
 
 

На основу члана 49. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Извршни 
одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 7. новембра 2017. године, 
доноси 
  
  

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ 
ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о дисциплинском поступку Покрета обнове Краљевине Србије (у 
даљем тексту: Правилник) утврђују се органи, надлежност, дисциплинске мере, као и 
ток дисциплинског поступка. 
  

Члан 2. 
 

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Покрета обнове 
Краљевине Србије (у даљем тексту: Странка) члан одговара политички и 
дисциплински. 

Члан Странке подлеже дисциплинској одговорности ако политички делује 
супротно Програму и политичким ставовима Странке; повреди Статут и нанесе 
штету Странци; не извршава одлуке органа Странке за које је задужен или поступа 
супротно њима; неовлашћено износи у јавност расправе, закључке и писани 
материјал са седница органа Странке. Против њега се спроводи дисциплински 
поступак и изричу се дисциплинске мере. 
  

II. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 3. 
 

Дисциплински поступак могу да покрену и предложе изрицање дисциплинске 
мере: општински одбор, градски одбор или Извршни одбор Странке. 
  

Члан 4. 
 

Дисциплински поступак покреће се на основу дисциплинске пријаве. 
Дисциплинску пријаву може да поднесе сваки члан Странке, односно 

општински, градски или Извршни одбор Странке на основу сопственог сазнања. 
  

Члан 5. 
 

Дисциплински поступак у првом степену води: 
-   Председништво Странке против највиших функционера и органа Странке,  
- Дисциплинске комисије општинских и градских одбора против чланова 

општинских и градских одбора. 
Председништво Странке образује дисциплинску комисију која ће у име 

Председништва Странке водити дисциплински поступак против највиших 
функционера и органа Странке. 
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Дисциплинска комисија има председника и најмање два члана, с тим да 
укупан број чланова комисије мора бити непаран. 

Након спроведеног поступка, првостепени дисциплински орган доноси одлуку 
већином гласова чланова дисциплинског органа. 

 
III. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 6. 

 
Дисциплинске мере су: опомена, суспензија чланских права и искључење. 
Приликом одмеравања казне и одређивања времена трајања суспензије, 

дисциплински орган ће посебно узети у обзир тежину повреде и раније изречене 
дисциплинске мере. 
  

Члан 7. 
 

Опомена се изриче за лакше повреде Статута, других аката Странке и 
страначке дисциплине. 
  

Члан 8. 
 

Суспензија  чланских права подразумева замрзавање чланских права, 
функција, могућност кандидовања на функције у Странци и томе слично. 

Суспензија чланских права као дисциплинска мера се изриче за: ускраћивање 
подршке Странци на изборима и за друге теже облике повреде Статута, других аката 
и страначке дисциплине. 

За време трајања мере суспензије чланских права, члану коме је изречена, 
ускраћује се коришћење чланских права. 

Члану коме је изречена мера суспензије чланских права због ускраћивања 
подршке Странци на изборима и за друге теже облике повреде Статута, других аката 
и страначке дисциплине, чланска права се ускраћују од момента доношења коначне 
одлуке. 
  

Члан 9. 
 

Изузетно од правила дефинисаних овим правилником, дисциплинску меру 
суспензије чланских права због неплаћања чланарине може да изрекне општински, 
односно градски одбор, у складу са Правилником о чланству и осталим актима 
Странке. 
  

Члан 10. 
 

Из Странке се искључује лице које је осуђено за кривично дело због 
злоупотребе или неправилног вршења функције у Странци или јавне функције на 
коју је постављено као кандидат Странке. 

Искључење из Странке изриче се и за тешке повреде Статута, аката Странке 
и страначке дисциплине које су нанеле штету угледу Странке. 

Члану коме је изречена мера искључења, чланска права престају од момента 
доношења коначне одлуке. 
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IV. ТОК ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Редован поступак 
  
А. Првостепени поступак 
  

Члан 11. 
 

Дисциплинска пријава се подноси надлежном дисциплинском органу у два 
примерка: за првостепени дисциплински орган и за лице против кога се подноси 
дисциплинска пријава. 

