На основу члана 10. Закона о политичким странкама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 61/15 – одлука УС) Оснивачка скупштина Покрета обнове Краљевине Србије дана 18.
јуна 2017. године, доноси

Статут
Покрета обнове Краљевине Србије
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Програмски циљеви
Члан 1.
Покрет обнове Краљевине Србије је политичка организација слободних,
равноправних и одговорних чланова, који делују ради остваривања следећих
програмских циљева:
1. успостављање уставне парламентарне монархије,
2. залагање за суверену и целовиту Краљевину Србију, са Косовом и Метохијом
као њеним неотуђивим делом,
3. очување традиције и духовности и културних вредности српског народа, уз
пуно уважавање националног и културног идентитета свих националних
заједница на територији Републике Србије,
4. очување и неговање породице и породичних вредности, као темеља државе и
друштва,
5. успостављање и развој тржишне економије по узору на најразвијеније земље
света,
6. подстицање развоја пољопривреде као основе будућег напретка Краљевине
Србије,
7. децентрализација, регионализација и јачање локалне самоуправе са циљем
равномерног развоја свих делова Краљевине Србије,
8. успостављање и одржавање снажних дипломатских односа са свим државама
света, у циљу остваривања стратешких интереса Краљевине Србије,
9. придруживање Краљевине Србије Европској унији,
10. неговање и јачање односа са дијаспором,
11. очување културне баштине и неговање добрих односа са Српском
православном црквом и осталим верским заједницама,
12. посебно очување и заштита духовне баштине и историјског наслеђа на Косову
и Метохији,
13. унапређење образовног система, поклањање посебне пажње омладини и
развоју спорта у циљу очувања здравља нације.
Овим статутом уређује се: назив и седиште политичке странке; симболи визуелног
идентитета; изглед и садржина печата политичке странке и организационих јединица по
територијалном принципу; програмски циљеви; услови и начин учлањивања и престанка
чланства; права, обавезе и одговорности чланова; организација по територијалном
принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и

опозива, трајање мандата и начин одлучивања; заступање политичке странке; поступак за
измене и допуне Програма и Статута и поступак доношења и измена других општих аката
политичке странке; остваривање јавности рада; начин одлучивања о удруживању
политичке странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању
политичке странке; начин финансирања политичке странке; начин обављања унутрашње
контроле финансијског пословања; лице одговорно за финансијско пословање,
подношење извештаја и вођење књига политичке странке и лице овлашћено да
контактира са надлежним органом; начин доношења одлуке о престанку рада; начин
располагања имовином политичке странке у случају престанка, као и друга питања од
значаја за рад и деловање политичке странке.
Назив и седиште
Члан 2.
Назив политичке странке је ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ.
Скраћени назив је ПОКС.
Седиште је у Београду.
Симболи визуелног идентитета
Члан 3.
Симболи визуелног идентитета Покрета обнове Краљевине Србије су: грб, застава
и слава.
Грб Покрета обнове Краљевине Србије је окрулог облика, кога чине два
концентрична круга у нијанси тамно жуте боје, између којих је на тамноплавој позадини
ћириличним писмом великим словима у нијанси тамно жуте боје, на горњем ободу
исписано „ПОКРЕТ ОБНОВЕ“, а на доњем ободу „КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“, док са леве и
десне стране обода стоје по три звезде у нијанси тамно жуте боје. У унутрашњем кругу
грба, налазе се три хоризонтална поља при чему је горње поље црвене, средње плаве, а
доње беле боје, а у самом средишту круга налази се круна у нијанси тамно жуте боје.
Застава Покрета обнове Краљевине Србије је правоугаоног облика, светло плаве
боје, CMYK 49,0,0,0/RGB 90,188,238 са грбом Покрета обнове Краљевине Србије у
средини, а однос дужине и ширине заставе је 2:1. На заставама организационих јединица
по територијалном принципу испод грба ћириличним писмом великим словима исписан
је назив организационе јединице.
Крсна слава Покрета обнове Краљевине Србије је Видовдан, која се слави 28-ог
јуна сваке године.
Изглед и садржина печата
Члан 4.
Покрет обнове Краљевине Србије има печат округлог облика, у чијем средишту
се налази грб Покрета обнове Краљeвине Србије, а по ободу текст: „ПОКРЕТ ОБНОВЕ
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - Београд“, исписан ћириличним писмом.
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Изглед и садржина печата органа и организационих јединица Покрета обнове
Краљевине Србије, по територијалном принципу, истоветни су као печат Покрета обнове
Краљевине Србије са додатним навођењем назива органа, односно организационих
јединица на које се односи.
II. ЗАСТУПАЊЕ
Члан 5.
Покрет обнове Краљевине Србије представља и заступа председник Покрета
обнове Краљевине Србије изабран на Скупштини у складу са одредбама овог статута.
Ако је председник Покрета обнове Краљевине Србије спречен да врши своју
функцију, Покрет обнове Краљевине Србије представља и заступа заменик председника
Покрета обнове Краљевине Србије.
Председник Покрета обнове Краљевине Србије може овластити друга лица да
представљају и заступају Покрет обнове Краљевине Србије у складу са овим статутом.
Акт о избору заступника садржи лично име, пребивалиште и адресу и јединствени
матични број грађана.
Заступник Покрета обнове Краљевине Србије дужан је да се придржава
овлашћења утврђених Статутом и одлукама надлежних органа Покрета обнове
Краљевине Србије.
III. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 6.
Рад и деловање Покрета обнове Краљевине Србије су јавни.
Јавност рада и деловања органа и чланства Покрета обнове Краљевине Србије,
остварује се кроз:
1. рад у представничким телима,
2. сарадњу са медијима,
3. организовање јавних скупова, трибина и округлих столова,
4. интернет активности,
5. на друге начине којима се успостављају односи са грађанима.
IV. ЧЛАНСТВО У ПОКРЕТУ ОБНОВЕ КРАЉEВИНЕ СРБИЈЕ
Учлањење
Члан 7.
У Покрет обнове Краљевине Србије (у даљем тексту: Странка) може се
учланити сваки пунолетни пословно способан држављанин који прихвата програмска
начела, циљеве и Статут Странке и спреман је да ради на њиховом остваривању, ако
није члан неке друге политичке странке, и ако није професионално или политички
компромитован.
Учлањење у Странку врши се пријемом од стране надлежног општинског или
градског одбора. Поступак за учлањење покреће се потписивањем и предајом
приступнице.
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Надлежни одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да
ли кандитат испуњава услове за учлањење и да о томе обавести кандидата. Ако
надлежни одбор у наведеном року од пријема приступнице, не донесе другачију одлуку
или о донетој одлуци не обавести кандидата, сматраће се да је прихватио учлањење. На одлуку
о одбијању учлањења, кандидат има право приговора сагласно Правилнику о
чланству и осталим актима Странке.
