
На основу члана 41. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, 
Председништво Покрета обнове Краљевине Србије на 65. седници од 8. јуна 2018. 
године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 

СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ ОМЛАДИНЕ 

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Правилником о раду Српске краљевске омладине (у даљем тексту: 
Правилник) уређују се: циљеви, начин информисања јавности, права и обавеза 
чланова, облици организовања, органи управљања, начин њиховог избора, 
именовања и разрешења, трајање мандата, престанак рада као и друга питања од 
значаја за чланство и рад Српске краљевске омладине. 

 

Правни статус 

Српске краљевске омладине 

Члан 2. 

Српска краљевска омладина (у даљем тексту: СКО) је добровољна 
омладинска организација Покрета обнове Краљевине Србије (у даљем тексту: 
ПОКС) коју чине чланови ПОКС млађи од 29 година.  

СКО не поседује статус правног лица. 

 

Циљеви СКО 

Члан 3. 

Циљеви СКО су: 

- реализација Програма и политике ПОКС ; 
- едукација младих чланова ПОКС; 
- укључивање чланства СКО у све активности ПОКС; и 
- заступање мишљења и интереса младих унутар ПОКС и целокупног 

друштва. 

 

Седиште 

Члан 4. 

 Седиште СКО је у Београду. 
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Печат 

Члан 5. 

СКО има печат округлог облика у чијем седишту се налази грб ПОКС, а по 
ободу текст: „СРПСКА КРАЉЕВСКА ОМЛАДИНА – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ 
СРБИЈЕ – Београд“ исписан ћириличним писмом. 

 

Представљање и заступање 

Члан 6. 

  СКО представља и заступа председник СКО. 

 Председник СКО може овластити друга лица да представљају и заступају СКО 
у складу са овим правилником. 

 

Јавност рада 

Члан 7. 

Рад СКО је јаван. 

О свом раду СКО обавештава чланство, Главни одбор, Председништво,  
Извршни одбор ПОКС и јавност. 

СКО подноси извештај о свом раду Извршном одбору ПОКС најмање једном 
месечно, а Председништву ПОКС једном у три месеца. 

  Чланство се обавештава путем интерних саопштења, информација, предлога 
и непосредно, путем састанака и расправа. 

 Јавност се обавештава на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на 
округлим столовима, путем  званичних презентација и преко друштвених мрежа и на 
друге начине. 

 

Сарадња са другим омладинским организацијама и  

чланство у међународним организацијама  

Члан 8. 

  СКО се може повезивати и сарађивати са сродним омладинским политичким и 
невладиним организацијама, удружењима и институцијама, уз сагласност 
Председништва ПОКС. 

СКО се може учланити у међународне организације, уз сагласност 
Председништва ПОКС. 
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II ЧЛАНСТВО 

 

Чланство у СКО 

Члан 9. 

Чланови СКО су по аутоматизму сви чланови ПОКС млађи од 29 година. 

 

Права чланова 

Члан 10. 

  Сви чланови СКО су равноправни у својим правима и дужностима, у складу са 
овим правилником. 

 Члан СКО има право да: 

- бира и буде биран у све органе СКО у складу са Статутом ПОКС и 
Правилником о раду СКО; 

- равноправно учествује у активностима СКО; 
- слободно изражава своје мишљење у СКО; 
- слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са 

Статутом ПОКС, Правилником о раду СКО и основним програмским и 
политичким ставовима ПОКС и СКО; 

- добије заштиту СКО ако буде угрожен због обављања страначких 
активности; 

- буде информисан о активностима СКО; и 
- остварује друга права предвиђена Правилником о раду СКО. 

 

Обавезе чланова 

Члан 11. 

Члан СКО има обавезу да: 

- заступа и остварује Програм и одлуке СКО у јавности; 
- савесно извршава обавезе делегиране од стране органа и тела ПОКС и 

СКО; 
- поштује Правилник о раду СКО и одлуке органа СКО; 
- редовно присуствује седницама органа и тела чији је члан; и 
- испуњава и остале обавезе у складу са Правилником о раду СКО. 

 

Престанак чланства 

Члан 12. 

Чланство у СКО престаје: 

- престанком чланства у ПОКС; и 
- истеком календарске године у којој члан напуни 29 година живота. 
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Одговорност чланова 

Члан 13. 
 Против члана СКО чије је понашање и деловање усмерено против одлука 
органа и тела ПОКС и СКО спроводи се дисциплински поступак у складу са 
Правилником о дисциплинском поступку ПОКС. 
 
 

Евиденција чланства 
Члан 14. 

 Секретар СКО је дужан да води евиденцију чланства и о томе подноси 
извештај Председништву СКО свака три месеца. 
  

Секретар општинског, односно градског одбора СКО је дужан да води 
евиденцију чланства општинског, односно градског одбора СКО и о томе подноси 
извештај секретару СКО свака три месеца. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СКО 

 
Основи организације 

Члан 15. 
  
