
 
 

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор 
Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о локалној организацији Покрета обнове Краљевине Србије (у 
даљем тексту: Правилник), уређују се питања у вези са формирањем месне, општинске, 
градске, окружне, регионалне и покрајинске организације и њихових органа, избор и 
разрешење органа локалне организације, као и друга питања од значаја за локалну 
организацију Покрета обнове Краљевине Србије. 

 
Структура локалне организације 

 
Члан 2. 

 
Локалну организацију Покрета обнове Краљевине Србије (у даљем тексту: 

Странка) чине: месна организација, општинска организација, градска организација, 
окружна организација, регионална организација и покрајинска организација. 

 
 

II. МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 3. 
 

Месну организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији месне организације. 
 Месна организација се формира ради спровођења политике Странке и 
организовања Странке на својој територији. 

Општински одбор може да формира месну организацију уколико на територији 
коју она покрива, Странка има најмање десет чланова. 

Месна организација се по правилу формира за подручје једне месне заједнице, 
али се може формирати и за подручје једног насељеног места, села, дела општине или 
дела града, који се сматра заокруженом територијалном целином (бирачко место и сл.). 

 
 

Члан 4. 
 

Органи месне организације су: 
1. Месни одбор, 
2. Председник. 
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Месни одбор 
 

Члан 5. 
 

Месни одбор чине: 
1. председник месног одбора, 
2. потпредседник, 
3. секретар, 
4. два члана са територије месне организације. 
Председника, потпредседника, секретара и чланове месног одбора именује и 

разрешава председник општинског одбора. 
У случају да на одређеној територији није формиран месни одбор или месна 

организација има мање од десет чланова, председник општинског одбора, именује 
повереника, док се не стекну услови за формирање органа месне организације. 

 
Члан 6. 

 
Надлежност месног одбора: 
1.  организује рад и промовише Странку на територији месне организације, 
2. ради на придобијању чланства и доставља приступнице на верификацију 

општинском, односно градском одбору, 
3. предлаже општинском одбору кандидате за одборнике и органе локалне 

власти са своје територије, 
4. извршава одлуке општинског одбора и осталих виших органа Странке, 
5.  припрема и организује изборне активности, 
6. обавља и друге страначке активности у складу са Статутом и другим актима 

Странке. 
 

Месни одбор ради на седницама. 
Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници месног одбора сачињава се записник.  

 
Председник месног одбора 

 
Члан 7. 

 
Председник месног одбора руководи радом месног одбора. 
Мандат председника месног одбора траје четири године. 
Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику месног одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
председника општинског одбора.  

 
Члан 8. 

 
Надлежности председника месног одбора: 
1. представља и заступа месни одбор, 
2. сазива и води седнице месног одбора, 
3. спроводи одлуке општинског одбора, месног одбора као и других виших 

органа Странке, 
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4. обавља и друге послове које му повери месни и општински одбор. 
 

Потпредседник и секретар месног одбора 
 

Члан 9. 
 

Потпредседник месног одбора помаже у раду председнику месног одбора, 
замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник месног одбора и месни одбор. 

Секретар месног одбора обавља административно-техничке послове и друге 
задатке које му повери председник месног одбора и месни одбор.  

Мандат потпредседника, односно секретара месног одбора траје четири године. 
 

III.  ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 10. 
 

Општинску организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, 
односно боравиште на територији општине. 

Општинска организација се формира ради вођења политике Странке на 
територији општине. 

Општинска организација може да се формира само уколико Странка на 
територији општине, има најмање 0,25 % чланова од укупног броја уписаних бирача на 
територији општине.  

 
Члан 11. 

 
Органи општинске организације су: 
1. Скупштина, 
2. Општински одбор, 
3. Председник, 
4. Председништво, 
5. Извршни одбор. 

 
Скупштина 

 
Члан 12. 

 
Скупштина је највиши орган општинске организације и чине је сви чланови 

Странке са територије општинске организације. 
Скупштина може бити редовна и ванредна. 
Редовна скупштина одржава се сваке четврте године. 
Скупштина је изборног карактера и на њој се бира и разрешава председник 

општинског одбора. 
Скупштину сазива председништво општинског одбора. 
Председништво општинског одбора је дужно да на скупштину позове све чланове 

Странке који се налазе у евиденцији општинске организације, непосредним 
обавештавањем, писаним позивима и позивима преко медија, плакетирањем или на 
други погодан начин. 
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Позив се упућује најкасније седам дана пре дана одржавања скупштине и 
обавезно садржи време и место одржавања скупштине и предлог дневног реда. 