Изузетно, чланство у Покрету обнове Краљевине Србије може се стећи одлуком
Извршног одбора Странке, на предлог председника Странке, Председништва или
председника Извршног одбора Странке.
Странка може да има и почасне чланове које, на предлог председника
Странке, Председништва или Извршног одбора, бира Главни одбор.
Статус почасног члана се додељује појединцу који је личним заслугама и
ангажовањем промовисао Странку и помогао у остваривању циљева Странке.
Права и обавезе члана
Члан 8.
Члан Странке има право да учествује у деловању Странке, да бира и буде биран у
њене органе и да при учешћу у раду органа Странке без икаквих последица износи
мишљења и заузима ставове о питањима о којима се расправља и одлучује.
Члан Странке стиче право да бира и буде биран у органе Странке протеком рока од
шест месеци од дана пријема у Странку.
Члан Странке има право да даје предлоге и иницијативе у складу са Програмом,
политиком и Статутом Странке.
Члан Странке има право да буде стално и правовремено обавештен од стране
Странке о њеном деловању и акцијама.
Члан Странке има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду
угрожена због припадности Странци или вршења страначких послова.
Члан Странке је дужан да шири идеје које заступа Странка, спроводи њену
политику, чува и унапређује углед Странке, залаже се за успех на изборима, плаћа
чланарину и према својим могућностима материјално помаже Странку.
Члан који није измирио редовне обавезе плаћања чланарине не може да буде
биран за кандидата за јавне или страначке функције.
Питања плаћања чланарине и материјалне помоћи Странци уређују се
Правилником о чланству Покрета обнове Краљевине Србије.
Сва права и обавезе члана Странке остварују се без дискриминације по основу
пола и националне припадности.
Престанак чланства
Члан 9.
Чланство у Странци престаје писменом изјавом о иступању, брисањем из
евиденције чланова и искључењем.
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Брисање из евиденције чланова
Члан 10.
Члан Странке брише се из евиденције чланова због ступања у другу странку или
иступања у јавности у име друге странке; кандидовања на изборима без сагласности
Странке; повреде одлуке Странке о оснивању и саставу посланичке или одборничке
групе; повреде одлуке Странке о начину понашања и гласања у посланичкој или
одборничкој групи, извршним органима и другим телима; ако не врши дужности које
има као члан Странке (члан 8. став 6. овог статута), као и у случају смрти.
Предлог за брисање из евиденције чланова подносе општински, градски одбор
или Извршни одбор Странке.
Одлуку о брисању из евиденције чланова доноси Извршни одбор Странке, а ако је
предлог поднео Извршни одбор одлуку доноси Председништво Странке.
Одлуку о брисању из евиденције чланова спроводи Секретаријат Странке.
Дисциплинска одговорност
Члан 11.
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. Дисциплинске мере су: опомена, суспензија чланских права и
искључење.
Дисциплински поступак
Члан 12.
Дисциплински поступак се води и изричу дисциплинске мере на основу
Правилника о дисциплинком поступку, који доноси Извршни одбор Странке.
Предлог за изрицање дисциплинске мере могу поднети општински, градски одбор
или Извршни одбор Странке.
О томе да ли ће бити изречена дисциплинска мера и која, одлучују:
1. Председништво Странке у поступцима који се воде против највиших
функционера и органа Странке,
2. Дисциплинска комисија коју формира надлежни општински и градски одбор, у
поступцима који се воде против чланова општинских и градских одбора.
На првостепену одлуку Председништва Странке и дисциплинских комисија
општинских и градских одбора, може да се изјави жалба Статутарној комисији, у року од
осам дана, а њена одлука је коначна.
Од доношења првостепене одлуке до коначности одлуке о искључењу, члану
мирују права и обавезе у Странци.
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V. ОРГАНИ СТРАНКЕ
Појам и врсте органа
Члан 13.
Органи Странке су органи чија се надлежност простире на целокупној територији
Републике Србије.
Органи Странке су:
1. Скупштина,
2. Главни одбор,
3. Председник,
4. Председништво,
5. Извршни одбор,
6. Статутарна комисија,
7. Надзорни одбор,
8. Политички савет,
9. Генерални секретар,
10. Интернационални секретар,
11. Директор.
Рад органа Странке је јаван.
Изузетно, орган може искључити јавност, о чему одлучује непосредно пре почетка
заседања.
1.Скупштина
Члан 14.
Скупштина је највиши орган Странке.
Скупштина ради у редовним и ванредним седницама.
Сазивање Скупштине
Члан 15.
Скупштину сазива председник Странке или Главни одбор.
Редовна седница Скупштине одржава се једном у четири године.
Ванредна седница Скупштине одржава се:
1. на захтев председника Странке,
2. на захтев две трећине чланова Главног одбора,
3. када престане функција председника Странке.
Предлагач ванредне седнице Скупштине обавезан је да предложи дневни ред и
образложи потребу за одржавањем ванредне седнице Скупштине.
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Редовна седница се сазива најкасније 60 дана пре дана одређеног за њено
одржавање, а ванредна седница се сазива у року од осам дана од стицања услова за њено
одржавање, тако да се одржи у року од 30 дана од дана сазивања.
Надлежност Скупштине
Члан 16.
Скупштина је надлежна да:
1. доноси Програм и Статут Странке и њихове измене и допуне,
2. доноси одлуке, декларације и препоруке,
3. бира и разрешава председника, заменика председника и потпредседнике Странке,
4. бира и разрешава изабране чланове Главног одбора,
5. бира и разрешава изабране чланове Председништва,
6. бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
7. одлучује о престанку рада Странке,
8. разматра и усваја извештаје о раду органа Странке,
9. доноси Пословник о раду,
10. врши друге послове одређене овим статутом.
Састав Скупштине
Члан 17.
Скупштину Странке чине делегати.
Делегати могу бити: по функцији и изабрани делегати.
Делегати по функцији: председник Странке, заменик председника и
потпредседници Странке, чланови Председништва, чланови Главног одбора, председници
радних тела Странке, чланови Извршног одбора, Надзорног одбора, Статутарне комисије,
генерални секретар, директор, интернационални секретар, портпарол, председник Српске
краљевске омладине, председница Форума жена, председник Организације Покрета
обнове Краљевине Србије у иностранству, шеф Службе за информисање, председник и
потпредседници покрајинског одбора, председник извршног одбора покрајинског одбора,
председници општинских, градских, окружних и регионалних одбора, као и носиоци
најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи, министри, државни
секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских
секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и
покрајинској скупштини, градоначелници, заменици градоначелника, председници
општина, заменици председника општина и председници и заменици председника
скупштина градова и општина.