 СКО је организована по територијалном принципу, а чине је органи СКО чија 
се надлежност простире на целокупној територији Србије и општинске и градске 
организације чија се надлежност простире на територији одређене општине, односно 
града.  
 
 

А. ОРГАНИ СКО 
 

Члан 16. 
Органи СКО су: 
1. Скупштина СКО 
2. Главни одбор СКО 
3. Председник СКО 
4. Председништво СКО 
5. Извршни одбор СКО 
6. Секретар СКО 

 
 

1. Скупштина СКО 
 

Опште одредбе 

Члан 17. 

 Скупштина СКО је највиши орган одлучивања СКО. 

Скупштина СКО је изборног карактера и она може бити оснивачка, редовна и 
ванредна. 

Редовна Скупштина СКО се одржава сваке две године. 
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Надлежност 

Члан 18. 

Скупштина СКО је надлежна: 

- бира и разрешава председника СКО; 
- бира и разрешава заменика председника СКО; 
- бира и разрешава потредседнике СКО; 
- бира и разрешава изабране чланове Председништва СКО; 
- бира и разрешава изабране чланове Главног одбора СКО; 
- бира и разрешава секретара СКО; 
- доноси Пословник о раду; и 
- врши  друге послове у складу са Статутом ПОКС и овим правилником. 

 

Састав 

Члан 19. 

 Скупштину СКО чине делегати. 

 Делегати могу бити по функцији и изабрани. 

 Делегати по функцији су: председник СКО, заменик председника СКО, 
потпредседници СКО, чланови Председништва СКО, чланови Главног одбора СКО, 
чланови Извршног одбора СКО, секретар СКО, председници општинских и градских 
одбора СКО, чланови СКО који су чланови Главног одбора ПОКС, чланови СКО који 
су чланови Извршног одбора ПОКС и чланови СКО који су републички или 
покрајински посланици. 

 Изабране делегате чине представници општинских, односно градских одбора 
СКО у сразмери коју утврди Председништво СКО, а на предлог Извршног одбора 
СКО. 

 

Сазивање 

Члан 20. 

 

Редовну Скупштину СКО сазива председник СКО или Главни одбор СКО. 

Ванредну Скупштину СКО може сазвати председник СКО, Главни одбор СКО 
или Извршни одбор ПОКС. 

Оснивачку скупштину СКО сазива повереник СКО. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 21. 

 Рад Скупштине СКО одвија се на седницама. 
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 Скупштина пуноважно одлучује на седницама на којима је присутна већина од 
укупног броја делегата, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата, осим 
ако је Пословником о раду Скупштине СКО другачије уређено. 

 

2. Главни одбор СКО 
 

Опште одредбе 

Члан 22. 

 Главни одбор СКО је највиши орган одличивања у СКО између две седнице 
Скупштине СКО. 

 Председник СКО је по функцији председник Главног одбора СКО. 

 Заменик председника СКО је по функцији заменик председника Главног 
одбора СКО. 

Надлежност 

Члан 23. 

 Главни одбор СКО је надлежан: 

- води политику и активности СКО у складу са политиком, Статутом и 
Програмом ПОКС; 

- одлучује о организационим питањима СКО; 
- усваја Програм активности СКО; 
- доноси годишњи план рада СКО; 
- разматра и усваја годишњи извештај председника СКО о раду СКО; 
- бира и разрешава потпредседнике СКО у периоду између два скупштинска 

заседања СКО; 
- бира и разрешава изабране чланове Председништва СКО у периоду 

између два скупштинска заседања СКО; 
- бира и разрешава изабране чланове Главног одбора СКО у периоду 

између два скупштинска заседања СКО; 
- бира и разрешава секретара СКО у периоду између два скупштинска 

заседања СКО; 
- бира и разрешава председника Извршног одбора СКО; 
- доноси Пословник о свом раду; 
- сазива Скупштину СКО; и 
- обавља и друге послове утврђене овим правилником. 

Главни одбор СКО може поједине послове из своје надлежности да делегира 
другим органима СКО. 

 

Састав 

Члан 24. 

Главни одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови. 
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Чланови по функцији су: председник СКО, заменик председника СКО, 
потпредседници СКО, чланови Председништва СКО, чланови Извршног одбора СКО, 
чланови СКО који су чланови Главног одбора ПОКС,  чланови СКО који су чланови 
Извршног одбора ПОКС и чланови СКО који су републички или покрајински 
посланици.  

Изабране чланове Главног одбора СКО бира Скупштина, односно Главни 
одбор СКО, на предлог председника СКО из реда угледних чланова СКО на 
мандатни период од две године. 

 

Престанак функције 

Члан 25. 

 Функција члана Главног одбора престаје истеком мандата, оставком, истеком 
календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком чланства у Странци 
или разрешењем од стране Скупштине, односно Главног одбора СКО. 

 

Сазивање 

Члан 26. 

 Седницу Главног одбора СКО сазива председник СКО или Председништво 
СКО. 

Главни одбор СКО се састаје по потреби, а најмање једном у шест месеци. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 27. 

