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PRIJEDLOG PRAVILA 2018 
 

 

Na temelju članka 107. nastavno na članak 123. te čl 85. Statuta Socijaldemokratske partije 
Hrvatske usvojenog na Konvenciji SDP-a održanoj 10. Ožujka 2018., Konvencija Gradske 
organizacije SDP-a Zagreba, održana __________ 2019. godine utvrđuje 

 

PRAVILA 

o organiziranju mjesnih organizacije SDP-a na području grada Zagreba 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilima o organiziranju mjesnih organizacije SDP-a na području grada Zagreba jednoobrazno se 
utvrđuje osnova za donošenje Pravila o organiziranju mjesne organizacije koja donose konvencije 
mjesnih organizacija. 

Pravilima o organiziranju mjesne organizacije uređuje se unutarnje ustrojstvo i tijela 
organizacijskog oblika u skladu sa Statutom SDP-a. 

Riječi i pojmovi korišteni u ovim Pravilima, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na sve 
rodove, bez obzira u kojem su rodu korišteni. 

 

 

I.1. Članstvo 

 

Članak 2. 

Na članstvo mjesne organizacije primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Statuta SDP-a o 
članstvu u SDP-u. 

Ovim Pravilima utvrđuje se primjena odredbi Statuta o deakumulaciji funkcija i ograničavanju 
mandata i načela razmjerne zastupljenosti. 

 

I.2. Način djelovanja i ustrojstvo 

 

Članak 3. (Čl. 86. Statuta) 

Mjesne organizacije SDP-a Zagreba su temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova SDP-a na 
području gradskih četvrti. 

Mjesne organizacije djeluju samostalno na području gradske četvrti u okviru Statuta, Programa SDP-
a, politika SDP-a i odluka središnjih tijela SDP-a. 
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U provedbi nacionalnih politika SDP-a mjesne organizacije djeluju sukladno uputama 
središnjih tijela SDP-a. U provedbi gradskih politika SDP-a mjesne organizacije djeluju 
sukladno uputama gradskih tijela SDP-a. 

U mjesnim organizacijama mogu se osnivati mjesni ogranci kao oblici povezivanja članova 

SDP-a na područjima mjesnih odbora i sukladno odluci o ustrojstvu mjesne samouprave. 

Osnivanje, sastav, djelokrug rada te način izbora i opoziva tijela mjesnih ogranaka utvrđuju se ovim 
Pravilima. 

 

 

I.3. Osnivanje mjesnih organizacija 

 

Članak 4. (87. i 88. Statuta) 

Smatra se da su mjesne organizacije osnovane u svim gradskim četvrtima. 

U gradskim četvrtima u kojima ima manje od 10 članova SDP-a djeluju povjerenici SDP-a koje 
imenuje Gradski odbor. 
 
Nakon što povjerenik mjesne organizacije primi u članstvo najmanje 10 članova, povjerenik je dužan 
u roku od 30 dana donijeti odluku o raspisivanju izbora za tijela mjesne organizacije sukladno 
Statutu, Pravilima o organiziranju mjesne organizacije i Pravilima o izborima koje donosi Glavni 
odbor. 

Povjerenik mjesne organizacije ima sva prava i obveze svih tijela mjesne organizacije do izbora 
tijela mjesne organizacije. 

 

 

II. TIJELA MJESNE ORGANIZACIJE 
 

Članak 5. (89. Statuta) 

Tijela mjesnih organizacija su: 

• Konvencija mjesne organizacije; 
• Odbor mjesne organizacije; 
• Predsjednik mjesne organizacije. 

 

U mjesnim organizacijama koje broje više od 100 članova može se osnovati Predsjedništvo mjesne 
organizacije. 

Mjesne organizacije imaju tajnika koji se imenuje na mandat od 4 godine. 

Tijela mjesne organizacije biraju svi članovi SDP-a mjesne organizacije prema pravilima o izboru 
koja donosi Glavni odbor. 
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Izbori za tijela mjesne organizacije moraju se provesti najranije 90 dana i najkasnije 180 dana od 
dana objave konačnih rezultata lokalnih izbora. Odredba iz ovog stavka primjenjuje se i u 
slučajevima održavanja prijevremenih lokalnih izbora. 