Изабране делегате чине представници општинских и градских организација, у
сразмери које утврди Председништво Странке, на предлог Извршног одбора.
Мандат изабраним делегатима траје четири године.
Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, престанком чланства у странци и
сазивањем редовне седнице Скупштине.
Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране органа који га
је изабрао.
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Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.
Одлучивање Скупштине
Члан 18.
Скупштина пуноважно одлучује на заседању на коме је присутна већина од
укупног броја делегата.
О свим питањима Скупштина одлуке доноси већином гласова од укупног броја
делегата, а о процедуралним питањима - већином гласова присутних делегата.
Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, ако овим Статутом није друкчије
одређено.
Органе Странке Скупштина бира тајним гласањем, у поступку који утврди својим
пословником.
Скупштина Странке може одлучити да органе Странке бира јавним гласањем.
Члан 19.
Скупштином председава председник Странке.
Заменик председника Странке, председава Скупштином када је председник
Странке спречен да врши своју функцију.
Ако су председник и заменик председника Странке спречени да врше своју
функцију, Скупштином председава потпредседник Странке, кога овласти Председништво
Странке.
2. Главни одбор
Члан 20.
Главни одбор је највиши орган Странке између две седнице Скупштине, који за то
време утврђује политику у складу са Програмом Странке и одлукама Скупштине.
Председник Странке је по функцији председник Главног одбора.
Заменик председника Странке је по функцији заменик председника Главног
одбора.
Главни одбор се састаје по потреби, а најмање једном у шест месеци.
Надлежност Главног одбора
Члан 21.
Главни одбор је надлежан да:
1. предлаже Скупштини Програм и Статут Странке, њихове измене и допуне и
Пословник о раду Скупштине,
2. доноси одлуке о изменама и допунама Програма и Статута Странке, на предлог
Председништва Странке уз обавезу подношења Скупштини на потврђивање,
3. одлучује о учешћу на изборима, као и о ступању и иступању из коалиција на
свим нивоима, на предлог Извршног одбора,
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4. усваја изборне листе кандидата за посланике у Народној Скупштини
Републике Србије,
5. одлучује о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и
иностранству
6. одлучује о спајању Странке са другим политичким организацијама,
7. бира и разрешава, потпредседнике Странке, на предлог председника Странке, у
периоду између два скупштинска заседања
8. бира и разрешава изабране чланове Председништва, у периоду између два
скупштинска заседања
9. бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора, у периоду између
два скупштинска заседања
10. бира и разрешава председника Извршног одбора, на предлог Председника
Странке,
11. бира и разрешава председника и чланове Статутарне комисије,
12. доноси Правилник о локалној организацији Покрета обнове Краљевине Србије,
13. доноси Правилник о чланству Покрета обнове Краљевине Србије,
14. расправља и одлучује о свим питањима битним за Странку, као и о политичким
приликама у земљи,
15. анализира и оцењује резултате избора,
16. решава сукоб надлежности између органа Странке,
17. доноси Пословник о раду,
18. обавља и друге послове у складу са овим статутом и општим актима Странке.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира
Председништву Странке.
У случају када Главни одбор одлучује о питањима која спадају у надлежност
Скупштине, у обавези је да донете одлуке поднесе на потврђивање Скупштини.
Одлуку из претходног става Главни одбор доноси двотрећинском већином од
укупног броја чланова Главног одбора.
Главни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду између две скупштине.
Састав Главног одбора
Члан 22.
Главни одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови.
Чланови по функцији су: председник, заменик председника и потпредседници
Странке, чланови Председништва, чланови Извршног одбора, председници радних тела
Странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора, генерални
секретар, директор, интернационални секретар, портпарол, председник Српске краљевске
омладине, председница Форума жена, председник Организације Покрета обнове
Краљевине Србије у иностранству, шеф Службе за информисање, председник и
потпредседници покрајинског одбора, председник извршног одбора покрајинског одбора,
председници општинских, градских, окружних и регионалних одбора, као и носиоци
најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи, министри, државни
секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских
секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и
покрајинској скупштини, градоначелници, заменици градоначелника, председници
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општина, заменици председника општина и председници и заменици председника
скупштина градова и општина.
Изабране чланове Главног одбора, на предлог председника Странке, бира
Скупштина из реда посебно заслужених чланова Странке на мандатни период од четири
године.
Престанак функције
Члан 23.
Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је
изабран или престанком чланства у Странци.
Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору престаје
престанком мандата.
Изабраном члану Главног одбора функција може да престане и опозивом од стране
Скупштине.
Сазивање Главног одбора
Члан 24.
Седницу Главног одбора сазива председник или Председништво Странке.
Сазивањем седнице одређују се време и место одржавања седнице Главног одбора
и дневни ред.
Начин доношења одлука и кворум
Члан 25.
Главни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна већина од
укупног броја чланова Главног одбора.
Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Начин гласања
Члан 26.
Гласање о избору и разрешењу потпредседника Странке, чланова Председништва
Странке и председника Извршног одбора Странке је јавно, осим ако Главни одбор
другачије не одлучи.
Санкција за одсуствовање са седница
Члан 27.
Члану Главног одбора који неоправдано одсуствује са три седнице, престаје
мандат у Главном одбору.
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3. Председник
Члан 28.
Председник Странке представља, заступа Странку и руководи Странком.
Мандат председника Странке траје четири године.
Председник Странке је за свој рад одговоран Скупштини и Главном одбору.
Избор председника
Члан 29.
Председника Странке бира Скупштина тајним гласањем.
Скупштина може одлучити и да избор председника обави јавним гласањем.
Кандидата за председника Странке предлаже најмање 30 општинских и градских
одбора.
Предлог кандидата за председника Странке подноси се Скупштини у писаном
облику.
Кандидат за председника Странке дужан је да предложи програмску платформу
Странке и листу кандидата за заменика и потпредседнике Странке.
Члан 30.
За председника Странке изабран је кандидат који је добио већину гласова
присутних делегата Скупштине.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио више од половине
гласова присутних делегата Скупштине, поновиће се избори између два кандидата који су
добили највећи број гласова.
На поновљеном гласању за председника Странке изабран је кандитат који је добио
већи број гласова.
Престанак функције
Члан 31.
Председнику Странке престаје функција истеком мандата.
Члан Странке коме је истекао мандат председника Странке може поново да буде
биран на ту функцију.
Пре истека времена за који је биран, председнику Странке функција престаје:
оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине.
Скупштина може да опозове председника Странке ако не извршава одлуке
Скупштине и ако не поштује Програм и акте Странке.
Поступак за опозивање председника Странке покреће се на предлог Главног
одбора или две трећине делегата Скупштине.