Председништво општинског одбора је дужно да о датуму, времену и месту 
одржавања скупштине, обавести Извршни одбор Странке најкасније седам дана пре 
дана одржавања скупштине. 

За одржавање скупштине, потребно је да скупштини присусутвује већина од 
укупног броја чланова општинске организације. 

 
Члан 13. 

 
Пре приступању гласања за избор председника општинског одбора, чланови 

скупштине бирају Кандидациону и Изборну комисију, које су састављене од председника 
и најмање два члана. 

Задатак Кандидационе комисије је да евидентира кандидате и утврди коначну 
листу кандидата о којима ће се гласати. 

Задатак Изборне комисије је да припреми, подели гласачке листиће, спроведе 
поступак гласања, утврди и саопшти резултате гласања, као и да сачини записник о 
гласању и утврђивању резултата гласања. 

 
Члан 14. 

 
Приликом кандидовања за председника општинског одбора, предност је на 

страни кандидата који има факултетско образовање, а при једнаким условима предност 
је на страни жена и млађих кандидата. 

Сваки члан скупштине може предложити само једног кандидата који мора бити 
присутан на скупштини.  

По завршетку предлагања кандидата утврђује се коначна листа  за гласање. 
Редослед кандидата на листи утврђује се према азбучном реду презимена 

кандидата. 
Чланови скупштине гласају на гласачким листићима, тајно, заокруживањем 

редног броја испред имена кандидата на гласачком листићу. 
Скупштина може одлучити да се гласа јавно, ако за председника општинског 

одбора буде предложен  само један кандидат. 
Неважећим гласачким листићем сматраће се листић на коме је заокружено више 

кандидата, листић на коме је гласано тако да се не може са сигурношћу утврдити за кога 
је гласано, као и листић који је прецртан, на коме је вршено дописивање или је на било 
који други начин оштећен или уништен. 

Изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова. 
 

Члан 15. 
 

На скупштини се води записник који се најкасније у року од седам дана од дана 
одржавања скупштине доставља Извршном одбору Странке ради потврђивања избора 
председника општинског одбора. 

Записник са скупштине садржи следеће податке: место и време њеног 
одржавања, број присутних чланова скупштине, листу кандидата, резултате гласања за 
сваког кандидата на листи. 

Записник поред података из претходног става садржи и следеће податке за 
изабраног председника општинског одбора: име и презиме, датум рођења, адресу 
становања, школска спрема, занимање и број телефона. 
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Члан 16. 
 

Општински одбори који у евиденцији чланства имају преко 300 чланова, могу 
организовати скупштину у виду изборног дана, тако да се гласање за избор председника 
општинског одбора врши у просторијама општинске организације, на једном бирачком 
месту у времену од 8 до 20 часова. 

 
Члан 17. 

 
Кандидат за председника општинског одбора може бити сваки члан општинске 

организације кога на кандидационом обрасцу, прописаном од стране Изборне комисије, 
подржи најмање 30 чланова који су уписани у евиденцији општинске организације на дан 
доношења одлуке о расписивању избора, односно сазивању скупштине. 

Сваки члан општинске организације може дати подршку својим потписом само 
једном кандидату. Уколико исти члан својим потписом подржи више кандидата, уважава 
се онај потпис за кандидата који први преда своју кандидатуру Изборној комисији. 

Редослед кандидата на изборном листићу се утврђује према броју прикупљених 
потписа за кандидатуру. 

У случају истог броја потписа, редослед се утврђује по азбучном реду презимена 
кандидата. 

Рок за подношење кандидатуре почиње да тече од дана расписивања избора и 
истиче три дана пре дана одржавања избора, односно скупштине. 

 
Члан 18. 

 
Изборним процесом руководи Изборна комисија, коју именује председништво 

општинског одбора. 
Изборну комисију чини стални и проширени састав. 
Број чланова ове комисије мора бити непаран. 
Приликом доношења одлуке о расписивању избора, односно сазивању 

скупштине, председништво општинског одбора именује стални састав Изборне комисије.  
Стални састав Изборне комисије чине председник, заменик председника и 

најмање пет чланова. 
Проширени састав Изборне комисије чине по два представника које предложе 

кандидати који су стекли услов за кандидатуру. 
Чланови сталног и проширеног састава Изборне комисије су равноправни у раду 

и имају иста права и обавезе. 
 