Iznimno od stavka 5., izbori za tijela lokalne organizacije ne moraju se provesti u roku iz 

stavka 5. ovog članka u slučaju raspisivanja prijevremenih lokalnih izbora prije isteka rokova iz 
stavka 5.ovog članka, o čemu odluku donosi Odbor mjesne organizacije. 

Izbori za tijela mjesne organizacije mogu se raspisati i izvan odredbe stavaka 5. i 6. ovog članka 
(izvanredni izbori) u skladu sa Statutom i ovim Pravilima. 

 

Članak 6. (21.,22., 95. i 103. Statuta) 

Mandat članova Odbora mjesne organizacije, Predsjednika i Potpredsjednika mjesne organizacije 
SDP-a i članova Predsjedništva mjesne organizacije SDP-a traje četiri godine i može se ponoviti. 

Mandat na istoj dužnosti može se obnašati uzastopno najviše dva puta. 

Ako pojedinom članu Odbora ili Predsjedništva mjesne organizacije prestane mandat prije isteka 
mandata ostalih članova ili bude izabran na nespojivu dužnost, Odbor mjesne organizacije može na 
njegovo upražnjeno mjesto kooptirati novog člana Odbora ili Predsjedništva mjesne organizacije iz 
reda kandidata koji nisu izabrani redoslijedom ostvarenog najvećeg broja glasova. 

Ako je po redoslijedu kooptiranja iz stavka 3. ovog članka pozvano više kandidata koji su ostvarili 
jednaki broj glasova, kooptirati će se kandidat podzastupljenog spola odnosno kandidat mlađi od 30 
godina, pri čemu prednost ima kandidat mlađi od 30 godina.  

Ako ni na način iz stavka 4. ovoga članka nije moguće odrediti tko je kooptiran, kooptirat će se 
kandidat koji je ranije pristupio članstvu SDP-a. 

Članovi mjesne organizacije SDP-a ne mogu obnašati više od dvije dužnosti u tijelima SDP-a i tijelima 
organizacijskih oblika SDP-a, osim članstva na Konvenciji te ako ovim Pravilima nije drukčije 
određeno. 

 

II.1. Konvencija mjesne organizacije 

 

Članak 7. (90. Statuta) 

Konvencija mjesne organizacije je programsko-političko tijelo mjesne organizacije na kojem članovi 
SDP-a koji pripadaju mjesnoj organizaciji neposredno utvrđuju osnovne ustrojstvene i programsko-
političke odluke. 

 

Konvencija mjesne organizacije: 

• donosi Pravila o organiziranju mjesne organizacije u skladu s Pravilima o organiziranju 
mjesnih organizacija u Gradu Zagrebu; 

• donosi Izborni program za lokalne izbore; 
• odlučuje o izvješću o radu mjesne organizacije; 
• donosi političke smjernice rada mjesne organizacije u samoupravnom djelokrugu gradske 

četvrti, u skladu s Programom SDP-a i politikama SDP-a. 
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Članak 8. (91. Statuta) 

Konvenciju mjesne organizacije čine članovi SDP-a koji pripadaju toj organizaciji koji su 
najkasnije 10 dana prije dana održavanja Konvencije mjesne organizacije pisanim putem 
prihvatili dužnost člana konvencije. 

Konvencija mjesne organizacije održava se u pravilu jednom godišnje. 

Konvenciju mjesne organizacije saziva Predsjednik mjesne organizacije na temelju odluke o 
održavanju Konvencije mjesne organizacije koju donosi Odbor mjesne organizacije. 

Odlukom o održavanju (sazivanju) Konvencije mjesne organizacije određuje se dnevni red 
Konvencije. 

Odlukom o sazivanju Konvencije mjesne organizacije određuje se mjesto i vrijeme održavanja 
Konvencije. Predsjednik mjesne organizacije dužan je donijeti odluku o sazivanju Konvencije mjesne 
organizacije najkasnije 30 dana prije dana održavanja Konvencije. 