Уколико дисциплинску пријаву подноси члан Странке, иста се подноси 
надлежном дисциплинском органу, преко општинског, градског, односно Извршног 
одбора Странке.   

Ненадлажни орган коме је поднета дисциплинска пријава дужан је да исту у 
року од осам дана од дана пријема проследи надлежном органу. 

Дисциплинска пријава мора обавезно да садржи: 
- назив органа коме се пријава подноси; 
- подаци о члану Странке против кога се пријава подноси; 
- опис учињене дисциплинске повреде (докази); 
- подаци о подносиоцу пријaве и потпис подносиоца. 
Поред обавезних елемената, дисциплинска пријама може да садржи и 

предлог дисциплинске мере. 
  

Члан 12. 
 

По пријему дисциплинске пријаве, надлежни дисциплински орган разматра 
дициплинску  пријаву и закључком одбацује застарелу, непотпуну и неосновану 
дисциплинску пријаву. 

Непотпуна пријава је она пријава ако се на основу података које садржи не 
може јасно утврдити против кога члана Странке се подноси, затим ако не садржи 
ближи опис учињене повреде, као и пријава која није потписана од стране 
подносиоца.  

Закључак се доставља подносиоцу дисциплинске пријаве који може да уложи 
приговор првостепеном дисциплинском органу у року од осам дана од дана пријема. 

Првостепени дисциплински орган је дужан да у року од 30 дана од дана 
подношења приговора одлучи о истом.  

Одлука првостепеног дисциплинског органа по приговору је коначна и против 
ње се не може изјавити жалба. 
  

Члан 13. 
 

Уколико сматра да постоји основ за покретање дисциплинског поступка, 
првостепени дисциплински орган, доноси решење и спроводи дисциплински 
поступак. 

Лицу против којег је покренут дисциплински поступак, првостепени 
дисциплински орган ће доставити решење о покретању дисциплинског поступка и 
дисциплинску пријаву. 

Првостепени дисциплински орган заказује претрес на који обавезно позива: 
подносиоца дисциплинске пријаве, лице против којег је покренут дисциплински 
поступак и сведоке. 
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Лице против којег је покренут дисциплински поступак мора на неспоран начин 
бити обавештено о месту и времену одржавања дисциплинског претреса, 
најкасније осам дана пре дана одржавања претреса. 

У дисциплинском поступку првостепени дисциплински орган изводи све 
доказе наведене у дисциплинској пријави, као и доказе за које сматра да су 
неопоходни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања (изјаве, документа 
и слично). 

 
Члан 14. 

 
Решење о покретању дисциплинског поступка садржи: 
1. назив и састав дисциплинског органа, 
2. подаци о члану против кога се покреће дисциплински поступак (име и 

презиме, ЈМБГ, адреса, општински, односно градски одбор, месни одбор, бр. 
чланске карте), 

3. опис почињене повреде, квалификацију почињене повреде, време и слично, 
4. докази: изјаве, списе и слично, 
5. предлог дисциплинске мере из дисциплинске пријаве, 
6. овера доносиоца решења. 
Уколико је уједно одређен и датум расправе, уз решење о покретању 

дисциплинског поступка се доставља и позив за расправу. 
 

Члан 15. 
 

Поступак пред надлежним дисциплинским органом почиње читањем 
дисциплинске пријаве, након чега се отвара претрес. 

Током претреса се изводе докази. 
Члану против кога се води дисциплински поступак мора се омогућити да 

изнесе одбрану. 
Након завршеног доказног поступка, председник дисциплинског органа 

закључује претрес. 
 

Члан 16. 
 

Првостепени дисциплински орган одлучује на затвореној седници, без 
присуства странака у поступку. 

Првостепени дисциплински орган може да: 
-  одбије предлог као неоснован и ослободи члана од одговорности, 
-  утврди да је члан одговоран и изрекне једну од дисциплинских мера. 

  
Члан 17. 