Члан 19. 
 

Задатак Изборне комисије је да оцени валидност поднетих кандидатура и 
прихвати исте, утврди листу кандидата, припреми и подели гласачке листиће, спроведе 
поступак гласања, утврди и саопшти резултате гласања, као и да сачини записник о 
истом. 

Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од часа подношења кандидатуре, 
донесе одлуку о валидности поднете кандидатуре, односно да уколико постоје 
недостаци у процесу кандидовања остави кандидату додатни рок од 24 часа како би 
наведене недостатке отклонио. Уколико се наведени недостаци не отклоне у наведеном 
року кандидатура ће се сматрати неважећом. 
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Члан 20. 
 

Након проглашења изборних резултата, кандидат за председника општинског 
одбора може најкасније у року од 24 часа од часа проглашења, поднети приговор 
Изборној комисији уколико има примедби на изборни процес. 

Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од часа подношења приговора 
одлучи о приговору.  

На одлуку Изборне комисије по приговору може се изјавити жалба Извршном 
одбору Странке у року од три дана од дана доношења одлуке Изборне комисије. 

Одлука Извршног одбора Странке је коначна и против ње се не могу изјавити 
правни лекови. 

 
Члан 21. 

 
Новоизабрани председник општинског одбора је дужан да најкасније у року од 

седам дана од дана одржавања скупштине, односно изборног дана, именује 
потпредседнике општинског одбора, пет до девет чланова општинског одбора, 
председника извршног одбора општинског одбора, који истовремено чине 
председништво општинског одбора, као и да именује секретара општинског одбора.  

Након њиховог именовања, председник општинског одбора сазваће у што краћем 
року конститутивну седницу општинског одбора. 

 
Општински одбор 

 
Члан 22. 

 
Општински одбор је политички орган који руководи радом општинске 

организације. 
Општински одбор чине: 
1. председник,  
2. потпредседници, 
3. пет до девет чланова председништва општинског одбора, 
4. председник извршног одбора општинског одбора, 
5. одборници у скупштини општине, 
6. председник омладине,  
7. председница општинског Форума жена, 
8. чланови Главног одбора, Регионалног одбора, Покрајинског одбора са 

територије општинске организације, 
9. носиоци најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи са 

територије општине, односно министри, државни секретари, помоћници 
министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, 
подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и 
покрајинској скупштини, председник и заменик председника општине, чланови 
општинског већа, председник и заменик председника скупштине општине, 
секретар и заменик секретара скупштине општине,   

10. председници месних одбора, 
11. секретар општинског одбора. 
Састав општинског одбора се може проширити у складу са развојем и потребама 

општинског одбора, кооптирањем угледних чланова Странке од стране председништва 
општинског одбора. 
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Члан 23. 
 

Надлежности општинског одбора: 
1. организује рад Странке на територији општинске организације, 
2. води политику Странке на територији општинске организације, 
3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији,  
4. именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој 

територији, 
5. одлучује о формирању и броју месних одбора, 
6. верификује нове чланове, 
7. предлаже кандидате за републичке и покрајинске посланике са своје 

територије, 
8. предлаже кандидата за председника Странке,  
9. предлаже кандидата за председника општине, 
10. утврђује листу кандидата за одборнике, 
11. предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије, 
12. формира Кадровску комисију и бира председника и чланове комисије, 
13. доноси Пословник о раду, 
14. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке, 
15. обавља и друге послове прописане општим актима Странке. 
Општински одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира 

председништву општинског одбора и извршном одбору општинског одбора.  
Општински одбор ради на седницама. 
За одржавање седнице општинског одбора, потребно је да седници присусутвује 

већина од укупног броја чланова општинског одбора. 
Општински одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а 

одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници општинског одбора сачињава се записник. 
 

Председник општинског одбора 
 

Члан 24. 
 

Председник општинског одбора руководи радом општинског одбора. 
Мандат председника општинског одбора траје четири године. 
Председник општинског одбора одговара за свој рад општинском одбору. 
Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је биран, функција председнику општинског одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране скупштине 
општинске организације или распуштањем општинског одбора од стране Председништва 
Странке.  

 
Члан 25. 