Konvencija mjesne organizacije mora se održati u roku koji ne može biti kraći od 45 dana niti dulji od 
90 dana od dana donošenja odluke o održavanju Konvencije. 

 

Članak 9. (92. Statuta) 

Konvencija mjesne organizacije pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina njezinih članova, a 
odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Konvencije. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, o donošenju i mijenjanju Pravila o organiziranju 
mjesne organizacije, Konvencija mjesne organizacije odlučuje natpolovičnom većinom svih 
njezinih članova.  

Konvencija mjesne organizacije zasjeda sukladno poslovniku o radu kojeg donosi na prijedlog Odbora 
mjesne organizacije. 

 

II.2. Odbor mjesne organizacije 

 

Članak 10. (93. Statuta) 

Odbor mjesne organizacije najviše je političko tijelo mjesne organizacije između dviju Konvencija 
mjesne organizacije koje njome upravlja sukladno ovom Statutu i Pravilima o organiziranju mjesne 
organizacije. 

Odluku o broju članova Odbora mjesne organizacije određuje Konvencija mjesne organizacije 
Pravilima o organiziranju mjesne organizacije, tako da ukupan broj članova odbora ne može biti 
manji od 7 niti veći od 15, uključujući i članove po položaju. 

Odbor mjesne organizacije:  

• provodi odluke Konvencije mjesne organizacije; 
• utvrđuje prijedlog Izbornog programa za lokalne izbore; 
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• daje prethodnu suglasnost Predsjedniku mjesne organizacije za sklapanje sporazuma o 
zajedničkom nastupu na izborima za članove Vijeća Gradske četvrti i vijeća mjesnih 
odbora te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj; 

• utvrđuje kandidate SDP-a za članove Vijeća Gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora; 
• predlaže kandidate za gradonačelnika Zagreba i Gradsku skupštinu; 
• predlaže kandidate SDP-a na izborima za Hrvatski sabor; 
• donosi financijski plan i financijsko izvješće mjesne organizacije; 
• imenuje i opoziva tajnika mjesne organizacije; 
•    donosi poslovnik o radu; 
• uz suglasnost Predsjedništva SDP-a može donijeti odluku za pitanja od lokalnog značaja o 

provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma i Pravila o 
provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma 

• dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova raspisuje izvanredne izbore za 
Predsjednika, Potpredsjednike i članove Odbora mjesne organizacije te za članove 

• Gradskog odbora iz te organizacije; 
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove; 
• raspravlja o dostavljenim prijedlozima, mišljenjima i zaključcima Predsjednika i 

Predsjedništva mjesne organizacije SDP-a; 
• organizira i provodi izbornu kampanju za Vijeće gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora; 
• ocjenjuje provedenu izbornu kampanju i izborne rezultate; 
• najmanje jednom godišnje razmatra rad vijećnika u Vijeću gradske četvrti i vijećima 

mjesnih odbora te o tome zauzima stavove i donosi odluke; 
• imenuje koordinatora za mjesne ogranke gdje nije izabran predsjednik ili imenovan 

povjerenik; 
• dostavlja Predsjedniku Gradske organizacije prijedlog za raspuštanje mjesnog ogranka; 
• imenuje stalna ili povremena radna tijela mjesne organizacije i određuje im zadatke; 
• utvrđuje Prijedlog pravila o organiziranju mjesne organizacije; 
• donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i ovim Pravilima. 

 

Članak 11. (94. Statuta). 

Predsjednik mjesne organizacije po položaju je Predsjednik Odbora mjesne organizacije. 

Potpredsjednici mjesne organizacije po položaju su Potpredsjednici Odbora mjesne organizacije. 

Tajnik mjesne organizacije po položaju je tajnik Odbora mjesne organizacije. 

U organizacijama koje imaju manje od 30 članova ne mora se birati Odbor mjesne organizacije, već se 
odluke koje su u nadležnosti odbora mogu donositi na sastancima članova. Na sastancima članova 
odlučuje se većinom prisutnih članova. 