Скупштина одлучује о опозиву председника Странке тајним гласањем.
Скупштина може да одлучи да о опозиву председника Странке одлучује јавним
гласањем.
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Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив преседника Странке,
заменик председника, односно потпредседник Странке кога овласти Председништво,
дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.
На седници на којој је донела одлуку о опозиву председника Странке, Скупштина
ће донети и одлуку о избору новог председника.
Надлежност председника
Члан 32.
Председник Странке представља и заступа Странку у земљи и иностранству,
руководи организацијом, одређује послове потпредседницима и надзире деловање органа
Странке.
Председник Странке је надлежан и да:
1. предлаже Председништву одлуке из надлежности Председништва,
2. непосредно координира рад посланичке групе у Народној Скупштини
Републике Србије по питањима о којима Главни одбор није заузео став,
3. сазива и председава седницама Скупштине, Главног одбора и Председништва
Странке,
4. делегира одређена задужења осталим функционерима Странке,
5. предлаже кандидате за заменика председника, потпредседнике Странке,
чланове Председништва, председника Извршног одбора, председника и
чланове Статутарне комисије, делегате за Скупштину, чланове Главног одбора,
директора Странке, интернационалног секретара, шефа Изборног штаба,
6. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органима,
7. именује и разрешава портпарола Странке,
8. врши друге послове одређене овим статутом.
Председник Странке одговоран је за спровођење одлука Скупштине и Главног
одбора и о томе подноси извештај Скупштини и Главном одбору.
Заменик председника
Члан 33.
Заменик председника Странке замењује председника Странке у случају његове
спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник.
У случају престанка функције председника Странке, заменик председника је
дужан да сазове седницу Председништва Странке у року од три дана од дана престанка
функције председника.
Заменик председника Странке за свој рад одговара Скупштини, Главном одбору и
председнику Странке.
Мандат заменика председника Странке траје четири године.
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Избор заменика председника
Члан 34.
Заменика председника Странке бира Скупштина, на предлог председника Странке.
Предложени кандидат за заменика председника Странке је изабран, ако је за његов
избор гласала већина од присутних делегата.
Престанак функције
Члан 35.
Заменику председника Странке функција престаје истеком мандата.
Члан коме је истекао мандат заменика председника Странке, може поново да буде
биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција заменика председника Странке
престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране
Скупштине.
Скупштина може да опозове заменика председника Странке ако не извршава одлуке
Скупштине и ако не поштује Програм и акте Странке.
Поступак за опозивање заменика председника Странке покреће се на предлог
председника Странке, Председништва или две трећине чланова Главног одбора.
Скупштина одлучује о опозиву заменика председника Странке тајним гласањем.
Скупштина може да одлучи да о опозиву заменика председника одлучује јавним
гласањем.
Када овлашћени предлагач подносе предлог за опозив заменика председника
Странке, председник Странке, односно потпредседник Странке кога овласти
Председништво или Главни одбор Странке, дужан је да сазове ванредну седницу
Скупштине, која одлучује о опозиву.
На седници, на којој је донела одлуку о опозиву заменика председника Странке,
Скупштина ће донети одлуку и о избору новог заменика председника Странке.
Потпредседници
Члан 36.
Број потпредседника Странке које бира Скупштина одређује кандидат за
председника Странке.
Потпредседници помажу председнику Странке у раду и врше послове које им он
одреди.
Сваки потпредседник Странке обавезно има задужење које му одређује
председник Странке.
Председника Странке замењује потпредседник кога он овласти.
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Члан 37.
Мандат потпредседника Странке траје четири године.
Потпредседнику Странке функција престаје истеком мандата.
Члан коме је истекао мандат потпредседника Странке, може поново да буде биран
на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника Странке престаје:
оставком или опозивањем од стране Скупштине, односно Главног одбора.
Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином гласова присутних
чланова Главног одбора, да опозове потпредседника Странке ако не извршава одлуке
Скупштине, Главног одбора и председника Странке и ако не поштује Програм и акте
Странке.
4. Председништво
Члан 38.
Председништво је политичко-оперативни орган Странке.
Састав и овлашћења
Члан 39.
Председништво чине чланови по функцији и изабрани чланови.
Чланови по функцији су: председник, заменик председника и потпредседници
Странке, председник Извршног одбора, генерални секретар, директор, интернационални
секретар, председник Организације Покрета обнове Краљевине Србије у иностранству,
портпарол, председник Покрајинског одбора, председници регионалних одбора,
председник Српске краљевске омладине и председница Форума жена.
Изабране чланове Председништва бира, на предлог председника Странке,
Скупштина, односно Главни одбор из реда посебно заслужних чланова Странке, на
мандатни период од четири године.
Седнице Председништва сазива и њихов дневни ред предлаже председник
Странке.
Седницама Председништва председава председник Странке, а у случају његове
спречености заменик председника или потпредседник Странке кога председник Странке
овласти. Председништво ради на седницама и пуноважно одлучује ако је присутна
већина од укупног броја чланова Председништва.
Председништво Странке доноси одлуке већином гласова од присутних чланова.
Престанак функције
Члан 40.
Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је
изабран или престанком чланства у Странци.
Изабраним члановима Председништва, функција може да престане и опозивом од
стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.
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Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен ако не
извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и акте Странке.
Члану Председништва по функцији, функција у Председништву престаје и
престанком мандата.
Надлежност Председништва
Члан 41.
Председништво учествује у стварању и вођењу политике Странке, расправља о
свим питањима битним за њен рад и даје предлоге председнику Странке и Главном
одбору у питањима из њихове надлежности.
