На основу члана 35. тачка 17. Статута Демократске странке, Главни
одбор доноси дана 13.12.2014. године.
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА РЕСОРНИХ ОДБОРА
ЦИЉ
Члан 1.
Центар Ресорних одбора организује рад стручњака из различитих
области, у циљу унапређења деловања Демократске странке и вршења
власти.
КООРДИНАТОР
Члан 2.
Радом Центра ресорних одбора Демократске странке руководи
координатор/ка Центра ресорних одбора Демократске странке (у даљем
тексту: координатор/ка ЦРО ДС)
Члан 3.
Координатора/ку
ЦРО
ДС
именује
Председник/ца
Странке.
Председнике/це Ресорних одбора за поједине области именује
Председништво Странке, на предлог координатора/ке ЦРО ДС из реда
чланова/ца Странке.
Члан 4.
Мандат координатора/ке траје четири године и престаје именовањем
новог координатора/ке, оставком или разрешењем од стране
Председника/це.
САСТАВ
Члан 5.
Број и организација ресорних одбора уређује се актом Председништва
странке, имајући у виду важећи Закон о Министарствима.
Члан 6.
Чланови/ице Ресорног одбора не морају бити чланови/це Демократске
странке, али не могу бити чланови/це друге политичке организације.
Посланици, министри и заменици министара по функцији су чланови
оних ресорних одбора који одговарају њиховим скупштинским и
министарским задужењима.
Члан 7.
Чланове/ица одређеног ресорног одбора именује координатор/ка ЦРО
ДС на предлог председника/це одређеног ресорног одбора.

Члан 8.
Број сталних чланова/ица ресорног одбора је 7 (седам) плус
председник/ца ресорног одбора. Ресорни одбор може поред сталних
именованих чланова/ица имати и придружене чланове/це. О броју
придружених чланова/ица одлуку доноси координатор/ка ЦРО ДС
имајући у виду надлежност и структуру ресорног одбора.
ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА/КА
Члан 9.
Координатор/ка ЦРО ДС именује секретара/ку ЦРО.
Секретар/ка мора бити члан/ица Демократске странке.
Председник/ца ресорног одбора именује секретара/ку ресорног одбора.
Секретар/ка ресорног одбора мора бити члан/ица Демократске странке.
НАДЛЕЖНОСТ
Члан 10.
ЦРО ДС има задатак да:
1. предлаже програмска документа Странке из различитих области,
пружа научна и стручна знања, информације и сугестије за страначке
активности;
2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за
функционисање државе;
3. предлаже кандидате/киње Странке за страначке и државне функције;
4. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду;
5. подноси редовне тромесечне извештаје о раду Председништву
Странке;
6. доноси Пословник о свом раду;
7. координира и пружа помоћ у раду Ресорних одбора општинских,
градских, регионалних и покрајинских одбора.
ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 11.
ЦРО ДС доноси одлуке јавним гласањем. На предлог кординатора/ке,
већина од укупног броја чланова може донети одлуку о тајном
изјашњавању. На тајно гласање се примењују правила Пословника о
раду Главног одбора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Правилник о раду Центра ресорних одбора ступа на снагу даном
доношења а почиње да се примењује седам дана од дана усвајања
Правилника на Главном одбору Демократске странке.