 

Članak 12. (95. Statuta) 

Mandat članova Odbora mjesne organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti. 

Mandat članovima Odbora mjesne organizacije uvijek prestaje konstituiranjem sljedećeg saziva 
Odbora mjesne organizacije. 

 

Članak 13. (96. Statuta) 
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Mandat članova Odbora mjesne organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran: 

• prestankom članstava u SDP-u; 
• podnošenjem pisane ostavke na dužnost člana Odbora mjesne organizacije; 
• izborom novog Odbora mjesne organizacije; 
• opozivom 

 

Mandat člana Odbora mjesne organizacije može prestati izborom na nespojivu dužnost. 

 

Članak 14. (97. Statuta) 

Član Odbora mjesne organizacije može se opozvati s dužnosti člana Odbora mjesne 
organizacije u slučajevima višekratnog neopravdanog odsustva sa sjednica Odbora mjesne 
organizacije. 

Člana Odbora mjesne organizacije može se opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta 
SDP-a, Programa SDP-a, Pravila o organiziranju mjesne organizacije i u slučajevima političkih 
propusta u njegovu radu koji nanose tešku štetu SDP-u. 

Prijedlog za opoziv člana Odbora mjesne organizacije može podnijeti Predsjednik mjesne 
organizacije. 

Odluku o opozivu donosi Odbor mjesne organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova. 

 

Članak 15. (98. Statuta) 

Odbor mjesne organizacije odlučuje na sjednicama koje saziva Predsjednik mjesne organizacije. 

Sjednice Odbora mjesne organizacije sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. 
Poziv za sjednicu Odbora mjesne organizacije dostavlja se na znanje Tajniku Gradske organizacije 
SDP-a Zagreb i Glavnom tajniku SDP-a. 

Predsjednik mjesne organizacije dužan je, u roku od 60 dana, sazvati Odbor mjesne organizacije kad 
to od njega zatraži jedna trećina članova Odbora mjesne organizacije, Predsjednik Gradske 
organizacije SDP-a Zagreb ili Predsjednik SDP-a te na dnevni red staviti one teme koje ovlašteni 
predlagatelji zatraže. 

 

Članak 16. (95. Statuta) 

Na sjednice Odbora mjesne organizacije, obavezno se pozivaju i članovi mjesne organizacije koji su: 

 članovi Vijeća gradske četvrti; 

 gradski zastupnici i predstavnici u izvršnoj vlasti Grada Zagreba; 

 zastupnici u Hrvatskom saboru; 

 zastupnici Europskog parlamenta  

 članovi Vlade Republike Hrvatske; 

 predsjednici interesnih oblika organiziranja; 

 članovi tijela SDP-a na višim razinama organiziranja. 
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Članak 17. (99. Statuta) 

Odbor mjesne organizacije pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova 
Odbora mjesne organizacije (kvorum). 

Odbor mjesne organizacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako Statutom, 
Pravilima o organiziranju mjesne organizacije ili ovim Pravilima nije drukčije uređeno. 

 

Članak 18. (100. Statuta) 

Način sazivanja sjednica, rukovođenje sjednicama, način odlučivanja i ostala pitanja u svezi rada 
Odbora mjesne organizacije utvrđuju se Poslovnikom o radu Odbora mjesne organizacije. 

Odluke Odbora mjesne organizacije te zapisnici sa sjednica Odbora mjesne organizacije 
dostavljaju se Tajniku Gradske organizacije SDP-a Zagreb i Glavnom tajniku SDP-a. 

 

II.3. Predsjednik 

 

Članak 19. (101. Statuta) 

Predsjednik mjesne organizacije predstavlja mjesnu organizaciju. 