Председништво је надлежно и да:
1. предлаже Главном одбору одлуке о учешћу на изборима на републичком нивоу,
2. предлаже Главном одбору одлуку о ступању и иступању из коалиција на
републичком нивоу, као и изборну листу кандидата за посланике у Народној
Скупштини Републике Србије,
3. даје сагласност на формирање коалиције на локалном нивоу, на предлог
Извршног одбора,
4. доноси одлуку о иступању из коалиције на локалном нивоу, на предлог
Извршног одбора,
5. доноси Пословник о раду посланичке групе у Народној Скупштини
Републике Србије,
6. именује шефа Изборног штаба, на предлог Извршног одбора,
7. кандидује државне функционере из редова чланова Странке, на предлог
Извршног одбора,
8. распушта општинске, градске и покрајинске одборе и укида њихове одлуке и
друге акте који су супротни овом статуту и политици Странке, на предлог
Извршног одбора,
9. именује и разрешава поверенике покрајинских, градских и општинских одбора,
на предлог Извршног одбора,
10. именује и разрешава председнике регионалних и окружних одбора, на предлог
Извршног одбора,
11. именује и разрешава председника Организације Покрета обнове Краљевине
Србије у иностранству,
12. потврђује листе кандидата за покрајинске посланике,
13. одређује услове које морају да испуне кандидати за чланове Владе
и функционере у органима власти, јавним предузећима и установама у
Републици Србији,
14. одређује кандидате за чланове Владе и функционере у органима власти,
јавним предузећима и установама у Републици Србији,
15. именује и разрешава председника посланичке групе у Народној
Скупштини Републике Србије,
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16. бира и разрешава генералног секретара, на предлог Извршног одбора,
17. бира и разрешава интернационалног секретара, на предлог председника
Странке,
18. именује и разрешава директора Странке, на предлог председника Странке,
19. именује и разрешава председника и чланове Политичког савета,
20. стара се о информисању и именује и разрешава шефа Службе за
информисање,
21. усваја програм изборне кампање и даје сагласност на план изборне кампање
на предлог изборног штаба,
22. доноси Правилник о раду стручних служби, на предлог генералног секретара,
23. доноси Правилник о раду радних тела Странке,
24. утврђује и води кадровску политику странке водећи рачуна о
равноправности полова, формира комисију за кадровска питања и доноси
пословник о њеном раду,
25. оснива комисије за поједине послове из надлежности Председништва,
26. даје сагласности на активности Српске краљевске омладине и Форума жена,
разматра и усваја извештаје о њиховом раду,
27. бира и разрешава председнике и чланове радних тела Странке, на предлог
Извршног одбора,
28. планира политичке скупове и политичке активности Странке, на предлог
Извршног одбора,
29. доноси одлуке о организовању политичких скупова, на предлог Извршног
одбора,
30. доноси Пословник о раду,
31. врши друге послове одређене овим статутом.
Председништво може да одлучује и о питањима из надлежности Главног одбора,
уз обавезу да донету одлуку поднесе на потврду на првој наредној седници Главног
одбора, и то само у случају када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њом се
решава битно питање или спречава наступање штетних последица.
Председништво је дужно да најмање једном у шест месеци Главном одбору
поднесе извештај о свом раду.
5. Извршни одбор
Члан 42.
Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора.
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Састав Извршног одбора
Члан 43.
Извршни одбор чине: председник, затим заменик председника, потпредседници,
секретар и чланови Извршног одбора, које бира и разрешава председник Извршног
одбора, председници радних тела Странке, генерални секретар, директор Странке, шеф
Службе за информисање, председник Организације Покрета обнове Краљевине Србије у
иностранству и председници регионалних одбора.
Председник Извршног одбора
Члан 44.
Председника Извршног одбора бира и разрешава Главни одбор из реда својих
чланова на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова.
Мандат председника Извршног одбора траје четири године.
Председник Извршног одбора за свој рад одговара председнику Странке и
Главном одбору.
Овлашћења председника Извршног одбора
Члан 45.
Председник Извршног одбора предлаже Главном одбору и Председништву
програм рада Извршног одбора; прати извршење одлука Извршног одбора; одређује
задужења члановима Извршног одбора; одређује лице које преузима печат,
документацију и имовину распуштеног локалног одбора и врши друге послове одређене
овим статутом и Пословником о раду Извршног одбора.
Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора, предлаже дневни
ред и председава седницама.
Престанак функције
Члан 46.
Председнику Извршног одбора функција престаје истеком мандата.
Члан коме је истекао мандат председника Извршног одбора може поново да буде
биран на ту функцију.
Пре истека времена на које је биран, функција председника Извшног одбора
престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Главног
одбора.
Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином гласова од укупног
броја чланова Главног одбора да опозове председника Извршног одбора ако не извршава
одлуке Главног одбора, председника Странке или ако не поштује Програм и акте Странке.
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Заменик председника, потпредседници и секретар Извршног одбора
Члан 47.
Заменик председника Извршног одбора замењује председника Извршног одбора
Странке у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери
председник Извршног одбора.
Потпредседници и секретар Извршног одбора помажу председнику Извршног
одбора у обављању послова из његове надлежности.
Мандат заменика, потпредседника, секретара и чланова Извршног одбора траје
четири године.
Члан 48.
Заменику, потпредседницима и секретару Извршног одбора функција престаје
истеком мандата.
Пре истека времена на које је именован функција заменика, потпредседника и
секретара престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране
председника Извршног одбора.
Надлежност Извршног одбора
Члан 49.
Извршни одбор је надлежан да:
1. извршава одлуке Главног одбора, председника Странке и Председништва,
2. усклађује и надзире рад локалних органа Странке,
3. на образложен захтев градских и општинских одбора предлаже Председништву
Странке ступање и иступање из коалиција на градском и општинском нивоу,
ступање и иступање из локалних органа власти,
4. предлаже Председништву Странке распуштање општинских, градских и
покрајинских одбора,
5. после распуштања општинског, градског и покрајинског одбора, предлаже
Председништву Странке именовање повереника тих одбора,
6. доноси пословнике о раду одборничких група,
7. потврђује избор председника локалних одбора,
8. потврђује кандидатуре за градоначелнике и председнике општина,
9. припрема Странку и страначку организацију за изборе, формира изборне
штабове и предлаже Председништву Странке план изборних кампања,
10. предлаже Председништву Странке именовање и разрешење генералног
секретара,
11. доноси Правилник о дисциплинском поступку,
12. сазива, по потреби, скупштине локалних органа,
13. решава спорове између локалних органа,
14. оснива комисије за поједине послове из надлежности Извршног одбора,
15. именује и разрешава секретара Секретаријата, на предлог генералног секретара,

18

16. предлаже Председништву Странке избор и разрешење председника и чланова
радних тела Странке,
17. доноси Пословник о раду,
18. врши друге послове одређене овим статутом, општима актима Странке и
одлукама Главног одбора и Председништва Странке.
Извршни одбор је дужан да најмање једном у шест месеци Главном одбору
поднесе извештај о своме раду.
Сазивање и рад Извршног одбора
Члан 50.
Рад Извршног одбора се одвија на седницама.
Седницу Извршног одбора сазива председник Извршног одбора.
У случају одсуства председника Извршног одбора, седницом руководи заменик
или један од потпредседника кога председник Извршног одбора овласти.
Сваки члан Извршног одбора мора бити обавештен о времену и месту одржавања
седнице.
Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање једном месечно. Извршни одбор
пуноважно одлучује ако је присутна већина од укупног броја чланова Извршног одбора.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, осим ако
Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије.
6. Статутарна комисија
Члан 51.
Статутарна комисија има председника и шест чланова које бира и разрешава
Главни одбор, на предлог председника Странке.