Главни одбор СКО ради на седницама. 

 Главни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина од 
укупног броја чланова Главног одбора СКО. 

 Главни одбор СКО одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

 У случају када Главни одбор СКО одлучује о питањима која спадају у 
надлежности Скупштине, одлуке доноси двотрећинском већином од укупног броја 
чланова. 

 

3. Председник СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 28. 

 Председник СКО представља, заступа и руководи СКО. 

 Председник СКО је за свој рад одговоран Скупштини, Главном одбору СКО и 
Председништву ПОКС. 
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 Председник СКО је по функцији члан Скупштине, Главног одбора,  
Председништва и Извршног одбора ПОКС. 

  

Надлежност 

Члан 29. 

Председник СКО је надлежан: 

- представља и заступа СКО у складу са Статутом ПОКС и Правилником о 
раду СКО; 

- извршава одлуке Главног одбора ПОКС и других виших органа ПОКС; 
- надзире рад СКО; 
- подноси извештај о раду СКО Главном одбору, председнику и 

Председништву ПОКС; 
- предлаже кандидата за заменика председника СКО; 
- предлаже кандидате за потпредседнике СКО; 
- предлаже кандидате за чланове Председништва СКО; 
- предлаже кандидате за чланове Главног одбора СКО; 
- предлаже кандидата за секретара СКО; 
- предлаже кандидата за председника Извршног одбора СКО; 
- сазива и председава седницама Скупштине, Главног одбора и 

Председништва СКО; 
- стара се о извршењу одлука Скупштине, Главног одбора и Председништва 

СКО; 
- подноси извештај о раду Скупштини, Главном одбору и Председништву 

СКО; и 
- врши остале надлежности и обавља остале послове утврђене овим 

правилником. 
 

                                                                  Избор 

Члан 30. 

 

 Председника СКО бира Скупштина СКО на предлог председника ПОКС. 

Мандат председника СКО траје две године. 

 

Престанак функције 

Члан 31. 

 Председнику СКО престаје функција истеком мандата.  

Пре истека времена на који је биран, председнику СКО функција престаје 
оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком 
чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине СКО. 

Скупштина може да опозове председника СКО ако не извршава одлуке 
Скупштине СКО и ако не поштује Статут, Програм и акте ПОКС. 
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Поступак за опозивање председника СКО покреће се на предлог председника 
ПОКС или Главног одбора СКО. 

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив председника СКО, 
заменик председника, односно потпредседник СКО кога овласти Председништво 
СКО, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине СКО која одлучује о опозиву. 

Председништво ПОКС, уколико постоје оправдани разлози, може да разреши 
дужности председника СКО. 

 

 Заменик председника СКО 

Члан 32. 

Заменик председника СКО замењује председника СКО у случају његове 
спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник СКО. 

Заменик председника СКО је по функцији члан Скупштине, Главног одбора,  
Председништва и Извршног одбора ПОКС. 

 Заменик председника СКО за свој рад одговара председнику, Главном одбору 
и Скупштини СКО. 

 Заменика председника СКО бира Скупштина СКО, на предлог председника 
СКО. 

 Мандат заменика председника СКО траје две године 

Заменик председника СКО престаје функција истеком мандата.  

Пре истека времена на који је биран, заменику председника СКО функција 
престаје оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, 
престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине СКО. 

Председништво ПОКС, уколико постоје оправдани разлози, може да разреши 
дужности заменика председника СКО. 

 

Потпредседници СКО 

Члан 33. 

Потпредседници СКО помажу у раду председнику СКО, замењују га у случају 
његове спречености или одсутности  и врше друге послове које им он одреди. 

Потпредседник СКО за свој рад одговара председнику, Главном одбору и 
Скупштини СКО. 

Потпредседнике СКО бира Скупштина СКО, на предлог председника СКО за 
сваки регион посебно. 

Мандат потпредседника СКО траје две године.  

Потпредседници СКО координирају рад општинских и градских организација 
СКО  које припадају региону за чији рад су задужени. 

Потпредседнику СКО престаје функција истеком мандата.  
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Пре истека времена на који је биран, потпредседнику СКО функција престаје 
оставком, истеком календарске годином у којој пуни 29 година живота, престанком 
чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине, односно Главног одбора 
СКО. 

Председништво ПОКС, уколико постоје оправдани разлози, може да разреши 
дужности потпредседника СКО. 

 

4. Председништво СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 34. 

Председништво СКО је политичко-извршни орган СКО који води политику и 
активност СКО између две седнице Главног одбора СКО. 

Председништво СКО се састаје по потреби, а најмање једном у три месеца. 

 

Надлежност 

Члан 35. 

 Председништво СКО је надлежно: 

- доноси привремене одлуке из надлежности Главног одбора СКО; 
- одлучује о свим питањима које му из своје надлежности пренесе Главни 

одбор СКО; 
- разматра правце програмског деловања СКО; 
- сазива Главни одбор СКО; 
- на предлог Извршног одбора СКО утврђује квоте делегата за Скупштину 

СКО; и 
- извршава одлуке виших органа ПОКС. 