 
Надлежности председника општинског одбора: 
1. представља и заступа општински одбор, 
2. именује потпредседнике општинског одбора, 
3. именује чланове председништва општинског одбора, 
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4. именује председника извршног одбора општинског одбора, 
5. именује секретара општинског одбора, 
6. именује председнике/поверенике месних одбора, 
7. именује портпарола општинског одбора, 
8. сазива и води седнице општинског одбора и председиштва општинског 

одбора, 
9. подноси општинском одбору шестомесечни писани извештај, по обрасцу који 

прописује Извршни одбор Странке, 
10. подноси Скупштини општинске организације извештај о раду организације 

између две скупштине организације, 
11. спроводи одлуке општинског одбора као и других виших органа Странке, 
12. обавља и друге послове које му повери општински одбор. 
Потпредседници општинског одбора помажу у раду председнику општинског 

одбора и врше друге послове које им повери председник општинског одбора.  
Председник општинског одбора може овластити једног од потпредседника да га 

замењује у случају његове одсутности.  
  

Председништво општинског одбора 
 

Члан 26. 
 

Председништво општинског одбора чине: 
1. председник,  
2. потпредседници, 
3. пет до девет чланова, 

            4.   председник извршног одбора општинског одбора. 
Потпредседнике и чланове председништва општинског одбора, именује и 

разрешава председник општинског одбора. 
Мандат чланова председништва општинског одбора траје четири године. 

 
Члан 27. 

 
Надлежности председништва општинског одбора: 
1. сазива Скупштину општинске организације, 
2. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 
3. именује и разрешава чланове дисциплинске комисије општинског одбора, 
4. организује прикупљање чланарине и других прилога за Странку, 
5. организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала, 
6. организује јавне трибине и промоције, 
7. оснива и организује рад радних секција, 
8. бави се свим текућим питањима од интереса за Странку. 
Председништво општинског одбора ради на седницама. 
За одржавање седнице председништва општинског одбора, потребно је да 

седници присусутвује већина од укупног броја чланова председништва општинског 
одбора. 

Председништво општинског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не 
одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

О одлукама донетим на седници председништва општинског одбора сачињава се 
записник 
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Извршни одбор општинског одбора 
 

Члан 28. 
 

Извршни одбор је извршни орган општинског одбора. 
Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник, секретар и чланови 

извршног одбора, које именује и разрешава председник извршног одбора, председници 
радних тела општинског одбора, председник омладине и председница Форума жена. 
 

Члан 29. 
 

Надлежности извршног одбора: 
1. припрема седнице општинског одбора и председништва општинског одбора, 
2. извршава одлуке  општинског одбора и председништва општинског одбора, 
3. предлаже општинском одбору именовање шефа Изборног штаба, 
4. доноси одлуку о формирању радних тела општинског одбора, надгледа и 

усклађује њихов рад, 
5. бира и разрешава председнике радних тела општинског одбора, 
6. координира рад месних одбора и повереника на бирачким местима, 
7. стара се о информисању чланства и брине се о промоцији Странке на 

територији општине, 
8. издаје чланске карте,  
9. обавља и друге послове које му повери општински одбор. 
Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. 
За одржавање седнице извршног одбора потребно је да седници присусутвује 

већина од укупног броја чланова извршног одбора. 
Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а 

одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник. 
 

Члан 30. 
 

Извршним одбором руководи председник извршног одбора. 
Председника извршног одбора именује и разрешава председник општинског 

одбора. 
Мандат председника извршног одбора траје четири године. 
Председник извршног одбора одговара за свој рад председнику општинског 

одбора и општинском одбору. 
Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику извршног одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
председника општинског одбора. 

Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, 
замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник извршног одбора. 
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Повереник општинске организације 
 

Члан 31. 
 
Повереника општинске организације именује Председништво Странке за 

територију на којој не постоји локална организација Странке, или је организација 
распуштена или суспендована. 

Повереник преузима печат, сва документа, имовину и просторије општинске 
организације. 

Повереник верификује пријем нових чланова и обавља послове из надлежности 
председника општинског одбора који нису у вези са одлучивањем општинског одбора. 
 

IV. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 32.  
 

Градску организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, 
односно боравиште на територији града. 

Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији 
града. 

Градска организација може да се формира само уколико Странка на територији 
града, има најмање 0,25 % чланова од укупног броја уписаних бирача на територији 
града. 
 

Члан 33. 
 

Органи градске организације су: 
1. Скупштина, 
2. Градски одбор, 
3. Председник, 
4. Председништво, 
5. Извршни одбор. 

 
Скупштина 

 
Члан 34. 