 

Članak 20. (102. Statuta) 

Predsjednik mjesne organizacije: 

 predlaže imenovanje Tajnika mjesne organizacije; 

 sklapa sporazume o zajedničkom nastupu na izborima za članove Vijeća Gradske četvrti i 
vijeća mjesnih odbora te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici 
Hrvatskoj; 

 predlaže izborni stožer za pripremu i provedbu izborne promidžbe na lokalnim izborima; 

 podnosi godišnja izvješća o radu mjesne organizacije; 

 predlaže stalna i povremena radna tijela mjesne organizacije; 

 predlaže koordinatore mjesnih ogranaka gdje nije izabran predsjednik; 

 prema potrebi saziva koordinacije i članstvo dijela ili cijele mjesne organizacije; 

 obavlja i druge poslove koji Statutom, Pravilima o organiziranju mjesne organizacije i ovim 
Pravilima nisu povjereni kojem drugom tijelu mjesne organizacije; 

 

Članak 21. (103. Statuta) 

Mandat Predsjednika mjesne organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti. 

Mandat Predsjednika mjesne organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran: 

• prestankom članstva u SDP-u; 
• podnošenjem pisane ostavke na dužnost Predsjednika mjesne organizacije; 
• izborom novog Predsjednika mjesne organizacije; 
• opozivom. 
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Predsjednika mjesne organizacije može se opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta 
SDP-a, Programa SDP-a, Pravila o organiziranju mjesne organizacije i u slučajevima političkih 
propusta u njegovu radu koji nanose tešku štetu SDP-u. 

Prijedlog za opoziv Predsjednika mjesne organizacije u ime članova utvrđuje Odbor mjesne 
organizacije dvotrećinskom većinom svih članova Odbora mjesne organizacije i dostavlja 
Predsjedniku mjesne organizacije. 

Odluku o opozivu Predsjednika mjesne organizacije donosi Konvencija mjesne organizacije 
natpolovičnom većinom glasova svih članova. 

Izvanredne izbore za Predsjednika mjesne organizacije može raspisati Odbor mjesne 
organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova Odbora mjesne organizacije ili 
Konvencija mjesne organizacije natpolovičnom većinom glasova svih članova Konvencije. 

 

II.4. Potpredsjednici 

 

Članak 22. (104. Statuta) 

Mjesna organizacija može imati do dva Potpredsjednika. 

Odluku o broju Potpredsjednika određuje Konvencija mjesne organizacije Pravilima o organiziranju 
mjesne organizacije. 

Potpredsjednici mjesne organizacije zamjenjuju Predsjednika mjesne organizacije te obavljaju 
poslove iz njegova djelokruga rada po njegovom ovlaštenju. 

Potpredsjednici mjesne organizacije su po položaju Potpredsjednici Odbora mjesne organizacije 
i Predsjedništva mjesne organizacije. 

 

Članak 23. (Članak 104. Statuta i izborna pravila 9) 

Potpredsjednike mjesne organizacije izravno biraju svi članovi mjesne organizacije sukladno 
odredbama Statuta o pravu biranja. 

 

Članak 24. (slično članak 96. i 103.) 

Mandat Potpredsjednika traje 4 godine i može se ponoviti. 

Mandat Potpredsjednika može prestati i prije isteka roka na koji je izabran: 

 prestankom članstva u SDP-u; 

 podnošenjem pisane ostavke na dužnost Potpredsjednika; 

 opozivom. 
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Potpredsjednicima mjesne organizacije prestaje mandat ako budu izabrani na nespojivu 
dužnost. 

Potpredsjednici se mogu opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta SDP-a, Programa SDP-
a, ovih Pravila i u slučajevima političkih propusta u njihovom radu koji nanosi tešku štetu SDP-u. 

Potpredsjednici se mogu opozvati s dužnosti i u slučaju višekratnog neopravdanog odsustva sa 
sjednica Predsjedništva ili Odbora mjesne organizacije. 

Prijedlog za opoziv Potpredsjednika podnosi Predsjednik mjesne organizacije i o tome 
obavještava predsjednika Gradske organizacije SDP-a Zagreb. 

Odluku o opozivu potpredsjednika utvrđuje Odbor mjesne organizacije dvotrećinskom 
većinom svih članova ili Konvencija natpolovičnom većinom prisutnih članova.  

 

 

II.5. Predsjedništvo 

 

Članak 25. (104. Statuta) 

Mjesna organizacija može imati Predsjedništvo. 