 

Састав 

Члан 36. 

Председништво СКО чине чланови по функцији и изабрани чланови. 

Чланови по функцији су: председник СКО, заменик председника СКО, 
потпредседници СКО, председник Извршног одбора СКО и секретар СКО. 

Изабране чланове Председништва СКО бира Скупштина, односно Главни 
одбор СКО, на предлог председника СКО из реда угледних чланова СКО на 
мандатни период од две године. 

 

 

 

 



11 

 

Престанак функције 

Члан 37. 

 Функција члана Председништва СКО престаје истеком мандата, оставком, 
истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком чланства у 
Странци или разрешењем од стране Скупштине, односно Главног одбора СКО. 

 

Сазивање 

Члан 38. 

 Седницу Председништва СКО сазива председник СКО. 

 У случају одсутности или спречености председника СКО, седницу 
Председништва сазива заменик председника, односно један од потпредседника којег 
овласти председник СКО. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 39. 

 Председништво СКО ради на седницама. 

 Председништво СКО пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина 
од укупног броја чланова Председништва СКО. 

 Председништво СКО одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

 У случају када Председништво СКО одлучује о питањима која спадају у 
надлежности Главног одбора СКО, одлуке доноси двотрећинском већином од 
укупног броја чланова. 

 

5. Извршни одбор СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 40. 

Извршни одбор СКО је извршни орган Главног одбора и Председништва СКО. 

Извршни одбор СКО се састаје по потреби, а најмање једном месечно. 

 

Надлежност 

Члан 41. 

 Извршни одбор СКО је надлежан: 

- извршава задатке, послове и спроводи одлуке делегиране од стране 
Главног одбора, Председништва и председника СКО; 

- предлаже сазивање седнице Главног одбора СКО; 
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- предлаже Скупштини, Главном одбору или Председништву СКО доношење 
одлука из њихове недлежности; 

- предлаже Председништву  СКО квоте делегата за Скупштину СКО; 
- координише рад СКО; 
- предлаже општинским и градским одборима ПОКС распуштање 

општинских и градских одбора СКО и именовање повереника; 
- доноси одлуке о именовању повереника СКО у местима где организација 

СКО не постоји, односно где нису формирани општински, односно градски 
одбори СКО; 

- стара се о информисању чланства; и 
- обавља друге послове у складу са овим правилником. 

 

Састав 

Члан 42. 

 Извршни одбор СКО чине: председник Извршног одбора кога бира Главни 
одбор СКО, на предлог председника СКО и потпредседници и чланови Извршног 
одбора  које именује председник Извршног одбора СКО. 

 Потпредсеници Извршног одбора помажу у раду председнику Извршног 
одбора СКО, замењују га у случају његове спречености или одсутности и обављају 
друге послове које им он повери.  

Мандат председника, потпредседника и чланова Извршног одбора траје две 
године.  

 

Престанак функције 

Члан 43. 

 Функција председника Извршног одбора СКО престаје истеком мандата 
оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком 
чланства у Странци или разрешењем од стране Главног одбора СКО.  

 Функција потпредседника и члана Извршног одбора СКО престаје истеком 
мандата председника Извршног одбора СКО, оставком, истеком календарске године 
у којој пуни 29 година живота, престанком чланства у Странци или разрешењем од 
стране председника Извршног одбора СКО. 

Извршни одбор ПОКС, уколико постоје оправдани разлози, може да разреши 
дужности председника и потпредседнике Извршног одбора СКО. 

 

Сазивање 

Члан 44. 

 Седницу Извршног одбора СКО сазива председник Извршног одбора СКО. 

У случају одсутности или спречености председника Извршног одбора СКО, 
седницу Извршног одбора сазива један од потпредседника Извршног одбора СКО 
којег овласти председник Извршног одбора СКО. 
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Рад и одлучивање 

Члан 45. 

 Извршни одбор СКО ради на седницама. 

 Извршни одбор СКО пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина 
од укупног броја чланова Извршног одбора СКО. 

 Извршни одбор СКО одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

  

                                       6.   Секретар СКО 
            

Опште одредбе 

Члан 46.  

Секретара СКО бира Скупштина, односно Главни одбор СКО на предлог 
председника СКО. 

Мандат секретара СКО траје две године. 

Функција секретара СКО престаје истеком мандата, оставком, истеком 
календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком чланства у Странци 
или разрешењем од стране Скупштине, односно Главног одбора СКО. 

Генерални секретар ПОКС, уколико постоје оправдани разлози, може да 
разреши дужности секретара СКО. 

 

Надлежност 

Члан 47. 