 
Одредбе овог пословника које се односе на скупштину општинске организације 

сходно се примењују и на скупштину градске организације. 
 

Градски одбор 
 

Члан 35. 
 

Градски одбор је политички орган који руководи радом градске организације. 
 
Градски одбор чине: 
1. председник, 
2. потпредседници, 
3. пет до девет чланова председништва, 
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4. председник извршног одбора градског одбора, 
5. одборници у скупштини града, 
6. председник омладине, 
7. председница градског Форума жена, 
8. чланови Главног одбора, Регионалног одбора и Покрајинског одбора са 

територије градске организације, 
9. носиоци најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи са 

територије града, односно министри, државни секретари, помоћници 
министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, 
подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и 
покрајинској скупштини, градоначелник и заменик градоначелника, чланови 
градског већа, председник и заменик председника скупштине града, секретар 
и заменик секретара скупштине града, 

10. председници општинских одбора, 
11. секретар градског одбора. 
Састав градског одбора се може проширити у складу са развојем и потребама 

градског одбора, кооптирањем угледних чланова Странке од стране председништва 
градског одбора. 

 
Члан 36. 

 
Надлежности градског одбора: 
1. организује рад Странке на територији градске организације, 
2. води политику Странке на својој територији, 
3. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији, 
4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој 

територији, 
5. верификује нове чланове, 
6. предлаже кандидата за градоначелника, 
7. потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје територије, 
8. утврђује листу кандидата за градске одборнике, 
9. предлаже кандидате за републичке и покрајинске посланике са своје 

територије, 
10. предлаже кандидата за председника Странке, 
11. предлаже Председништву Странке распуштање општинских организација и 

именовање повереника на територији своје организације, 
12. формира Кадровску комисију и бира председника и чланове комисије, 
13. доноси Пословник о раду, 
14. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке, 
15. обавља и друге послове прописане општим актима странке. 
Градски одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира 

председништву градског одбора и извршном одбору градског одбора. 
Градски одбор ради на седницама. 
За одржавање седнице градског одбора, потребно је да седници присусутвује 

већина од укупног броја чланова градског одбора. 
Градски одбор одлучује јавним гласањем, осим ако одлучи другачије, а одлуке 

доносе већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници градског одбора сачињава се записник. 
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Председник градског одбора 

 
Члан 37. 

 
Председник градског одбора руководи радом градског одбора. 
Мандат председника градског одбора траје четири године. 
Председник градског одбора одговара за свој рад градском одбору. 
Председнику градског одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је биран, функција председнику градског одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране Скупштине 
градске организације или распуштањем градског одбора од стране Председништва 
Странке.  

Члан 38. 
 

Надлежности председника градског одбора: 
1. представља и заступа градски одбор, 
2. именује потпредседнике градског одбора, 
3. именује чланове председништва градског одбора, 
4. именује председника извршног одбора градског одбора, 
5. именује секретара градског одбора, 
6. именује портпарола градског одбора, 
7. сазива и руководи седницама градског одбора и председиштва градског 

одбора, 
8. подноси градског одбору шестомесечни писани извештај, по обрасцу који 

прописује Извршни одбор Странке, 
9. подноси Скупштини градске организације извештај о раду организације 

између две скупштине организације, 
10. спроводи одлуке градског одбора као и других виших органа Странке, 
11. обавља и друге послове које му повери градски одбор. 
Потпредседници градског одбора помажу у раду председнику градског одбора и 

врше друге послове које им повери председник општинског одбора.  
  Председник градског одбора може овластити једног од потпредседника да га 
замењује у случају његове одсутности. 

 
Председништво градског одбора 

 
Члан 39. 

 
Председништво градског одбора чине: 
1. председник,  
2. потпредседници, 
3. пет до девет чланова, 
4. председник извршног одбора градског одбора. 
Потпредседнике и чланове председништва градског одбора, именује и разрешава 

председник градског одбора. 
Мандат чланова председништва градског одбора траје четири године. 
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Члан 40. 
 

           Надлежности председништва градског одбора: 
1. сазива скупштину градске организације, 
2. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 
3. именује и разрешава чланове дисциплинске комисије градског одбора, 
4. организује прикупљање чланарине и других прилога за Странку, 
5. организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала, 
6. организује јавне трибине и промоције, 
7. оснива и организује рад радних секција, 
8. бави се свим текућим питањима од интереса за Странку. 
Председништво градског одбора ради на седницама. 
За одржавање седнице председништва градског одбора, потребно је да седници 

присусутвује већина од укупног броја чланова председништва градског одбора. 
Председништво градског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи 

другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници председништва градског одбора сачињава се 

записник. 
 

