
На основу члана 26. став 2. тачка 1. и 16., а у вези са чланом 11. став 1. тачка 2. Статута Савеза 
независних социјалдемократа (усвојеног 25.04.2015.) и члана 28. став 1. тачка 2. Пословника о 
раду Главног одбора Савеза независних социјалдемократа (усвојеног 29.08.2015.), Главни 
одбор Савеза независних социјалдемократа, на првој сједници, одржаној 29.08.2015. године, 
донио је 

 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се начин усклађивања одлуке о унутрашњој 

организацији и раду (које доносе градске/општинске конференције) градских и 
општинских одбора Савеза независних социјалдемократа са новим Статутом, односно 
укидање органа које нови Статут није нормирао и разрјешење чланова тих органа као и 
конституисање новог органа који није раније постојао и именовање чланова у тај орган. 

 
Члан 2. 

Главни одбор обавезује градске и општинске одборе Савеза независних 
социјалдемократа да, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке – донесу одлуке 
којима ће:  

 укинути извршни и надзорни одбор и разрјешити чланове тих органа њихове 
дужности, те 

 конституисати предсједништво градског / општинског одбора и именовати у 
њега лица која су претходно разрјешена дужности у извршном одбору (јер је 
садашње предсједништво по надлежностима компатибилно бившем извршном 
одбору)  

све док се градске / општинске конференције не одрже и не ускладе поменути општи 
акт или донесу нови и тако створе услове да градски / општински одбор изврши избор 
лица која ће сачињавати предсједништво градског / општинског одбора. 
  

Члан 3. 
Главни одбор сугерише градским и општинским одборима да би у 

предсједништво требало именовати сљедећа лица: 

 по функцији: 
o предсједника градског / општинског одбора, 
o потпредсједнике градског / општинског одбора, 
o секретара градског / општинског одбора, 
o предсједника Младих социјалдемократа, 
o предсједника Актива жена социјалдемократа, 

 опционо: 
o раније разријешене чланове извршног одбора и 
o одређени број чланова који бира градски / општински одбор 

с тим да би досадашњег предсједника извршног одбора требало именовати за једног 
од потпредсједника градског / општинског одбора. Број чланова предсједништва мора 
бити непаран. 

Члан 4. 



Одбори који немају усвојен поменути општи акт су, такође, дужни донијети 
одлуке које су поменуте у првом ставу овог члана. 

 
Члан 5. 

 Градским и општинским одборима се налаже да обавезно организују 
одржавање градских / општинских конференција најкасније до 30. априла 2017. 
године (чл. 10. ст. 6. Статута), које морају ускладити своје одлуке о унутрашњој 
организацији и раду са Статутом СНСД-а (доношењем измјена и допуна или сасвим 
нових одлука). 
 Градске и општинске конференције који нису никада усвојили одлуку о 
унутрашњој организацији и раду обавезне су у назначеном року из претходног става 
донијети одлуке усклађене са Статутом. 

 
Члан 6. 

 Обавезује се Служба Савеза независних социјалдемократа да огледни примјерак 
одлуке о унутрашњој организацији и раду учини доступном градским и општинским 
одборима односно конференцијама како би им олакшала да усвоје предметни акт 
сагласан Статуту. 
 Обавезује се Служба Савеза независних социјалдемократа да ову одлуку 
достави градским / општинским одборима Савеза независних социјалдемократа на 
провођење. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

_________________________ 
 

Лакташи, 29. август 2015.     Предсједник Главног одбора 
 
Број: 01-              /15       Милорад Додик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Упутство 
градским и општинским одборима СНСД-а  

 
 Главни одбор Савеза независних социјалдемократа је на својој првој сједници, 
одржаној 29. августа 2015. године, донио Одлуку којом налаже градским и општинским 
одборима одређене активности у циљу усклађивања одлука о унутрашњој 
организацији и раду са новим Статутом СНСД-а, а које се тичу укидања надзорног и 
извршног одбора и разрјешења чланова тих органа, те конституисања новог органа - 
предсједништва и именовања лица која ће да чине тај орган, сходно новом Статуту 
(који није нормирао даље постојање надзорног односно извршног одбора). 
 
 У прилогу овог упутства достављамо вам предметну одлуку Главног одбора. 
 
 Остављени рок од 30 дана сматрамо довољним за предвиђене активности. 
Обзиром да је наредна година – изборна година – сматрамо да би одбори требали 
имати све органе у функцији када почну (пред)изборне активности, а мијењања у 
персоналном саставу у кратком времену пред изборе нису добродошла. 
 
 У прилогу овог упутства достављамо вам и огледне примјерке одлука о укидању, 
разрјешењу чланова поменутих органа односно о конституисању предсједништва и 
именовању лица у тај орган. 
 
 У предметној одлуци Главног одбора оставља се рок до 30. априла 2017. године 
(6 мјесеци након проведених локалних избора) до када би градске и општинске 
конференције морале одржати своје сједнице на којима ће анализирати изборне 
резултате, а на којима ће такође донијети одлуку о унутрашњој организацији и раду 
која ће бити усклађена са новим Статутом, те изабрати градски / општински одбор, 
предсједништво и статутарну комисију. 
 
 Служба Савеза независних социјалдемократа ће благовремено ставити на 
располагање градским и општинским одборима огледни примјерак одлуке о 
унутрашњој организацији и раду како би им олакшала доношење коректне одлуке. 
Одлука ће се моћи наћи на веб адреси: http://snsd.org/ 
 
 Како је Статутом предвиђено да се конференције, по правилу, сазивају једном у 
4 године (мада је могуће то учинити и више пута), логично би било да се то деси 
најкасније у року од 6 мјесеци по одржаним изборима ради анализе избора и 
резултата. 
 
 Међутим, тамо гдје има могућности да се конференција одржи и раније, а гдје 
потребе то налажу, оставља се одборима да организују ту активност и прије – али је у 
сваком случају пожељније да се то обави у предвиђених 6 мјесеци због анализе 
резултата избора и могуће евентуалне промјене у персоналном саставу органа у 
градском односно општинском одбору.  
 