Секретар СКО је надлежан: 

- стара се о извршењу одлука и ставова Скупштине, Главног одбора, 
Председништва и Извршног одбора СКО; 

- обавља функцију секретара Главног одбора и Председништва СКО; 
- руководи администрацијом и техничким особљем СКО; 
- стара се о архиви СКО; 
- води евиденцију о члановима СКО; 
- обавештва општинске и градске одборе СКО о одлука и ставовима 

Главног одбора, Председништва и Извршног одбора СКО; и 
- помаже у раду председнику СКО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Б. ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СКО 
 

Општинска организација СКО 
 
 

Услови за формирање општинске организације 

Члан 48. 

 Општинска организација СКО може се форимирати при оштинским одборима 
ПОКС који имају чланова ПОКС млађих од 29 година у броју већем од 0,05% од 
укупног бирачког тела општине. 

 Захтев за формирање општинске организације СКО може поднети извршни 
одбор општинског одбора ПОКС или најмање десет чланова ПОКС млађих од 29 
година који остварују право да буду чланови општинске организације СКО чије се 
формирање захтева. 

 Захтев за формирање општинске организације СКО подноси се председнику 
надлежног општинског одбора ПОКС, који у року од десет дана у договору са 
подносиоцима захтева именује повереника општинске организације СКО. 

 Даљим формирањем општинске организације СКО руководи повереник чија 
функција престаје избором председника општинског одбора СКО. 

 

Органи 

Члан 49. 

 Органи општинске организације су:  

1. Скупштина општинске организације СКО 
2. Општински одбор СКО 
3. Председник општинског одбора СКО 
4. Председништво општинског одбора СКО 
5. Извршни одбор општинског одбора СКО 
6. Секретар општинског одбора СКО 

 

1. Скупштина општинске организације СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 50. 

  Скупштина општинске организације СКО је највиши орган одлучивања 
општинске организације СКО и чине је сви чланови СКО са територије општине на 
којој се образује општински одбор СКО.  

Скупштина општинске организације СКО је изборног карактера и она може 
бити оснивачка, редовна и ванредна. 

Редовна Скупштина општинске организације СКО се одржава сваке друге 
године.  
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Надлежност 

Члан 51. 

Скупштина општинске организације СКО је надлежна: 

− бира и разрешава председника општинског одбора СКО; 

− бира и разрешава потредседнике општинског одбора СКО; 

− бира и разрешава изабране чланове председништва општинског          
одбора СКО; 

− бира и разрешава изабране чланове општинског одбора СКО; 

− бира и разрешава секретара општинског одбора СКО; 

− доноси Пословник о раду; и 

− врши  друге послове у складу са Статутом ПОКС и овим правилником. 

 

Сазивање 

Члан 52. 

Редовну Скупштину општинске организације СКО сазива председник 
општинског одбора СКО или општински одбор СКО. 

Ванредну Скупштину општинске организације СКО може сазвати председник 
општинског одбора ПОКС, председник општинског одбора СКО или општински одбор 
СКО. 

Оснивачку скупштину општинске организације СКО сазива повереник СКО. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 53. 

Рад Скупштине општинске организације СКО одвија се на седницама. 

 Скупштина општинске организације пуноважно одлучује на седницама на 
којима је присутна најмање једна трећина чланова општинске организације СКО. 

 Скупштина општинске организације СКО одлуке доноси већином гласова 
присутних чланова. 

 

2. Општински одбор СКО 
 

Општа одредба 

Члан 54. 

 Општински одбор СКО је највиши орган одличивања у општинкој организацији 
СКО између две седнице Скупштине општинске организације СКО. 
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Надлежност 

Члан 55. 

Општински одбор СКО је надлежан: 

- води политику и активности општинске организације СКО у складу са 
политиком, Статутом и Програмом ПОКС; 

- одлучује о организационим питањима општинске организације СКО; 
- усваја програм активности општинске организације СКО; 
- доноси годишњи план рада општинске организације СКО; 
- разматра и усваја годишњи извештај председника општинског одбора СКО 

о раду општинског одбора СКО; 
- бира и разрешава потпредседнике општинског одбора СКО у периоду 

између два скупштинска заседања општинске организације СКО; 
- бира и разрешава изабране чланове председништва општинског одбора 

СКО у периоду између два скупштинска заседања општинске организације 
СКО; 

- бира и разрешава секретара општинског одбора СКО у периоду између два 
скупштинска заседања општинске организације СКО; 

- бира и разрешава председника извршног одбора општинског одбора СКО;  
- доноси Пословник о свом раду; 
- сазива Скупштину општинске организације СКО; и 
- обавља и друге послове утврђене овим правилником. 

 

Састав 

Члан 56. 

Општински одбор СКО чине чланови по функцији и изабрани чланови. 

Чланови по функцији су: председник општинског одбора СКО, потпредседници 
општинског одбора СКО, чланови председништва општинског одбора СКО,, 
председник извршног одбора општинског одбора СКО, секретар општинског одбора 
СКО и чланови СКО који су чланови ОО ПОКС. 

Изабране чланове општинског одбора СКО бира скупштина, односно 
општински одбор СКО, на предлог председника општинског одбора СКО из реда 
угледних чланова општинске организације СКО на мандатни период од две године. 