Odluku o broju, sastavu i djelokrugu rada Predsjedništva određuje Konvencija mjesne organizacije 
Pravilima o organiziranju mjesne organizacije i to tako da ukupan broj članova Predsjedništva ne 
može biti manji od 5 niti veći od 9, uključujući i članove po položaju. 

 

Članak 26. ( Članak 104. Statuta) 

Predsjedništvo mjesne organizacije: 

 provodi odluke Konvencije mjesne organizacije i Odbora mjesne organizacije; 

 utvrđuje prijedloge političkih ocjena i političkih stavova; 

 raspravlja i donosi mišljenja, prijedloge i zaključke o pitanjima od interesa mjesne 
organizacije; 

 potiče stranačko i interesno organiziranje članstva; 

 raspravlja o rezultatima izbora; 

 koordinira djelovanje vijećnika u Vijeću gradske četvrti i Vijećima mjesnih odbora; 

 donosi Poslovnik o radu Predsjedništva. 

 Koordinira rad mjesnih ogranaka 
 

Članak 27. (Članak 104. Statuta i izborna pravila 10) 

Članove Predsjedništva mjesne organizacije izravno biraju svi članovi mjesne organizacije, sukladno 
odredbama o pravu biranja. 

 

Članak 28. (slično članak 96. i 103.) 
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Mandat člana Predsjedništva može prestati i prije isteka roka na koji je izabran: 

 prestankom članstva u SDP-u; 

 podnošenjem pisane ostavke na dužnost člana Predsjedništva; 

 opozivom. 
 

Članovima Predsjedništva mjesne organizacije prestaje mandat ako budu izabrani na nespojivu 
dužnost. 

Članovi Predsjedništva mogu se opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta SDP-a, 
Programa SDP-a, ovih Pravila i u slučajevima političkih propusta u njihovom radu koji nanosi tešku 
štetu SDP-u. 

Članovi Predsjedništva mogu se opozvati s dužnosti i u slučaju višekratnog neopravdanog odsustva 
sa sjednica Predsjedništva. 

Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva podnosi Predsjednik mjesne organizacije i o tome 
obavještava Predsjedništvo mjesne organizacije. 

Odluku o opozivu člana Predsjedništva utvrđuje Odbor mjesne organizacije dvotrećinskom 
većinom svih članova ili Konvencija natpolovičnom većinom prisutnih članova.  

 

 

III. MJESNI OGRANCI 
 

Članak 29. (86. Statuta) 

Mjesni ogranci su oblik povezivanja članova na području mjesnih odbora sukladno odluci o ustrojstvu 
mjesne samouprave. 

 

Mjesni ogranci na području Grada Zagreba smatraju se osnovanima u svim mjesnim odborima. 

 

Svaki mjesni ogranak SDP-a ima svoj naziv koji je istovjetan nazivu mjesnog odbora. 

 

Tijelo mjesnog ogranka je Predsjednik ogranka. 

 

U mjesnim ograncima gdje nema dovoljno članova za izbor Predsjednika mjesnog ogranka Odbor 
mjesne organizacije imenuje koordinatora. 

 

Mjesni ogranak koji ima najmanje 5 članova s može izabrati Predsjednika u skladu s odlukom o 
raspisivanju izbora koju donosi Odbor mjesne organizacije. 
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Članak 30. 

Mjesni ogranak: 

• povezuje članove, okuplja simpatizere; 
• provodi odluke tijela mjesne organizacije; 

• predlaže kandidate i izborni program za izbore za vijeća mjesnih odbora; 
• predlaže zajednički nastup na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora te poslijeizbornu 

suradnju; 
• daje prijedloge vijećnicima Vijeća mjesnog odbora i raspravlja o njihovom radu; 
• provodi aktivnosti u skladu s izraženim interesom članova, simpatizera i građana. 

 

 

Članak 31. (veza članak 94.) 

Mjesni ogranak okuplja se na sastancima koje saziva Predsjednik mjesnog ogranka. 

 

Sjednice mjesnog ogranka sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci. 

