
 На основу члана 41. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, 
Председништво Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 19. октобра 
2017. године, доноси 
  
  

ПРАВИЛНИК О РАДУ РАДНИХ ТЕЛА 
ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о раду радних тела Покрета обнове Краљевине Србије (у даљем 
тексту: Правилник) уређују се правила рада и структура радних тела кроз: 

1)     начин формирања и одређивања састава радних тела, 
2)     избор, рад и разрешење органа  радних тела, 
3)     друга питања од значаја за рад радних тела. 

  
II. РАДНА ТЕЛА 

 
Члан 2. 

 
Радна тела су саветодавни органи Покрета обнове Краљевине Србије (у 

даљем тексту: Странка) који прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу 
решења и помажу у припреми остваривања Програма и стратегије Странке. 

Радна тела Странке могу се формиртати као савети и тимови. 
У зависности од органа који их формирају, радна тела могу бити: 
1.   савети  и тимови Странке, 
2.   савети и тимови при општинским и градским одборима. 
Одредбе овог правилника које се односе на општинске одборе примењују се и 

на градске одборе. 
  

1. САВЕТИ И ТИМОВИ СТРАНКЕ 
 

1) Савети Странке 
 

Члан 3. 
 

Савети Странке су саветодавна тела чији је делокруг рада везан за целокупну 
територију Републике Србије. 

Одлуку о формирању савета Странке доноси Извршни одбор Странке. 
         Одлуком о формирању савета, Извршни одбор Странке уређује његов делокруг 
рада, надлежности и организацију. 
         Савети Странке су: 

1)     Савет за привреду, 
2)     Савет за енергетику, 
3)     Савет за заштиту животне средине, 
4)     Савет за пољопривреду и развој села, 
5)     Савет за правна питања, 
6)     Савет за здравство, бригу о деци и социјална питања, 
7)     Савет за образовање, науку и технологију, 
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8)   Савет за културу и односе са верским заједницама, 
9)   Савет за спорт и омладину, 
10) Савет за националне мањине, 
11) Савет за избегла и расељена лица, 
12) Савет за дијаспору и међународну сарадњу, 
13) Савет за одбрану и безбедност. 
Извршни одбор Странке може у зависности од потребе, формирати и друге 

савете. 
 

а) Састав 
 

Члан 4. 
 

Састав сваког појединачног савета Странке чине: председник савета, 
потпредседник, секретар и чланови савета. 

Члан савета Странке може да буде свако лице које се на основу свог 
образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и 
разматра појаве и предлаже решења из делокруга савета. 
  
 

б) Председник 
 

Члан 5. 
 

Председник савета Странке руководи радом савета. 
Председника савета Странке бира Извршни одбор на предлог председника 

Извршног одбора Странке. 
Председник савета Странке за свој рад одговара, Председништву Странке, 

Главном одбору и Извршном одбору Странке. 
Мандат председника савета Странке траје четири године. 

  
Члан 6. 

 
Председнику савета Странке функција престаје истеком мандата. 
Члан коме је истекао мандат председника савета Странке може поново да 

буде биран на ту функцију. 
Пре истека времена на које је биран, функција председника савета Странке 

престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране  
Извршног одбора Странке. 

Извршни одбор Странке може, на предлог председника Извршног одбора 
Странке или на иницијативу савета, да опозове председника савета Странке ако не 
сазива седнице савета у предвиђеном року, не извршава одлуке Главног одбора, 
Председништва Странке и Извршног одбора Странке или ако не поштује Програм и 
акта Странке. 

Када председнику савета Странке престане мандат, до избора новог, радом 
савета координира потпредседник савета. 
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в) Потпредседник и секретар 
 

Члан 7. 
 

Савет Странке има  потпредседника и секретара које именује и разрешава 
председник савета Странке. 

Потпредсеник и секретар савета Странке помажу председнику савета у 
обављању послова из његове надлежности. 

У случају спречености или одсутности председника савета Странке, 
руковођење саветом преузима потпредсеник савета. 

Мандат потпредседника и секретара савета Странке траје четири године. 
  

Члан 8. 
 

Потпредседнику и секретару савета Странке функција престаје истеком 
мандата. 

Пре истека времена на које је именован, функција потпредседника савета 
Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од 
стране председника савета Странке. 

Пре истека времена на које је именован, функција секретара савета Странке 
престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
председника савета Странке. 
  

г) Седнице 
 

Члан 9. 
 

Савети Странке се састају по потреби, а најмање једном месечно. 
Седница савета се одржава нерадним даном или радним даном у 

поподневним часовима. 
Седницу савета странке сазива председник савета а у случају његове 

спречености, потпредседник  савета Странке. 
Председник савета или лица које он овласти мора све чланове савета да 

обавести о времену и месту одржавања седнице пет дана пре дана њеног 
одржавања. 

Из разлога хитности, ови рокови могу бити и краћи. 
Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом. 
О току седнице савета Странке води се записник са евиденцијом присутних 

чланова. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор Странке. 
 

д) Одлучивање 
 

Члан 10. 
 

Савет Странке може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна 
већина од укупног броја чланова савета. 

Савет Странке доноси одлуке јавним гласањем већином гласова присутних 
чланова савета. 
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2) Тимови Странке 

 
Члан 11. 

 
 Тимови Странке су радна тела која се формирају за вршење одређених 
активности и реализацију одређених задатака Главног одбора, Председништва 
Странке и Извршног одбора Странке. 

Одлуку о формирању тимова Странке доноси Извршни одбор Странке. 
            Одлуком о формирању тима, Извршни одбор Странке уређује његов делокруг 
рада, надлежности и организацију. 