Извршни одбор градског одбора 
 

Члан 41. 
 

Извршни одбор је извршни орган градског одбора. 
Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник, секретар и чланови 

извршног одбора, које именује и разрешава председник извршног одбора, председници 
радних тела градског одбора, председник омладине и председница Форума жена. 

 
Члан 42. 

 
Надлежности извршног одбора: 
1. припрема седнице градског одбора и председништва градског одбора, 
2. извршава одлуке градског одбора и председништва градског одбора, 
3. предлаже градском одбору именовање шефа изборног штаба, 
4. доноси одлуку о  формирању радних тела градског одбора, надгледа и 

усклађује њихов рад, 
5. бира и разрешава председнике радних тела градског одбора, 
6. координира рад општинских одбора, месних одбора и повереника на 

бирачким местима, 
7. стара се о информисању чланства и брине се о промоцији Странке на 

територији града, 
8. издаје чланске карте, 
9. обавља и друге послове које му повери градски одбор. 
Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. 
За одржавање седнице извршног одбора, потребно је да седници присусутвује 

већина од укупног броја чланова извршног одбора. 
Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а 

одлуке доноси већином гласова присутних чланова 
О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник. 
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Члан 43. 
 

Извршним одбором руководи председник извршног одбора. 
Председника извршног одбора именује и разрешава председник градског одбора. 
Мандат председника извршног одбора траје четири године. 
Председник извршног одбора одговара за свој рад председнику градског одбора 

и градском одбору. 
Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику извршног одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
председника градског одбора. 

Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, 
замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник извршног одбора. 

Повереник градске организације 

                                                          Члан 44. 

Одредбе овог пословника које се односе на повереника општинске организације 
сходно се примењују и на повереника градске организације. 

V. ОКРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 45. 
 

Окружна организација се формира ради координисаног спровођења политике 
Странке примерено посебним потребама политичког живота у округу. 

 
Члан 46.  

 
Органи окружне организације су:  
1. Окружни одбор, 
2. Председник окружног одбора. 

 
Окружни одбор 

 
Члан 47. 

 
Окружни одбор јесте политички орган који руководи радом политичке 

организације. 
Седиште окружног одбора је у седишту управног округа. 
Окружни одбор чине:  
1. председник окружног одбора,  
2. потпредседник окружног одбора, 
3. председници општинских и градских одбора са територије округа,  
4. чланови Главног одбора са територије округа,  
5. републички и покрајински посланици са територије округа,  
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6. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са 
територије округа, односно министри, државни секретари, помоћници 
министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, 
подсекретари и помоћници покрајинских секретара, градоначелник, заменик 
градоначелника, председник општине, заменик председника општине, чланови 
градских и општинских већа, председници и заменици председника скупштина 
градова и општина, и секретари и заменици секретара скупштина градова и 
општина. 

 
Члан 48. 

 
Надлежности окружног одбора су:  
1. координира политику Странке на својој територији, 
2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 
3. надзире рад општинских и градских одбора са своје територије, 
4. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке. 

 
Члан 49. 

 
Окружни одбор ради на седницама које сазива председник окружног одбора. 
За одржавање седнице окружног одбора, потребно је да на седници присуствује 

већина од укупног броја чланова окружног одбора. 
Окружни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седницама окружног одбора сачињава се записник. 

 
Председник окружног одбора 

 
Члан 50.  

 
Председник окружног одбора руководи радом окружног одбора. 
Председника окружног одбора именује и разрешава Председништво Странке. 
Мандат председника окружног одбора траје четири године. 
Председнику окружног одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику окружног одбора 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
Председништва Странке. 

Председник окружног одбора именује и разрешава потпредседника из реда 
чланова окружног одбора.  

Потпредседник окружног одбора помаже у раду председнику окружног одбора, 
замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник окружног одбора. 