Чланови Статутарне комисије су, по правилу, дипломирани правници. Рад
Статутарнe комисијe се одвија на седницама и пуноважно одлучује ако је присутна
већина од укупног броја чланова Статутарне комисије. Статутарнa комисијa доноси
одлуке већином гласова присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима
Странке није предвиђено другачије
Члану Статутарне комисије мандат траје четири године.
Надлежност
Члан 52.
Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке,
2. припрема нацрт измена и допуна Статута Странке и других општих аката
Странке,
3. утврђује пречишћен текст Статута и других општих аката,
4. утврђује усклађеност одлука Странке са Статутом,
5. одлучује по жалби на првостепене одлуке Председништва Странке и
дисциплинских комисија општинских и градских одбора.

19

7. Надзорни одбор
Члан 53.
Надзорни одбор је самостални и независан орган Странке кога бира и разрешава
Скупштина, односно Главни одбор.
Надзорни одбор чине председник и најмање два члана. Надзорни одбор ради на
седницама и пуноважно одлучује ако је присутна већина од укупног броја чланова
Надзорног одбора. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова,
осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије
Члану Надзорног одбора мандат траје четири године.
Надлежност
Члан 54.
Надзорни одбор: обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке
контролисањем прихода Странке и употребе финансијских средстава Странке, обавља
унутрашњу контролу управљања имовином која је у власништву Странке или којом
Странка располаже по другом основу.
Надзорни одбор подноси извештај о раду Скупштини Странке, а извештаје о
унутрашњој контроли финансијског пословања, по правилу два пута годишње,
председнику Странке, Главном одбору и Извршном одбору.
Члан 55.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови других органа
Странке које бира Скупштина Странке.
8. Политички савет
Састав
Члан 56.
Политички савет је политичко-саветодавни орган Странке, састављен од
чланова Странке и нестраначких личности које су признати стручњаци у различитим
сферама друштвеног живота.
Председника и чланове Политичког савета, именује Председништво Странке на
мандатни период од четири године.
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Надлежност
Члан 57.
Политички савет:
1. бави се стратешким питањима развоја Странке,
2. бави се најзначајнијим питањима за остваривање програмских циљева Странке,
3. бави се истраживачким радом у актуелним областима друштвеног живота.
Политички савет може да предложи измене програма и других политичких аката
Странке.
9. Генерални секретар
Члан 58.
Генерални секретар је инокосни политичко-оперативни орган Странке који
руководи радом стручне службе и стара се о спровођењу политике Странке на свим
нивоима организације Странке, од највишег до локалног нивоа.
Генерални секретар је надлежан да:
1. организује и координира рад органа Странке,
2. у сарадњи са органима Странке стара се о извршењу одлука председника,
Председништва и Главног одбора Странке,
3. усклађује рад општинских, градских, окружних, регионалних и покрајинских
одбора,
4. предлаже Извршном одбору Странке именовање и разрешење секретара
Секретаријата,
5. одобрава израду печата локалним органима Странке,
6. обавља друге послове које му повери председник Странке.
Генералног секретара бира Председништво Странке, на предлог Извршног одбора
на мандатни период од четири године.
Генералном секретару мандат пре истека времена на које је биран престаје:
оставком или опозивањем од стране Председништва Странке.
10. Интернационални секретар
Члан 59.
Интернационални секретар је инокосни оперативни орган Странке којег, на
предлог председника Странке бира Председништво, на мандатни период од четири
године.
Интернационални секретар обавља све оперативне послове везане за међународне
контакте и сарадњу са другим странкама, страначким удружењима и међународним
организацијама.
Интернационални секретар у свом раду заступа интересе, политику и Програм
Странке, а у обављању својих послова уско сарађује са свим органима Странке.

21

11. Директор
Члан 60.
Директор Странке је инокосни извршни орган Странке, кога на предлог
председника Странке именује Председништво на мандатни период од четири године.
Директор је одговоран за финансијско пословање Странке, подношење извештаја и
вођења књига Странке и овлашћен је да контактира са надлежним органом.
Директор је надлежан и да:
1. потписује финансијска документа,
2. одобрава отварање рачуна, подрачуна локалним органима Странке,
3. предлаже Председништву Странке финансијски план Странке и стара о
његовом испуњењу,
4. припрема и подноси Председништву Странке финансијске извештаје и
завршни рачун,
5. врши и друге послове одређене овим статутом.
За обављање послова из своје надлежности директор може именовати једног или
више помоћника.
Директор извршава налоге председника Странке и Председништва.
Директору престаје функција пре истека мандата на који је именован у случају:
подношења оставке, престанком чланства у Странци и када Председништво на предлог
председника Странке донесе одлуку о његовом разрешењу.
VI. ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 61.
Организациону структуру Странке по територијалном принципу чине:
1. Месна организација,
2. Општинска организација,
3. Градска организација,
4. Окружна организација,
5. Регионална организација,
6. Покрајинска организација.
Органи локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме
делују, организују и придобијају нове чланове и воде, односно спроводе политику на свом
нивоу у складу са Статутом, Програмом и одлукама највиших органа Странке.
Питање надлежности, саставa избора, престанка мандата, као и деловања локалних
органа Странке уређује се Правилником о локалној организацији Покрета обнове
Краљевине Србије.
Мандат свих органа локалне организације траје четири године.
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1. Месна организација
Члан 62.
Месна организација се формира ради спровођења политике Странке и
организовања Странке на својој територији.
Месну организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, односно
боравиште на територији месне организације.
Органи месне организације су:
1. Месни одбор,
2. Председник.
2. Општинска организација
Члан 63.
Општинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији
општине.
Општинску организацију чине сви чланови Странке са територије општине.
Органи општинске организације су:
1. Скупштина,
2. Општински одбор,
3. Председник,
4. Председништво,
5. Извршни одбор.
Члан 64.
Скупштина општинске организације:
1. бира и разрешава председника општинског одбора,
2. одлучује о извештају о раду који подноси председник општинског одбора,
3. доноси пословник о раду,
4. разматра и остала питања од важности за Странку на нивоу локалне
организације.
Члан 65.
Општински одбор је политички орган који руководи радом општинске
организације.
Општински одбор чине:
1. председник,
2. потпредседници,
3. чланови,
4. одборници у скупштини општине,
5. председник омладине,
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6. председница општинског Форума жена,
7. чланови Главног одбора и Покрајинског одбора са територије општинске
организације,
8. носиоци највиших функција локалне власти, односно председник и заменик
председника општине, чланови општинског већа, председник и заменик
председника скупштине општине, секретар и заменик секретара скупштине
општине,
9. председник извршног одбора општинског одбора,
10. председници месног одбора,
11. секретар општинског одбора.
Члан 66.