 

Na sastancima se odlučuje većinom prisutnih članova. 

 

Poziv za sjednicu mjesnog ogranka dostavlja se na znanje Tajniku mjesne organizacije. 

 

Predsjednik mjesnog ogranka dužan je, u roku 60 dana, sazvati sastanak mjesnog ogranka kad 
to od njega zatraži jedna trećina članova mjesnog ogranka, Predsjednik mjesne organizacije, 
Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Zagreb te na dnevni red staviti one teme koje ovlašteni 
predlagatelji zatraže. 

 

Odluke mjesnog ogranka te zapisnici sa sastanaka članova mjesnih ogranaka dostavljaju se tajniku 
mjesne organizacije kojoj ogranak pripada. 

 

Članak 32. 

Mjesni ogranak bira Predsjednika. 

Mandat predsjednika traje 4 godine i može se ponoviti. 

Mandat predsjednika traje do izbora novog predsjednika na redovnim izborima za mjesne ogranke. 

 

Članak 33. 

Predsjednik mjesnog ogranka povezuje članove, saziva sastanke te organizira aktivnosti i skupove.  
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Predsjednika mjesnog ogranka biraju članovi SDP-a mjesnog ogranka prema odluci o raspisivanju 
izbora koju donosi Odbor mjesne organizacije.  

 

Redovni izbori za mjesne ogranke provode se u pravilu do šest mjeseci nakon završenih redovnih 
izbora za tijela mjesnih organizacija. 

 

Redovni izbori za mjesne ogranke provode se prema uputi Gradske organizacije u svim mjesnim 
organizacijama. 

 

Pored redovnih izbora, odlukom Odbora mjesne organizacije mogu se provesti izvanredni izbori. 

 

Izvanredni izbori provode se kada je došlo do ispunjavanja uvjeta za izbor Predsjednika mjesnog 
ogranka ili je prestao mandat Predsjednika mjesnog ogranka. 

 

Članak 34. 

Mandat predsjednika mjesnog ogranka može prestati i prije isteka roka na koji je izabran: 

 prestankom članstava u SDP-u; 

 podnošenjem pisane ostavke na dužnost predsjednika mjesnog ogranka; 

 izborom novog predsjednika mjesnog ogranka; 

 opozivom. 
 

Predsjednika mjesnog ogranka može se opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta SDP-a, 
Programa SDP-a, Pravila o organiziranju mjesne organizacije i u slučajevima političkih propusta u 
njegovu radu koji nanose tešku štetu SDP-u. 

 

Prijedlog za opoziv Predsjednika mjesnog ogranka utvrđuje se natpolovičnom većinom svih 
članova mjesnog ogranka i dostavlja Predsjedniku mjesne organizacije.  

 

Odluku o opozivu Predsjednika mjesnog ogranka donosi Gradski odbor na prijedlog Odbora 
mjesne organizacije. 

 

Članak 35. 

Mjesni ogranak može imati Potpredsjednika. 

Potpredsjednika biraju i opozivaju članovi mjesnog ogranka na prijedlog Predsjednika mjesnog 
ogranka. 
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Potpredsjednik mjesnog ogranka zamjenjuje Predsjednika mjesnog ogranka te obavlja 
poslove iz njegova djelokruga rada po njegovom ovlaštenju. 

 

Članak 36. 

Kada ogranak nema Predsjednika ili Potpredsjednika, koordinator mjesnog ogranka djeluje u 
skladu s uputama Predsjednika mjesne organizacije i Odbora mjesne organizacije. 

 

 

IV. KLUB VIJEĆNIKA SDP-a U VIJEĆU GRADSKE ČETVRTI I VIJEĆIMA MJESNIH ODBORA 
 

Članak 37. (129. i 133.) 

U mjesnim organizacijama osniva se Klub Vijećnika SDP-a iz redova izabranih vijećnika u Vijeće 
gradske četvrti i Vijeća mjesnih odbora kao stalno radno tijelo za usklađivanje djelovanja s 
Gradskom i mjesnom organizacijom. 