 

Престанак функције 

Члан 57. 

 Функција члана општинског одбора престаје истеком мандата, оставком, 
истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком чланства у 
Странци или разрешењем од стране скупштине општинске организације, односно 
општинског одбора СКО. 
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Сазивање 

Члан 58. 

 Седницу општинског одбора СКО сазива председник општинског одбора СКО 
или председништво општинског одбора СКО. 

Општински одбор СКО се састаје по потреби, а најмање једном у шест 
месеци. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 59. 

 Општински одбор СКО ради на седницама. 

 Општински одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина од 
укупног броја чланова општинског одбора СКО. 

 Општински одбор СКО одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

 У случају када општински одбор СКО одлучује о питањима која спадају у 
надлежности скупштине општинске организације, одлуке доноси двотрећинском 
већином од укупног броја чланова. 

 

3. Председник општинског одбора СКО 
 

Опште одредбе 

Члан 60. 

 Председник општинског одбора СКО представља, заступа и руководи 
општинским одбором СКО. 

 Председник општинског одбора СКО је за свој рад одговоран скупштини 
општинске организације и општинском одбору СКО. 

 Председник општинског одбора СКО је по функцији члан општинског одбора 
ПОКС и члан Главног одбора СКО. 

 

Надлежност 

Члан 61. 

Председник општинског одбора СКО је надлежан: 

− представља и заступа општински одбор СКО у складу са Статутом ПОКС и 
Правилником о раду СКО; 

− извршава одлуке општинског одбора ПОКС и других виших органа СКО; 

− надзире рад општинског одбора СКО; 

− предлаже кандидате за потпредседнике општинског одбора СКО; 

− предлаже кандидате за чланове председништва општинског одбора СКО; 

− предлаже кандидате за чланове општинског одбора СКО; 

− предлаже кандидата за секретара општинског одбора СКО; 
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− предлаже кандидата за председника извршног одбора општинског одбора 
СКО; 

− сазива и председава седницама скупштине општинске организације, 
општинског одбора и председништва општинског одбора СКО; 

− стара се о извршењу одлука скупштине општинске организације, 
општинског одбора и председништва општинског одбора СКО; 

− подноси извештај о раду скупштини општинске организације, општинском 
одбору и председништву општинског одбора СКО; и 

− обавља остале послове утврђене овим правилником. 

 

Избор 

Члан 62. 

Председника општинског одбора СКО бира скупштина општинске организације 
СКО. 

Мандат председника општинског одбора СКО траје две године. 

 Кандидат за председника општинског одбора СКО може бити сваки члан  
општинске организације СКО кога предложи најмање пет чланова СКО.  

 Уколико буде предложен само један кандидат, гласање о избору председника 
општинског одбора СКО спроводи се јавно. 

 Када је предложено два или више кандидата, гласање о избору председника 
општинског одбора СКО спроводи се тајно. 

 На гласачком листићу се налазе имена кандидата поређана азбучним редом 
по презимену. 

 Неважећи гласачки листићи су: 

- непопуњени гласачки листићи; 
- листићи на којима је заокружено више од једног кандидата; 
- листићи који су попуњени тако да се не може утврдити за ког кандидата се 

гласало. 

За председника општинског одбора СКО изабран је кандидат који је добио 
већину гласова присутних чланова. 

Уколико ниједан кандидат не добије потребну већину, гласање се понавља са 
два кандидата са највећим бројем гласова, а изабран је кандидат који добије већи 
број гласова. 

 

Престанак функције 

Члан 63. 

 Председнику општинског одбора СКО престаје функција истеком мандата.  
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Пре истека времена на који је биран, председнику општинског одбора СКО 
функција престаје оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година 
живота, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране скупштине 
општинске организације СКО или распуштањем општинског одбора СКО од стране 
општинског одбора ПОКС. 

Скупштина општинске организације може да опозове председника општинског 
одбора СКО ако не извршава одлуке општинског одбора ПОКС, виших органа ПОКС 
и СКО  и ако не поштује Статут, Програм и акте ПОКС. 

Поступак за опозивање председника општинског одбора СКО покреће се на 
предлог председника општинског одбора ПОКС или општинског одбора СКО. 

 

Потпредседници општинског одбора СКО 

Члан 64. 

Потпредседници општинског одбора СКО помажу у раду председнику 
општинског одбора СКО, замењују га у случају његове спречености и одсутности и 
врше друге послове које им он одреди. 

Потпредседник општинског одбора СКО за свој рад одговара председнику 
општинског одбора, општинском одбору и скупштини општинске организације СКО. 

Потпредседнике општинског одбора СКО бира скупштина општинске 
организације СКО, на предлог председника општинског одбора СКО. 

Мандат потпредседника општинског одбора  СКО траје две године.  

Потпредседнику општинског одбора СКО престаје функција истеком мандата.  

Пре истека времена на који је биран, потпредседнику општинског одбора СКО 
функција престаје оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година 
живота, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране скупштине 
општинске организације СКО, односно општинског одбора СКО. 