Основне 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 посланике са своје територије,
8. предлаже кандидате за све органе и тела који се бирају на Скупштини Странке,
на скупштини покрајинске и градске организације којој општински одбор
припада,
9. предлаже кандидате за председника општине,
10. утврђује листу кандидата за одборнике,
11. предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије,
12. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке.
3. Градска организација
Члан 67.
Града.

Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији
Градску организацију чине сви чланови Странке са територије града.
Органи Градске организације су:
1. Скупштина,
2. Градски одбор,
3. Председник,
4. Председништво,
5. Извршни одбор.
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Члан 68.
Градски одбор је политички орган који руководи радом градске организације.
Градски одбор чине:
1. председник,
2. потпредседници,
3. чланови,
4. одборници у скупштини града,
5. председник омладине,
6. председница градског Форума жена,
7. чланови Главног одбора и Покрајинског одбора са територије градске
организације,
8. носиоци највиших функција локалне власти, односно градоначелник и заменик
градоначелника, чланови градског већа, председник и заменик председника
скупштине града, секретар и заменик секретара скупштине града,
9. председник извршног одбора градског одбора,
10. председници општинских одбора,
11. секретар градског одбора.
Члан 69.
Основне надлежности Градског одбора:
1. води политику Странке на својој територији,
2. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији,
3. предлаже кандидата за градоначелника,
4. потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје територије,
5. утврђује листу кандидата за градске одборнике,
6. предлаже кандидате за посланике са своје територије,
7. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских организација и
именовање повереника на територији своје организације,
8. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке.
4. Окружна организација
Члан 70.
Окружна организација формира се ради координисаног спровођења политике
Странке примерено посебним потребама политичког живота у округу.
Органи окружне организације су:
1. Окружни одбор,
2. Председник окружног одбора.
Чланови Окружног одбора су:
1. председник окружног одбора,
2. председници општинских и градских одбора са територије округа,
3. чланови Главног одбора са територије округа,
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4. републички и покрајински посланици са територије округа,
5. носиоци највиших функција локалне власти, 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.
Основне надлежности окружне организације су:
1. координира политику Странке на својој територији,
2. анализира спровођење одлуке Странке на својој територији.
5. Регионална организација
Члан 71.
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.
Органи регионалне организације су:
1. Регионални одбор,
2. Председник.
Члан 72.
Основне надлежности регионалне организације:
1. води политику Странке на својој територији,
2. спроводи одлуке Странке на својој територији,
3. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општиниских и градских
организација и именовање повереника на територији своје организације,
4. предлаже кандидате за посланике са своје територије.
Члан 73.
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.
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6. Покрајинска организација
Члан 74.
Покрајинска организација се формира ради вођења политике Странке на
територији Покрајине.
Органи покрајинске организације су:
1. Покрајински одбор,
2. Председник,
3. Председништво,
4. Извршни одбор.
Члан 75.
Основне надлежности покрајинске организације:
1. води политику Странке на својој територији,
2. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији,
3. предлаже листу кандидата за покрајинске посланике Председништву Странке,
4. потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији
Покрајине,
5. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских и градских
одбора и именовање повереника градских и општинских одбора на територији
Покрајине.
VII. ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА
Српска краљевска омладина
Појам и надлежност
Члан 76.
Српска краљевска омладина (у даљем тексту: СКО) је посебан облик организовања
и деловања Странке, као организација чланова Странке млађих од 29 година.
СКО стално учествује у свим делатностима које организује Странка, спроводи
одлуке највиших и локалних органа Странке .
СКО подноси најмање једном у три месеца Председништву Странке извештај о
своме раду.
Органи и акти СКО
Члан 77.
Највиши орган СКО је Скупштина. Сазивање и рад Скупштине СКО, надлежност,
избор, трајање и престанак мандата и међусобни однос органа СКО уређује се
Пословником о раду СКО.
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Пословник доноси Скупштина СКО, у складу са Статутом.
Акти СКО подлежу одобрењу Председништва Странке.
Председник СКО је по функцији члан Скупштине Странке, Главног одбора и
Председништва Странке.
Форум жена
Појам и надлежност
Члан 78.
Форум жена је посебан облик организовања и деловања Странке, која ради на
афирмацији заштите права жена, породице и полне равноправности.
Форум жена се бави положајем и правима жена у друштву и остваривањем права
жена у складу са европским стандардима и конвенцијом.
Органи и акти Форума жена
Члан 79.
Највиши орган Форума жена је Скупштина.
Сазивање и рад Скупштине Форума жена, надлежност, избор, трајање и престанак
мандата и међусобни однос органа Форума жена уређује се Пословником о раду Форума
жена.
Пословник доноси Скупштина Форума жена, у складу са Статутом.
Акти Форума жена подлежу одобрењу Председништва Странке.
Председница Форума жена је по функцији члан Скупштине Странке, Главног
одбора и Председништва Странке.
Организација Покрета обнове Краљевине Србије у иностранству
Члан 80.
Поштујући законодавство других земаља, Странка може формирати своју
организацију у иностранству, ради окупљања чланова и симпатизера међу грађанима који
тамо живе и раде.
На челу Организације налази се председник кога именује Председништво, на
мандатни период од четири године.
Сарадња са Организацијом уредиће се Пословником о раду Главног одбора.

28

VIII. ПОСЛАНИЦИ, ОДБОРНИЦИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ
У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Посланици
Члан 81.
Посланици су чланови Странке који представљају Странку и спроводе њене
политичке ставове у Народној Скупштини Републике Србије и у покрајинској скупштини.
Услови за кандидовање посланика
Члан 82.
При предлагању и избору кандидата за посланике обавезно се узимају у обзир
рад у Странци, углед који кандидат ужива у средини у којој живи, углед који ужива у
стручним круговима, моралне особине, организационе и политичке способности.
Услове које морају да испуне кандидати за посланике детаљније прописује
Председништво.
Кандидовање за посланике
Члан 83.
Изборне листе за посланике у Народној Скупштини Републике Србије усваја у
целини Главни одбор, на предлог Председништва Странке, које при предлагању има у
виду предлоге општинских и градских одбора. Код одређивања посланика обавезно је
поштовање редоследа на изборној листи Странке.
Изборне листе покрајинских посланика усваја Покрајински одбор, који при
усвајању има у виду предлоге општинских и градских одбора са територије Покрајине и
подноси листу кандидата Председништву Странке на потврђивање.
Код одређивања покрајинских посланика обавезно је поштовање редоследа на
покрајинској изборној листи Странке.
Председник посланичке групе
Члан 84.
Посланичком групом у Народној Скупштини Републике Србије руководи
председник посланичке групе, кога бира Председништво, на предлог председника
Странке.
Председника покрајинске посланичке групе бира Покрајински одбор.