 
VI. РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 51. 

 
Регионалне организације су координациона тела која се формирају на територији 

која обухвата више окружних одбора, како би се омогућила директна и боља веза између 
градских, општинских и месних организација у региону и Главног одбора, као и бољу 
међусобну повезаност градских, општинских и месних организација у региону.   
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Регионална организација Странке обухвата седам региона:  
1. Војводина, 
2. Београдски регион, 
3. Шумадијски регион, 
4. Источна Србија, 
5. Западна Србија, 
6. Јужна Србија, 
7. Косово и Метохија. 
Функцију регионалног одбора Војводина вршиће Покрајински одбор за Војводину, 

а  функцију регионалног одбора Косово и Метохија вршиће Покрајински одбор за Косово 
и Метохију. 

 
Члан 52. 

 
Органи регионалне организације су: 
1. Регионални одбор, 
2. Председник. 

 
Регионални одбор 

 
Члан 53. 

 
Регионални одбор чине: 
1. председник регионалног одбора, 
2. потпредседник регионалног одбора, 
3. председници општинских, градских и окружних одбора са територије региона,  
4. чланови Главног одбора са територије региона,  
5. републички и покрајински посланици са територије региона,  
6. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са 

територије региона, односно министри, државни секретари, помоћници 
министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, 
подсекретари и помоћници покрајинских секретара, односно градоначелник, 
заменик градоначелника, председник општине, заменик председника 
општине, чланови градских и општинских већа, председници и заменици 
председника скупштина градова и општина, и секретари и заменици 
секретара скупштина градова и општина. 

 
Члан 54.  

 
Надлежности регионалног одбора: 
1. води политику Странке на својој територији, 
2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 
3. предлаже Председништву Странке распуштање општинских и градских 

организација и именовање повереника на територији своје организације, 
4. предлаже кандидате за посланике са своје територије, 
5. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке. 
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Члан 55. 
 

Регионални одбор ради на седницама које сазива председник регионалног 
одбора. 

За одржавање седнице регионалног одбора, потребно је да на седници 
присуствује већина од укупног броја чланова регионалног одбора. 

Регионални одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седницама регионалног одбора сачињава се записник. 
 

 
Председник регионалног одбора 

 
Члан 56.  

 
Председник регионалног одбора руководи радом регионалног одбора. 
Председника регионалног одбора именује и разрешава Председништво Странке. 
Мандат председника регионалног одбора траје четири године. 
Председнику регионалног одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику регионалног 

одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
Председништва Странке. 

Председник регионалног одбора именује и разрешава потпредседника 
регионалног одбора из реда чланова регионалног одбора.  

Потпредседник регионалног одбора помаже у раду председнику регионалног 
одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери 
председник регионалног одбора. 

 
VII. ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 57. 

 
Покрајинска организација се формира ради вођења политике Странке на 

територији Покрајине. 
 

Члан 58. 
 

Органи покрајинске организације су:  
1. Покрајински одбор, 
2. Председник, 
3. Председништво, 
4. Извршни одбор. 

 
Покрајински одбор 

 
Члан 59. 

 
Покрајински одбор чине: 
1. председник покрајинског одбора, 
2. потпредседници покрајинског одбора, 
3. чланови председништва покрајинског одбора, 
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4. председник извршног одбора покрајинског одбора, 
5. председници општинских, градских и окружних одбора са територије 

покрајине,  
6. чланови Главног одбора са територије покрајине,  
7. републички и покрајински посланици са територије покрајине, 
8. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са 

територије покрајине, односно министри, државни секретари, помоћници 
министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, 
подсекретари, помоћници покрајинских секретара, градоначелник, заменик 
градоначелника, председник општине, заменик председника општине, 
чланови градских и општинских већа, председници и заменици председника 
скупштина градова и општина, и секретари и заменици секретара скупштина 
градова и општина, 

9. секретар покрајинског одбора. 
 

Члан 60. 
 

Надлежности покрајинског одбора: 
1. води политику Странке на својој територији, 
2. организује рад Странке на својој територији, 
3. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији, 
4. бира и разрешава председника покрајинског одбора, 
5. бира и разрешава потпредседнике покрајинског одбора, 
6. бира и разрешава чланове председништва покрајинског одбора, 
7. бира и разрешава секретара покрајинског одбора,  
8. предлаже листу кандидата за покрајинске посланике Председништву 

Странке, 
9. потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији 

покрајине, 
10. предлаже Председништву Странке распуштање општинских и градских 

одбора и именовање повереника градских и општинских одбора са територије 
покрајине, 

11. именује покрајински изборни штаб, руководи његовим радом и обједињује рад 
локалних изборних штабова, 

12. доноси Пословник о раду, 
13. обавља и друге послове у складу са општим актима Странке.  

 
Члан 61. 