 

V.       NADZOR NAD RADOM MJESNE ORGANIZACIJE 

 

Članak 38. (Članak 124. Statuta) 

Nadzor nad radom mjesne organizacije provodi Predsjednik Gradske organizacije.  

U provedbi nadzora nad radom mjesne organizacije Predsjednik Gradske organizacije: 

 utvrđuje sazivaju li se tijela mjesne organizacije u skladu sa Statutom; 

 utvrđuje jesu li odluke tijela mjesne organizacije u skladu sa Statutom; 

 utvrđuje poduzimaju li tijela mjesne organizacije političke aktivnosti u provedbi Programa 
SDP-a i politika SDP-a te postižu li programske i političke ciljeve SDP-a. 

 

Članak 39. (Članak 125., 127. i 128. Statuta) 

Ako utvrdi da koje od tijela mjesne organizacije nije sazvano u skladu s odredbama ovoga Statuta, 
Predsjednik Gradske organizacije će u primjerenom roku sazvati to tijelo. 

 

Ako utvrdi da odluke tijela mjesne organizacije nisu donesene u skladu sa Statutom, Predsjednik 
Gradske organizacije podnijet će prijedlog za ocjenom statutarnosti tih odluka Statutarnoj komisiji. 

 

Ako tijela mjesne organizacije teško povrijede Statut ili ne ispunjavaju programske i političke ciljeve 
SDP-a, odlukom se mogu raspustiti tijela mjesne organizacije. 
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Odluku o raspuštanju tijela mjesne organizacije može donijeti Gradski odbor većinom glasova svih 
članova o čemu obavještava Predsjedništvo SDP-a. Predsjedništvo SDP-a može u roku od 15 dana od 
primljene obavijesti, odnosno na prvoj slijedećoj sjednici odluku staviti van snage. 

 

Mjesna organizacija može se raspustiti u slučajevima prestanka njihova rada zbog čega se ne 
ostvaruju programski i politički ciljevi SDP-a ili djelovanja koje je suprotno programskim i političkim 
ciljevima SDP-a 

 

Odluku o raspuštanju iz stavka 5. ovoga članka na prijedlog Predsjedništva SDP-a donosi Glavni odbor 
SDP-a većinom glasova svih članova. 

 

VI. INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA 

Članak 50. (čl. 134. Statuta) 

 

U mjesnoj organizaciji SDP-a Zagreb mogu postojati interesni oblici organiziranja članova SDP-a 
(forumi, savjeti) međusobno te članova SDP-a i simpatizera. 

 

Članak 51. ( čl. 135. Statuta) 

Forumi su interesni oblici organiziranja koji se temelje na istovjetnosti političkog interesa pojedinih 
društvenih skupina poput mladih, žena, seniora i drugih.  
 
Savjeti su interesni oblici organiziranja koji se temelje na istovjetnosti političkog interesa u pojedinom 
području društveno-političkog života poput gospodarstva, socijalne politike, politike rada, zdravstva, 
kulture, sporta, ekologije, prometa i drugo. 

 

Svi interesni oblici organiziranja moraju djelovati u skladu s Programom SDP-a i u okviru Statuta. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 43. 

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila Gradske organizacije SDP-a Zagreb 
od 23. studenog 2013. godine. 

 

Članak 44. 
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Tijela mjesnih organizacija izabrana sukladno Pravilima o izboru organa općinskih i gradskih 
organizacija SDP-a nastavljaju s radom do isteka mandata. 

 

Izbori u mjesnim ograncima u skladu s ovim Pravilima provest će se u roku od šest mjeseci od 
utvrđivanja ovih Pravila. Mjesne organizacije mogu provesti izbore u mjesnim ograncima 
neposredno po ovim Pravilima prije donošenja Pravila o organiziranju mjesne organizacije 
SDP-a na području u kojem djeluju. 

 

Članak 45. 

Odredbe ovih Pravila o deakumulaciji funkcija i trajanju uzastopnih mandata primjenjuju se od 
sljedećih izbora za tijela Gradske organizacije. 

 

Članak 46. 

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 


