведе делегирање општинских организација
у Извршни одбор пропорционално броју општинских организација из регије цијели дио од 1/3 укупног броја организација из регије, а које имају право учешћа
својих делегата на изборној конференцији).
Образложење: Извршни одбор би у предложеном рјешењу имао 25 чланова:
17 чланова испред регија/изборних јединица - цијели дио од 1/3 укупног
броја општинских/градских организација (које имају право учешћа својих
делегата на Изборној конференцији) испред сваке регије/изборне јединице,
што у конкретном случају код разреза Одлуке о сазивању 5.Изборне
конференције значи:
o регија/изборна јединица РС бр.1: 3
o регија/изборна јединица РС бр.2: 2
o регија/изборна јединица РС бр.3: 2
o регија/изборна јединица РС бр.4: 2
o регија/изборна јединица РС бр.5: 4
o регија/изборна јединица РС бр.6: 3
o регија/изборна јединица ФБиХ: 1
7 чланова Предсједништва,
секретар за међународну сарадњу.

Славиша Стојаковић је предложио да се предсједник и генерални секретар
изаберу непосредно након одржавања изборне конференције.
Примједба је основана, али није прихватљива.
Образложење: Није потребно уносити овакво рјешење у Одлуку о унутрашњој
организацији, будући да сви чланови Предсједништва имају овлаштење да сазову
сједницу, те је на њима избор да то учине непосредно након одржавања изборне
конференције. Такође, могуће је одржати и конститутивну сједницу Извршног
одбора МСД непосредно након одржавања Изборне конференције, ако се за то
испуне неопходни услови.
Синиша Додик је предложио да:
- потпредсједник Извршног одбора буде члан Предсједништва, како би
легитимитет који долази из подршке општинских организација по регијама
имао веће упориште у Предсједништву – прихваћено,
- представници регија/изборних јединица у Извршном одбору не морају нужно
бити предсједници ОО – прихваћено.
Никола Баштинац је предложио да се направе механизми заштите малих одбора:
- да свака општинска организација може имати само по једног представника у
органима МСД (Предсједништво и Главни одбор) – прихваћено на начин да
представници регија не могу долазити из општинских организација које су
матичне организације неког од седам чланова Предсједништва, изабраних на
Изборној конференцији,
- приликом кандидатуре за члана Предсједништва кандидат мора бити предложен
испред своје матичне ОО, а мора добити и подршку још наајмање три ОО из
своје регије/изборне јединице како би се дала шанса и малим организацијама да
учествују у кандидатури – прихваћено, с тим да сваки кандидат мора бити
предложен испред своје матичне ОО + да мора добити и подршку најмање још
цијели дио од 1/3 укупног броја општинских организација (које имају право
учешћа својих делегата на Изборној конференцији), јер се у неким
регијама/изборним јединицама по предложеном моделу не би оставио простор
за могућа два кандидата (2, 3 и 4), а у ФБиХ би сви ОО морали подржати
кандидатуру. Како би се компензовао овај принцип, да би се олакшало
потенцијалним кандидатима да добију подршку потребног броја организација,
предлаже се могућност да општинска организација може предложити највише
једног, а подржати више (највише два) кандидатâ,
- да не може из исте ОО два мандата за редом бити члан Предсједништва (систем
ротације у ИЈ) – није прихваћено из разлога што је на наредној изборној
конференцији могуће да се приликом усвајања Одлуке о унутрашњој
организацији укине овај принцип,
- члан Предсједништва МСД не може обављати дужност предсједника,
предсједника ИО и секретара своје матичне ОО – прихваћено.
Дубравко Сувара је предложио да старосна граница за чланство у МСД буде
30год., у складу са Законом о омладинском организовању РС – прихваћено.
Милош Лукић је предложио сљедеће:
- чланове Предсједништва бирају делегати из њихове изборне јединице већином
која мора подразумијевати и већину делегата и већину ОО из те изборне
јединице – није прихваћено јер постоји могућност да делегати из истих