 
Одлука о изрицању дисциплинске мере садржи: 
1. преамбулу: назив и састав дисциплинског органа, број, датум и место 

одржавања седнице и на основу ког акта и члана, 
2.   изреку: име, презиме и адресу члана коме се изриче мера, опис учињене 

повреде са наводом акта и члана и одлуку о врсти дисциплинске мере; 
3.  образложење: опис учињене повреде са понуђеним доказима, докази 

којима се утврђују одлучне чињенице и отежавајуће и олакшавајуће околности, 
4.  поуку о правном леку: рок и назив органа коме се подноси жалба. 
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Члан 18. 
 

Одлуку о изрицању дисциплинске мере, првостепени дисциплински орган 
дужан је да достави члану коме је изречена дисциплинска мера и подносиоцу 
пријаве. 

Од дана доношења решења о покретању дисциплинског поступка до 
доношења првостепене одлуке не може да протекне више од шедесет дана. 

Од доношења првостепене одлуке до коначности одлуке о искључењу, члану 
Странке мирују права и обавезе у Странци. 
   
Б. Другостепени поступак 
  

Члан 19. 
 

Жалбу на одлуку првостепеног дисциплинског органа могу поднети: члан коме 
је изречена мера и подносилац дисциплинске пријаве. 

О жалби на одлуку првостепеног дисциплинског органа одлучује Статутарна 
комисија. 

Жалба се подноси Статутарној комисији, а преко првостепеног дисциплинског  
органа у року од осам дана од дана пријема одлуке. 
  

Члан 20. 
 

По пријему жалбе, првостепени дисциплински орган је дужан да, у року 
од осам дана од дана пријема, са свим документима (пријава, претходни поступак, 
изјаве, записник са расправе, одлука о дисциплинској мери и др.), као и са 
евентуалним одговором на наводе из жалбе, достави Статутарној комисији. 
  

Члан 21. 
 

Статутарна комисија по жалби одлучује по правилу без присуства странака. 
Ради разјашњења појединих околности Статутарна комисија може да 

позове одређена лица или затражи писано изјашњење или списе. 
Статутарна комисија може да: 
-   жалбу одбаци као неблаговремену или изјављену од неовлашћеног лица, 
-   жалбу одбије и потврди првостепену одлуку, 
-   жалбу усвоји и: 
а) укине првостепену одлуку и врати је на поновно одлучивање; 
б) преиначи одлуку о дисциплинској мери; 
в) ослободи члана од одговорности. 
Статутарна комисија је дужан да одлучи по жалби на првој наредној 

седници од дана њеног пријема. 
  

Члан 22. 
 

Одлука првостепеног дисциплинског органа на коју није изјављена жалба и 
одлука Статутарне комисије су коначне. 

Коначне одлуке о дисциплинској мери се достављају: учесницима у 
поступку, Извршном одбору Странке и надлежном општинском, односно градском 
одбору. 
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Скраћени поступак 

 
Члан 23. 

 
Изузетно без спровођења редовног поступка, дисциплинску меру искључења 

из Странке може да изрекне Председништво Странке члану, односно функционеру 
Странке који је својим поступцима нанео значајну штету угледу Странке, а ради 
спречавања наступања даљих штетних последица. 

Одлука Председништва Странке о искључењу из Странке је коначна и против 
ње се не могу изјавити правни лекови. 

 
V. ЗАПИСНИЦИ 

  
Члан 24. 

 
Током вођења поступка пред дисциплинском органом води се записник. 
Функцију записничара врши члан дисциплинског органа. 
Записник садржи време и место одржавања седнице, број и имена присутних 

чланова, кратак садржај дискусија, резултате гласања и садржај одлуке. 
Записник потписују председник дисциплинског органа и записничар. 
На основу записника сачињава се одлука у смислу члана 17. овог правилника. 

  
VI. ЗАСТАРЕЛОСТ 

  
Члан 25. 

 
Покретање и вођење дисциплинског поступка застарева за годину дана од 

дана учињене дисциплинске повреде. 
  

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 26. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
                                                                                  Председник Извршног одбора ПОКС 
     
                                                                                          Мр Ненад Томашевић, с.р. 