Председник посланичке групе дужан је да најмање једном у шест месеци
поднесе Председништву Странке, односно Покрајинском одбору извештај о раду
скупштине и сваког посланика.
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Обавезе посланика, одборника и других функционера
Члан 85.
Посланици, одборници и сви други функционери у органима власти, јавним
предузећима и установама дужни су да стално учествују у деловању Странке, шире
њене идеје и организацију на терену, спроводе одлуке Странке, да личним угледом и
радом придобијају нове симпатизере и да преко медија популаришу идеје и политику
Странке.
Обавезе посланика и других функционера у органима власти, јавним
предузећима и установама у Србији детаљније прописује Председништво Странке, а
обавезе покрајинских посланика, одборника и других покрајинских и локалних
функционера детаљније прописује Извршни одбор.
Посланици и сви плаћени функционери у органима власти, јавним предузећима и
установама дужни су да материјално помажу Странку, према правилнику који доноси
Извршни одбор Странке.
Одборници
Члан 86.
Одборници су чланови Странке који представљају Странку и залажу се за њене
политичке ставове у локалним скупштинама.
Листу кандидата за одборнике утврђује општински, односно градски одбор. Листа
кандидата мора бити оверена печатом Странке.
Учешће у локалним органима власти
Члан 87.
О ступању и иступању из коалиције на локалном нивоу, ступању у локалне органе
и иступању из њих одлучује Председништво на предлог Извршног одбора Странке, а о
расподели функција у локалним органима, јавним предузећима и установама одлучује
општински одбор, односно градски одбор, на заједничкој седници са одборничком
групом на предлог председника општинског одбора, односно градског одбора.
Листа кандидата за све функције на локалном нивоу мора бити оверена печатом
Странке.
Функционери у локалним органима, јавним предузећима и установама, дужни да о
свим битним питањима из своје надлежности консултују општински одбор, односно
градски одбор.
Одборници су дужни да пре сваке седнице скупштине о битним питањима
консултују општински одбор, односно градски одбор, а председник одборничке групе и
окружни одбор.
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IX. РАДНА ТЕЛА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Радна тела
Члан 88.
Ради обезбеђења стручних основа за утврђивање и спровођење политике Странке у
појединим областима образују се радна тела.
Чланове и председнике радног тела бира Председништво на предлог Извршног
одбора Странке.
Радна тела раде на јавним седницама које сазива и председава председник радног
тела.
Председник радног тела је дужан да сазове седницу и размотри одређена питања
када то од њега тражи Извршни одбор, Председништво или Главни одбор Странке.
Радна тела расправљају о стручним питањима из свог делокруга, а нарочито о
програму и стратегији деловања Странке, програмским документима, предизборном
програму Странке из делокруга свог рада, подстичу нове активности Странке и грађанске
иницијативе, разматрају конкретна питања из свог делокруга и у вези са њима дају
препоруке и мишљења органима Странке.
Радна тела могу основати своје тимове који ће се бавити и одређеним ужим
областима.
Број чланова и делокруг рада радних тела одређује се посебним Правилником који
доноси Председништво Странке.
Одлуку о образовању радних тела при општинским и градским одборима доносе
општински и градски одбори у складу са актима Странке.
Секретаријат Странке
Члан 89.
Секретаријат обавља административно-техничке послове за потребе највиших
органа и радних тела Странке.
Радом секретаријата руководи секретар.
Извршни одбор, на предлог Генералног секретара, именује секретара
Секретаријата.
Секретар организује и координира припрему седнице органа и радних тела
Странке и најмање једном у три месеца подноси Извршном одбору Странке извештај о
свом раду.
Секретар не може имати никакве политичке функције у Странци.
Делокруг послова и положај запослених у Секретаријату утврђује Извршни одбор
посебним актом.
Средства за рад Секретаријата и плате запослених обезбеђују се из средстава
Странке.
Административно-техничке послове локалних органа Странке и њихових радних
тела врше њихови секретари, које постављају председници тих локалних органа.
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Служба за информисање
Члан 90.
Служба за информисање се формира ради обезбеђивања јавности рада Странке.
Службом руководи шеф Службе за информисање, кога именује Председништво на
предлог председника Странке.
X. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА СТРАНКЕ
Члан 91.
Средства за финансирање активности Странке су:
1. Средства из јавних извора која чине средства из буџета Републике
Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета локалне самоуправе,
одобрена за финансирање редовног рада и трошкове изборне кампање,
2. Средства из приватних извора која чине: чланарине, прилози правних и
физичких лица, приходи од имовине Странке, легати.
Јавност о финансијско-материјалном пословању Странка остварује објављивањем
годишњег финансијског извештаја на свом веб сајту и „Службеном гласнику РС“ у складу
са законом.
XI. ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ
Члан 92.
Општи акти Странке су:
1. Статут,
2. Правилник о чланству Покрета обнове Краљевине Србије,
3. Правилник о локалној организацији Покрета обнове Краљевине Србије,
4. Правилник о дисциплинском поступку Покрета обнове Краљевине Србије,
5. Пословник о раду Српске краљевске омладине,
6. Пословник о раду Форума жена Покрета обнове Краљевине Србије,
7. Правилник о раду радних тела Покрета обнове Краљевине Србије,
8. Пословник о раду Скупштине,
9. Пословник о раду Главног одбора,
10. Пословник о раду Председништва,
11. Пословник о раду Извршног одбора,
12. Други општи акти.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак рада Странке
Члан 93.
Рад Странке престаје одлуком Скупштине, на предлог Главног одбора
или председника Странке, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
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Одлуку о престанку рада Странке, Скупштина доноси двотрећинском већином
гласова од укупног броја делегата.
Одлуком о престанку рада Странке, Скупштина ће одлучити и о имовини Странке.
Доношење Статута
Члан 94.
Поступак за доношење Статута могу покренути Главни одбор или Председништво
Странке.
Статутарна комисија сачињава нацрт Статута и доставља га Главном одбору на
разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор
утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.
Скупштина, гласањем за текст у целини, доноси Статут већином гласова
присутних делегата.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Поступак за доношење Програма, као и измене и допуне Програма, врше се на
исти начин и по поступку предвиђеним за Статут.
Ступање Статута на снагу
Члан 95.
Овај статут ступа на снагу даном уписа Странке у Регистар политичких странака,
осим одредбе члана 8. став 2. која ће се примењивати истеком годину дана од дана
ступања на снагу овог статута.
Важење аката
Члан 96.
Сва општа акта Странке морају се донети у року од шест месеци од дана ступања
на снагу овог статута.
Одредбе општих аката Странке које нису у складу са овим статутом неће се
примењивати.

У Београду,
18. јуна 2017. године
Председавајући Оснивачке скупштине
Мр Владимир Јелић, с.р.
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