 

4. Председништво општинског одбора СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 65. 

  

Председништво општинског одбора СКО је политичко-извршни орган 
општинског одбора СКО који води политику и активност општинског одбора СКО 
између две седнице општинског одбора СКО. 

Председништво општинског одбора СКО се састаје по потреби, а најмање 
једном у три месеца. 
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Надлежност 

Члан 66. 

Председништво општинског одбора СКО је надлежно: 

− доноси привремене одлуке из надлежности општинског одбора СКО; 

− одлучује о свим питањима које му из своје надлежности пренесе општински 
одбор СКО; 

− разматра правце програмског деловања општинске организације СКО; 

− сазива општински одбор СКО; и 

− извршава одлуке виших органа ПОКС и СКО. 

 

Састав 

Члан 67. 

Председништво општинског одбора СКО чине чланови по функцији и изабрани 
чланови. 

Чланови по функцији су: председник општинског одбора СКО, потпредседници 
општинског одбора СКО, председник извршног одбора општинског одбора СКО и 
секретар општинског одбора СКО. 

Изабране чланове Председништва општинског одбора СКО бира скупштина 
општинске организације СКО, односно општински одбор СКО, на предлог 
председника општинског одбора СКО из реда угледних чланова општинске 
организације СКО на мандатни период од две године. 

 

Престанак функције 

Члан 68. 

 Функција члана Председништва општинског одбора СКО престаје истеком 
мандата, оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, 
престанком чланства у Странци или разрешењем од стране скупштине општинске 
организације СКО, односно општинског одбора СКО. 

 

Сазивање 

Члан 69. 

 Седницу Председништва општинског одбора СКО сазива председник 
општинског одбора СКО. 

 У случају одсутности или спречености председника општинског одбора СКО, 
седницу Председништва општинског одбора СКО сазива један од потпредседника 
којег овласти председник општинског одбора СКО. 
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Рад и одлучивање 

Члан 70.  

 Председништво општинског одбора СКО ради на седницама. 

 Председништво општинског одбора СКО пуноважно одлучује ако је на седници 
присутна већина од укупног броја чланова Председништва општинског одбора СКО. 

 Председништво општинског одбора СКО одлуке доноси већином гласова 
присутних чланова. 

 У случају када Председништво општинског одбора СКО одлучује о питањима 
која спадају у надлежности општинског одбора СКО, одлуке доноси двотрећинском 
већином од укупног броја чланова. 

 

5. Извршни одбор општинског одбора СКО 

 

Опште одредбе 

Члан 71. 

Извршни одбор општинског одбора СКО је извршни орган општинског одбора 
и председништва општинског одбора СКО. 

Извршни одбор општинског одбора СКО се састаје по потреби, а најмање 
једном месечно. 

 

Надлежност 

Члан 72. 

 Извршни одбор општинског одбора СКО је надлежан: 

− извршава задатке, послове и спроводи одлуке делегиране од стране  
општинског одбора СКО, председништва општинског одбора СКО и 
председника општинског одбора СКО; 

− предлаже сазивање седнице општинског одбора СКО; 

− предлаже скупштини општинске организације, општинском одбору или 
председништву општинског одбора СКО доношење одлука из њихове 
надлежности; 

− координише рад општинског одбора  СКО;  

− стара се о информисању чланства општинског одбора СКО ; и 

− обавља друге послове у складу са овим правилником. 

 

 

 

 

 



22 

 

Састав 

Члан 73. 

 Извршни одбор општинског одбора  СКО чине: председник Извршног одбора 
општинског одбора СКО кога бира општински одбор СКО, на предлог председника  
општинског одбора СКО и потпредседници и чланови Извршног одбора општинског 
одбора СКО које именује председник Извршног одбора општинског одбора СКО.  

 Потпредсеници Извршног одбора општинског одбора СКО помажу у раду 
председнику Извршног одбора општинског одбора СКО, замењују га у случају 
његове спречености или одсутности и обављају друге послове које им он повери.  

Мандат председника, потпредседника и члана Извршног одбора општинског 
одбора СКО  траје две године. 

 

Престанак функције 

Члан 74. 

 Функција председника Извршног одбора општинског одбора СКО престаје 
истеком мандата, оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година 
живота, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране општинског 
одбора СКО. 

 Функција потпредседника и члана Извршног одбора општинског одбора СКО 
престаје истеком мандата председника Извршног одбора општинског одбора СКО, 
оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком 
чланства у Странци или разрешењем од стране председника Извршног одбора 
општинског одбора СКО. 

 

Сазивање 

Члан 75. 

 Седницу Извршног одбора општинског одбора СКО сазива председник 
Извршног одбора општинског одбора СКО. 

У случају одсутности или спречености председника Извршног одбора 
општинског одбора СКО, седницу Извршног одбора општинског одбора СКО сазива 
један од потпредседника Извршног одбора општинског одбора  СКО којег овласти 
председник Извршног одбора општинског одбора  СКО. 