-

-

-

општинских организација на изборној конференцији гласају различито. Намјера
предлагача да заштити «мале» организације је у суштини прихваћена кроз
прихватање приједлога Николе Баштинца,
да се не укидају регионални одбори – дјелимично прихваћено, јер на укидању
регионалних одбора инсистира Извршни секретар СНСД, јер такви органи не
постоје више у организационој структури СНСД. Међутим, недостатак
постојања формалног органа и одлучивања не може спријечити представнике
општинских организација да одржавају састанке, организују заједничке
активности и упражњавају различите видове сарадње, те се може навести да
чланови Предсједништва из појединих регија/изборних јединица могу
одржавати састанке са представницима ОО из тих регија/изборних јединица с
циљем избора представникâ регија/изборних јединица у Извршни одбор МСД,
али и из других разлога,
приликом приступања СНСД-у сваки члан се треба опредијелити на који начин
жели да учествује у раду организације – није прихваћено, јер Статут СНСД већ
садржи одредбе које раздвајају активне од пасивних чланова,
чланство у МСД до навршених 27 година старости, у складу са Статутом СНСД
– дјелимично прихваћено – одредбом да ће се «водити рачуна» да делегирани,
предложени и изабрани чланови у органима МСД имају мање од навршених 27
година старости.

Органиграм унутрашње организације који је усвојило Предсједништво МСД, те
исти упутило на разматрање Изборној конференцији МСД:

Амандмани на приједлог Одлуке изгласани на Изборној конференцији 07.10.2011.:
Амандман 1 (предлагач Бојан Чабрило)
У члану 31. став 2. умјесто ријечи „натполовичном већином укупног броја
предсједникâ из става 1. овог члана“ стављају се ријечи „на начин утврђен
Пословником о раду Предсједништва“.
Образложење:
Треба детаљније утврдити процедуре за делегирање представника регија/изборних
јединица у ИО МСД, а будући да Предсједништво сазива сједнице предсједникâ
ОО, нормално је да се ова материја уреди Пословником о раду Предсједништва.
Амандман 2 (предлагач Данијела Поповић)
У члану 31. став 3. послије ријечи „изабраних на Изборној конференцији“ ставља
се запета и додају ријечи „нити могу долазити из истих општинских организација“.
Образложење:
Како би што више општинских организација имало своје представнике у органима
МСД, поред тога да њихови представници у Извршном одбору не могу долазити из
матичних организација чланова Предсједништва изабраних на Изборној
конференцији, потребно је навести и да не могу долазити из истих организација.
Амандман 3 (предлагач Дарио Крстић)
У члану 36. став 1., послије ријечи „из реда својих чланова“ додају се ријечи „који
су изабрани на изборној конференцији“.
Образложење:
Треба прецизирати да мора постојати директан легитимитет код чланова
Предсједништва који учествују у избору предсједника и генералног секретара.
Амандман 4 (предлагач Душан Петровић)
У члану 38. став 1., након алинеје 7. додаје се нова алинеја 8. која гласи:
„врши верификацију чланова Извршног одбора“.
Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 9. и тако редом.
Образложење:
Допуњују се надлежности Предсједништва у складу са чланом 28. став 3.
приједлога Одлуке.
Напомена: Статут СНСД-а усвојен на Сабору СНСД-а 08.10.2011. помјерио је
старосну границу за минималну квоту чланства младих у органима СНСД на 30
година, те ставио ван снаге став 2. члан 46. Одлуке о унутрашњој организацији
МСД који је гласио: „При предлагању и бирању свих чланова органâ и тијелâ МСД
води се рачуна да, у складу са Статутом СНСД-а, делегирани, предложени и
изабрани чланови имају мање од навршених 27 година старости“.
Усвојена Одлука о унутрашњој организацији МСД у прилогу:

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
МЛАДИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ
V Изборна конференција
На основу чланова 18. и 19. Статута Савеза независних социјалдемократа (у
даљем тексту СНСД), Изборна конференција Младих социјалдемократа (у даљем
тексту МСД) на засједању одржаном 07.10.2011. године у Зворнику, донијела је
сљедећу:

ОДЛУКУ
о унутрашњој организацији Младих социјалдемократа

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се:
циљеви и задаци;
назив, сједиште и симбол;
унутрашња организација и подручје дјеловања;
чланство, њихова права, обавезе и одговорности;
органи МСД, њихова права, обавезе и одговорности.
Члан 2.
Одлука о унутрашњој организацији Младих социјалдемократа је највиши
акт у раду организације Младих социјалдемократа.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 3.
Овом Одлуком утврђују се сљедећи циљеви и задаци у раду МСД:
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 младих људи, кроз стварање услова за њихово
запошљавање и стамбено збрињавање, кроз побољшање студентског стандарда,
кроз промоцију рекреативног спорта и репродуктивног здравља, те кроз
стварање могућности за њихов социјални и културни развој;
загарантовано право људи на здравствену заштиту, образовање, социјалну
заштиту, радна, породична и друга права;
друштво без привилегија, дискриминације и маргинализације;
друштво у којем ће сви људи имати право на хуман и плаћен рад, те у којем ће
сви облици рада бити праведно третирани, остваривање и заштиту права
радника, особа које живе од рада и на основу свог рада;
модерну демократску државу засновану на политичком ангажману грађана, која
ће омогућити развој слободног, праведног и солидарног друштва;
заштиту природе, човјекове околине и здравља људи.

III НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛ

Члан 4.
Назив организације је Млади социјалдемократи. Скраћени назив МСД.
Сједиште организације је у Бањој Луци, ул. Петра Кочића бр. 5.
Члан 5.
МСД као симбол употребљава симбол СНСД-а, а то је стилизована ружа
црвене боје.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА

Члан 6.
МСД дјелује као посебни организациони облик у саставу СНСД, са
посебном организационом структуром, у чијем раду учествује преко својих
представника у органима СНСД.
Члан 7.
МСД своје циљеве и задатке утврђене овом Одлуком остварује на подручју
Босне и Херцеговине, са настојањем да окупљањем свих младих људи који
подржавају Статут и Програм СНСД, допринесе остварењу њихових политичких,
економских, социјалних, културних и других интереса.

Члан 8.
МСД ће се залагати да њихови представници узму учешће у органима
СНСД и да буду један од главних носилаца у остваривању програмских циљева и
задатака Савеза независних социјалдемократа.

V ЧЛАНСТВО, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 9.
Члан МСД може бити свако лице до навршене 30 године старости, које
прихвата Статут и Програм СНСД и ову Одлуку.
Чланови МСД могу бити и лица која имају пребивалиште или боравиште на
подручју БиХ, као и лица са територија других држава, уколико својим радом
значајно доприносе остваривању утврђених циљева и задатака у раду МСД.
Члан 10.
Поред чланова МСД, у раду организације МСД могу учествовати и
симпатизери, а у складу са Статутом и другим актима СНСД.
Члан 11.
Полна, вјерска и национална припадност, не могу представљати препреку за
чланство у МСД.
Члан 12.
Односи у МСД се заснивају на начелима демократије, слободе мишљења,
равноправности, транспарентности, међусобног уважавања, одговорности
руководства и чланова, те поштивању и спровођењу на демократски начин
донесених одлука.
Члан 13.
Права, обавезе и одговорности чланова су да:
активно учествују у раду органа МСД;
бирају и буду бирани у све органе МСД и СНСД;
активно учествују у креирању и доношењу одлука, давању приједлога,
иницијатива и сугестија;
буду обавијештени о стању у МСД;
активно учествују у извршавању утврђених циљева и задатака;
остварују друга права, обавезе и одговорности, која произлазе из Статута и
Програма СНСД, као и других аката донесених на основу њих.

Члан 14.
Чланство у МСД престаје:
навршавањем 30 године старости;
слободним иступањем;
искључењем.

Члан 15.
Мањина или појединац који се не слажу са одлукама већине, имају право да
остану при свом мишљењу, да га заступају и бране, да траже преиспитивање
одлука са којима се не слажу, али су обавезни да одлуку већине поштују и
спроводе.
Члан 16.
Питања у вези са престанком чланства рјешава Извршни одбор МСД на
приједлог Предсједништва МСД.

VI ОРГАНИ МСД, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 17.
Одлуком о унутрашњој организацији МСД, утврђују се сљедећи органи:
Изборна конференција;
Главни одбор;
Извршни одбор;
Предсједништво;
Предсједник.

Изборна конференција

Члан 18.
Изборну конференцију чине:
изабрани представници МСД;
делегати, делегирани испред општинских организација МСД, на основу разреза
који утврђује Извршни одбор.

Члан 19.
Одлуку о сазивању Изборне конференције доноси Извршни одбор.
Редовна Изборна конференција се одржава сваке двије године, у правилу
непосредно након одржавања општих или локалних избора у БиХ.
Члан 20.
Изборна конференција о питањима из своје надлежности одлуке доноси
натполовичном већином присутних делегата који чине кворум.
За кворум је потребна натполовична већина укупног броја делегата.

Члан 21.
Изборном конференцијом руководи Радно предсједништво састављено од
актуелног предсједника Извршног одбора, који је и предсједавајући Радног
предсједништва, те од четири члана која он именује.
Изборна конференција почиње са радом након што Изборна комисија,
утврди да присуствује потребан број делегата.
Чланове Изборне комисије именује Извршни одбор.
Члан 22.
Изборна конференција одлучује о сљедећим питањима:
доноси пословник о свом раду;
доноси Одлуку о унутрашњој организацији МСД;
усваја Извјештај о раду МСД у периоду између двије изборне конференције;
бира седам чланова Предсједништва МСД испред шест регија из РС, те једне из
ФБиХ, тајним гласањем.