Тимови Странке су: 
1)     Тим за чланство и сигурне гласове, 
2)     Тим за протокол и едукацију, 
3)     Тим за логистику и информатичку подршку. 
Извршни одбор Странке може у зависности од потребе, формирати и друге 

тимове. 
 

Састав 
 

Члан 12. 
 

Састав сваког појединачног тима Странке чине: шеф тима, заменик шефа 
тима, секретар и чланови тима. 

Члан тима Странке може да буде свако лице које се на основу свог 
образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и 
разматра појаве и предлаже решења из делокруга тима. 

 
Члан 13. 

 
Одредбе овог правилника које се односе на председника, потпредседника и 

секретара савета, као и на рад на седницама и одлучивање савета примењују се и 
на тимове Странке. 
 
 

2. САВЕТИ И ТИМОВИ ПРИ ОПШТИНСКИМ ОДБОРИМА 
 

1) Савети при општинским одборима 
 
 

Члан 14. 
 

Савете при општинским одборима формира извршни одбор општинског 
одбора у складу са потребама средине у којој делују. 

Одлуком о формирању савета, извршни одбор општинског одбора уређује 
његов делокруг рада, надлежности и организацију. 

У случају да није конституисан извршни одбор општинског одбора, одлуку о 
формирању савета доноси општински одбор. 
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а) Састав 

 
Члан 15. 

 
Састав сваког појединачног савета при општинском одбору чине: председник 

савета, потпредседник, секретар и чланови савета. 
Члан савета при општинском одбору може да буде свако лице чије се 

пребивалиште налази на територији општинског одбора и које се на основу свог 
образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и 
разматра појаве и предлаже решења из делокруга општинског савета. 

Сваки општински одбор дужан је да води евиденцију чланова савета при 
општинском одбору. 
  

б) Председник 
 

Члан 16. 
 

Председник савета при општинском одбору руководи радом савета. 
Председника савета бира извршни одбор општинског одбора на предлог 

председника извршног одбора. 
Председник савета за свој рад одговара извршном одбору општинског одбора. 
Мандат председника савета траје четири године. 

  
Члан 17. 

 
Председнику савета при општинском одбору функција престаје истеком 

мандата. 
Члан коме је истекао мандат председника савета може поново да буде биран 

на ту функцију. 
Пре истека времена на које је биран, функција председника савета престаје: 

оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране извршног 
одбора општинског одбора. 

Извршни одбор општинског одбора може, на предлог председника извршног 
одбора општинског одбора или на иницијативу савета при општинском одбору, да 
опозове председника савета ако не извршава одлуке извршног одбора општинског 
одбора, или ако не поштује Програм и акта Странке. 

Када председнику савета при општинском одбору престане мандат, до избора 
новог, радом савета координира потпредседник савета. 
  

в) Потпредседник и секретар 
 

Члан 18. 
 

Савет при општинском одбору има потпредседника и секретара савета које 
именује и разрешава председник савета. 

Потпредседник  и секретар савета помажу председнику савета у обављању 
послова из његове надлежности. 

У случају спречености или одсутности председника савета, руковођење 
саветом преузима потпредсетник савета. 

Мандат потпредседника и секретара савета траје четири године.  
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Члан 19. 
 

Потпредседнику и секретару савета при општинском одбору функција престаје 
истеком мандата. 

Пре истека времена на које је именован, функција потпредседника савета 
престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране 
председника савета. 

Пре истека времена на које је именован, функција секретара савета престаје: 
оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране председника 
савета при општинском одбору. 
  

г) Седнице 
 

Члан 20. 
 

Савети при општинским одборима се састају по потреби, а најмање једном 
месечно. 

Седница савета се одржава нерадним даном или радним даном у 
поподневним часовима. 

Седницу савета сазива председник савета, а у случају његове спречености 
,подпредседник савета. 

Председник савета или лица које он овласти мора све чланове савета на 
време да обавести о времену и месту одржавања седнице. 

Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом. 
О току седнице савета води се записник са евиденцијом присутних чланова. 
Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор Странке. 

  
д) Одлучивање 

 
Члан 21. 

 
Савет при општинском одбору може пуноважно да одлучује ако је на седници 

присутна већина од укупног броја чланова савета. 
Савет доноси одлуке јавним гласањем већином гласова присутних чланова 

савета. 
  

2) Тимови при општинским одборима 
 

Члан 22. 
 

Тимове при општинским одборима формира извршни одбор општинског 
одбора у складу са потребама средине у којој делују. 

Одлуком о формирању тима, извршни одбор општинског одбора уређује његов 
делокруг рада, надлежности и организацију. 

У случају да није конституисан извршни одбор општинског одбора, одлуку о 
формирању тимова доноси општински одбор. 

 
 
 
 
 



7 
 

 
Састав 

 
Члан 23. 

 
Састав сваког појединачног тима при општинском одбору чине: шеф тима, 

заменик шефа тима, секретар и чланови тима. 
 

Члан 24. 
 

Одредбе овог правилника које се односе на председника, потпредседника и 
секретара савета, као и на рад на седницама и одлучивање савета при општинским 
одборима примењују се и на тимове при општинским одборима. 
 

 
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

 
Обавезује се Извршни одбор Странке да дефинише изглед и форму образаца 

предвиђених овим правилником. 
Коришћење наведених образаца је обавезно. 
Обрасци који не садрже потпис овлашћених лица сматрају се неважећим. 

  
Члан 26. 

 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 
 

 
                                                                                                  председник ПОКС 
 
                                                                                                           Жика Гојковић, с.р. 