 
Покрајински одбор ради на седницама. 
За одржавање седнице покрајинског одбора, потребно је да седници присусутвује 

већина од укупног броја чланова покрајинског одбора. 
Покрајински одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а 

одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
О одлукама донетим на седници покрајинског одбора сачињава се записник. 
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Председник покрајинског одбора 
 

Члан 62. 
 

Председник покрајинског одбора руководи радом покрајинског одбора. 
Председника покрајинског одбора бира и разрешава покрајински одбор. 
Мандат председника покрајинског одбора траје четири године. 
Председнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је именован, функција председнику покрајинског 

одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране 
покрајинског одбора или распуштањем покрајинског одбора од стране Председништва 
Странке. 

 
Члан 63. 

 
 Надлежности председника покрајинског одбора: 

1. представља и заступа покрајински одбор, 
2. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење потпредседника 

покрајинског одбора, 
3. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење чланова председништва 

покрајинског одбора, 
4. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење председника извршног 

одбора покрајинског одбора, 
5. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење секретара покрајинског 

одбора, 
6. сазива и води седнице покрајинског одбора и председништва покрајинског 

одбора, 
7. спроводи одлуке покрајинског одбора и других виших органа Странке, 
8. подноси годишњи извештај о раду, 
9. координира рад посланичког клуба у Скупштини АП Војводине, 
10. именује и разрешава портпарола, 
11. обавља и друге послове које му повере покрајински одбор и виши органи 

Странке.  
 

Члан 64. 
 

 Потпредседнике покрајинског одбора бира и разрешава покрајински одбор, на 
предлог председника покрајинског одбора. 

Мандат потпредседника покрајинског одбора траје четири године. 
Потпредседнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата. 
Пре истека времена на које је биран, функција потпредседнику покрајинског 

одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
покрајинског одбора.  

Потпредседници покрајинског одбора помажу у раду председнику покрајинског 
одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повери 
председник покрајинског одбора. 
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Председништво покрајинског одбора 
 

Члан 65. 
 

 Председништво покрајинског одбора чине: 
1. председник покрајинског одбора, 
2. потпредседници покрајинског одбора, 
3. чланови које бира покрајински одбор, 
4. председник извршног одбора покрајинског одбора, 
5. председници окружних одбора. 

 
Члан 66. 

 
 Надлежности председништва покрајинског одбора: 

1. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 
2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 
3. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке. 
Председништво покрајинског одбора ради на седницама. 
За одржавање седнице председништва покрајинског одбора, потребно је да 

седници присусутвује већина од укупног броја чланова председништва покрајинског 
одбора. 

Председништво покрајинског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не 
одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

О одлукама донетим на седници председништва покрајинског одбора сачињава 
се записник. 

 
Извршни одбор покрајинског одбора 

 
Члан 67. 

 
 Извршни одбор је извршни орган покрајинског одбора. 

Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник и чланови извршног 
одбора које именује и разрешава председник извршног одбора. 

 
Члан 68.  

 
 Надлежност извршног одбора: 

1.  припрема седнице председништва и покрајинског одбора, 
2.  предлаже покрајинском одбору именовање шефа Изборног штаба, 
3.  координира рад општинских, градских и окружних одбора са своје територије, 
4.  извршава одлуке покрајинског одбора, председништва покрајинског одбора,   

председника покрајинског одбора и виших органа Странке, 
5.  обавља и друге послове које му повери покрајински одбор, председништво 

покрајинског одбора и председник покрајинског одбора.   
  Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. 

               За одржавање седнице извршног одбора, потребно је да седници присусутвује 
већина од укупног броја чланова извршног одбора. 
               Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а 
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
             О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник. 
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Члан 69. 
 
               Председник извршног одбора руководи радом извршног одбора. 
               Председника извршног одбора бира и разрешава покрајински одбор на предлог 
председника покрајинског одбора. 
              Мандат председника извршног одбора траје четири године. 
              Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. 
              Пре истека времена на које је биран, функција председнику извршног одбора 
престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
покрајинског одбора. 
               Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, 
замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које му повери 
председник извршног одбора. 

 
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 70. 

 
  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

организовању и начину рада месних, општинских и градских организација Покрета 
обнове Краљевине Србије од 28. јуна 2017. године. 

 
Члан 71. 

 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                                                                    председник  ПОКС 

                                                                                                                  Жика Гојковић, с.р. 

                                                                                               
 
 