Главни одбор

Члан 23.
Главни одбор је свечано-манифестациони орган Младих социјалдемократа.
Главни одбор чине:
изабрани представници МСД;
предсједници ОО МСД;
чланови Извршног одбора МСД.

Члан 24.
Одлуку о сазивању Главног одбора доноси Извршни одбор.
Главни одбор се одржава најмање једном годишње.
Главним одбором предсједава предсједник МСД.
Члан 25.
Главни одбор усваја програмске акте, смјернице и политике МСД.
Главни одбор о питањима из своје надлежности одлуке
натполовичном већином присутних чланова који чине кворум.
За кворум је потребна натполовична већина укупног броја чланова.

доноси

Извршни одбор

Члан 26.
Извршни одбор је највиши орган одлучивања МСД између двије изборне
конференције.
Извршни одбор чине:
чланови Предсједништва;
представници регија/изборних јединица - цијели дио од 1/3 укупног броја
општинских организација (које имају право учешћа својих делегата на Изборној
конференцији) испред сваке регије/изборне јединице;
секретар за међународну сарадњу.
Члан 27.
Извршни одбор се сазива на иницијативу предсједника Извршног одбора,
Предсједништва, најмање 1/3 чланова Извршног одбора, те најмање 1/3 делегата
Изборне конференције.
Извршни одбор састаје се по потреби, а најмање једном у 6 мјесеци.
Члан 28.
Извршни одбор о питањима из своје надлежности одлуке доноси
натполовичном већином присутних чланова који чине кворум.
За кворум је потребна натполовична већина укупног броја верификованих
чланова.
Верификацију чланова Извршног одбора врши Предсједништво.

Члан 29.
Извршни одбор бира и разрјешава дужности предсједника и
потпредсједника Извршног одбора, из реда својих чланова.
Предсједник Извршног одбора предсједава сједницама Извршног одбора, а у
одсутности га замјењује потпредсједник Извршног одбора.
Члан 30.
Извршни одбор одлучује о сљедећим питањима:
доноси пословник о свом раду;
кооптира секретара за међународну сарадњу на приједлог предсједника, те бира
чланове Комисије за међународну сарадњу на приједлог Предсједништва;
разматра, доноси и усваја информације, извјештаје, одлуке и друге акте на
приједлог предсједника Извршног одбора, Предсједништва, секретара за
међународну сарадњу, најмање 1/3 чланова Извршног одбора или најмање 1/3
делегата Изборне конференције;
упућује програмске акте на разматрање Главном одбору МСД;
утврђује приједлоге кандидата МСД за посланике у Народној скупштини РС и
Представничком дому ПС БиХ;
усваја извјештаје о раду и активностима изабраних и именованих представника
МСД на нивоима власти Републике Српске и БиХ;
доноси Одлуку о сазивању Главног одбора МСД;
доноси Одлуку о сазивању Изборне конференције, утврђује разрез делегата
испред сваке општинске организације, те бира чланове Изборне комисије;
разматра статутарно – правна питања;
разматра, доноси и усваја и друге акте у складу са пословником о раду.
Члан 31.
Представници регија се бирају испред регија које одговарају изборним
јединицама у Републици Српској, те Федерацији БиХ, на састанцима предсједникâ
оних општинских организација које имају право учешћа својих делегата на
Изборној конференцији.
Представници регија се бирају на начин утврђен Пословником о раду
Предсједништва.
Представници регија не могу долазити из општинских организација које су
матичне организације неког од седам чланова Предсједништва, изабраних на
Изборној конференцији, нити могу долазити из истих општинских организација.
Члан 32.
Комисија за међународну сарадњу је радно тијело МСД, које се састоји од
секретара за међународну сарадњу и шест чланова, које бира Извршни одбор на
приједлог Предсједништва, а водећи рачуна о регионалној заступљености.

Комисија за међународну сарадњу има надлежности усмјерене на
успостављање међународне сарадње са подмлатцима партија лијевог спектра, те на
међународну афирмацију МСД.

Предсједништво

Члан 33.
Предсједништво је политички и извршни орган МСД.
Предсједништво чине:
седам чланова испред шест регија из РС, те једне из ФБиХ,
предсједник и потпредсједник Извршног одбора.
Члан 34.
Предсједништво се сазива на иницијативу било којег од својих чланова.
Предсједништво се састаје по потреби, а најмање једном у 3 мјесеца.

Члан 35.
О питањима из своје надлежности, осим ако другачије није дефинисано
Пословником о раду, Предсједништво доноси одлуке консензусом присутних
чланова који чине кворум.
За кворум је потребна натполовична већина укупног броја чланова.
У случају да Предсједништво не успије да постигне консензус о неком
питању или одлуци, тада се та проблематика разматра на Извршном одбору.
Члан 36.
Предсједништво бира и разрјешава дужности предсједника и генералног
секретара из реда својих чланова који су изабрани на изборној конференцији, на
начин утврђен Пословником о раду.
Осталих 5 чланова Предсједништва из члана 33., став 2., алинеја 1. ове
Одлуке, постају потпредсједници МСД.
Предсједник, генерални секретар и потпредсједници координишу
активности МСД у регијама испред којих су изабрани.
Чланови Предсједништва МСД не могу бити предсједници, предсједници
Извршног одбора или секретари у својим матичним општинским организацијама.

Члан 37.
Предсједник предсједава сједницама Предсједништва.
Сједницом Предсједништва може да предсједава и члан Предсједништва на
чију је иницијативу сједница сазвана.
Члан 38.
Предсједништво одлучује о сљедећим питањима:
доноси пословник о свом раду;
проводи одлуке Извршног одбора;
упућује информације, извјештаје, одлуке и друге акте Извршном одбору;
доноси Стратегију унутрашње и вањске комуникације МСД;
доноси Програме политичке едукације МСД;
припрема, организује, координира и проводи кампање и активности МСД;
доноси одлуку о сазивању састанака предсједникâ оних општинских
организација које имају право учешћа својих делегата на Изборној
конференцији, из сваке регије/изборне јединице појединачно, с циљем избора
представникâ регија/изборних јединица у Извршни одбори МСД, или из других
разлога,
врши верификацију чланова Извршног одбора;
помаже у превазилажењу проблема насталих у општинским/градским
организацијама МСД;
разматра материјално – финансијска питања;
разматра, доноси и усваја и друге акте у складу са пословником о раду.

Предсједник

Члан 39.
Предсједник предсједава и руководи радом Предсједништва, те се стара о
провођењу и координацији одлука донесених на Предсједништву.
Предсједник прати и координира рад општинских организација, у сарадњи
са генералним секретаром.
Предсједник представља и заступа МСД у јавности.

Потпредсједници

Члан 40.
МСД има пет потпредсједника.
Потпредсједници су потпуно равноправни у својим правима и обавезама.
Члан 41.
Потпредсједници помажу предсједнику, и преузимају све његове обавезе и
овлаштења у његовом одсуству ако их он овласти.

Генерални секретар

Члан 42.
Генерални секретар је обавезан да води записник на сједницама свих органа
МСД и да се стара о архиви организације.
Генерални секретар је дужан, по налогу овлаштених иницијатора, сазвати
сједницу било ког органа МСД.
Члан 43.
Генерални секретар прати и координира рад општинских организација, у
сарадњи са предсједником.
Генерални секретар је задужен за статутарно – правна питања, и о
непоштивању одредаба ове Одлуке информише Извршни одбор, који о томе доноси
коначну одлуку.
Генерални секретар је задужен за материјално – финансијска питања,
битним за функционисање организације МСД.

Надзорни одбор
Члан 44.
Надзорни одбор СНСД је надлежан другостепени орган за рјешавање
спорова у МСД.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Сједнице органа МСД не могу се одржавати ако није обезбијеђено позивање
свих чланова одређеног органа МСД.
Гласање може бити јавно или тајно. Одлуку у начину гласања доноси орган
који проводи гласање, ако то није другачије дефинисано овом Одлуком.
Приликом одлучивања у органима МСД, може се гласати „ЗА“ и
„ПРОТИВ".
Члан 46.
При предлагању и бирању свих чланова органâ и тијелâ МСД води се рачуна
о равноправној заступљености полова.
Члан 47.
Мандат свих чланова органâ и тијелâ МСД траје двије године без
ограничења могућности продужења мандата.
Члан 48.
Измјене и допуне ове Одлуке могу се вршити само на Изборној
конференцији.
Члан 49.
Одлука о унутрашњој организацији МСД ступа на снагу даном доношења.

Зворник, 07.10.2011. године
Предсједавајући Радног предсједништва
__________________________
Срђан Мазалица