 

Рад и одлучивање 

Члан 76. 

 Извршни одбор општинског одбора СКО ради на седницама. 

 Извршни одбор општинског одбора СКО пуноважно одлучује ако је на седници 
присутна већина од укупног броја чланова Извршног одбора општинског одбора 
СКО. 

 Извршни одбор општинског одбора СКО одлуке доноси већином гласова 
присутних чланова. 
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                                     6.Секретар општинског одбора СКО 
 

Опште одредбе 

Члан 77. 

Секретара општинског одбора СКО бира скупштина општинске организације, 
односно општински одбор СКО на предлог председника општинског одбора СКО. 

Мандат секретара општинског одбора  СКО траје две године. 

Функција секретара општинског одбора СКО престаје истеком мандата, 
оставком, истеком календарске године у којој пуни 29 година живота, престанком 
чланства у Странци или разрешењем од стране скупштине општинске организације, 
односно општинског одбора СКО. 

 

Надлежност 

Члан 78. 

Секретар општинског одбора  СКО је надлежан: 

- води записник са седница скупштине општинске организације, општинског 
одбора и председништва општинског одбора СКО; 

- стара се о извршењу одлука и ставова скупштине општинске организације,  
општинског одбора, председништва општинског одбора  и извршног одбора 
општинског одбора СКО; 

- обавља функцију секретара општинског одбора и председништва 
општинског одбора СКО; 

- руководи администрацијом и техничким особљем општинског одбора СКО; 
- стара се о архиви општинског одбора СКО; 
- води и ажурира евиденцију о члановима општинског одбора СКО; 
- доставља извештај о евиденцији чланства секретару СКО једном у три 

месеца; и  
- помаже у раду председнику општинског одбора СКО. 

  

Градска организација СКО 

 

Услови за формирање градске организације 

Члан 79.  

Градска организација СКО може се форимирати при градским одборима ПОКС 
који имају чланова ПОКС млађих од 29 година у броју већем од 0,05% од укупног 
бирачког тела града. 

 Захтев за формирање градске организације СКО може поднети извршни 
одбор градског одбора ПОКС или најмање 20 чланова ПОКС млађих од 29 који 
остварују право да буду чланови градске организације СКО чије се формирање 
захтева. 
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 Захтев за формирање градске организације СКО подноси се председнику 
надлежног градског одбора ПОКС, који у року од десет дана у договору са 
подносиоцима захтева именује повереника градске организације СКО. 

 Даљим формирањем градске организације СКО руководи повереник чија 
функција престаје избором председника градског одбора СКО. 

 

Органи 

Члан 80. 

Органи градске организације су:  

1. Скупштина градске организације СКО 
2. Градски одбор СКО 
3. Председник градског одбора СКО 
4. Председништво градског одбора СКО 
5. Извршни одбор градског одбора СКО 
6. Секретар градског одбора СКО 

Одредбе овог правилника које се односе на скупштину општинске 
организације СКО примењују се на скупштину градске организације СКО. 

 Одредбе овог правилника које се односе на општински одбор СКО примењују 
се на градски одбор СКО.  

 Одредбе овог правилника које се односе на председника општинског одбора 
СКО примењују се на председника градског одбора СКО, изузев одредбе која се 
односи на испуњење услова за кандидата за председника општинског  одбора СКО. 

 Кандидат за председника градског одбора СКО може бити сваки члан  градске 
организације СКО кога предложи најмање десет чланова СКО. 

 Одредбе овог правилника које се односе на потпредседнике општинског 
одбора СКО примењују се на потпредседнике градског одбора СКО. 

 Одредбе овог правилника које се односе на председништво општинског 
одбора СКО примењују се на председништво градског одбора СКО. 

Одредбе овог правилника које се односе на извршни одбор општинског 
одбора СКО примењују се на извршни одбор градски одбор СКО. 

Одредбе овог правилника које се односе на секретара општинског одбора 
СКО примењују се на секретара градског одбора СКО. 
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Распуштање општинских и градских одбора СКО 

Члан 81. 

 Предлог за распуштање општинског, односно градског одбора СКО могу 
поднети председник општинског, односно градског одбора ПОКС, председник СКО 
или Извршни одбор СКО у следећим случајевима: 

- кршење аката СКО или ПОКС од стране општинског, односно градског 
одбора СКО; 

- неактивности општинског, односно градског одбора СКО дуже од три 
месеца;  

- смањење броја чланова СКО испод 0,05 % од укупног бирачког тела 
општине, односно града; и 

- деловања СКО које нарушава углед ПОКС. 

Поводом предлога за распуштање општинског, односно градског одбора СКО, 
одлучује општински, односно градски одбор ПОКС. 

 
 

IV ПРЕСТАНАК РАДА СКО 

Члан 82. 

СКО престаје са радом на основу одлуке Главног одбора ПОКС, која се може 
донети на предлог председника, Председништва или Извршног одбора ПОКС. 

  

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83. 

Овај правилник ступа на снагу даном  доношења. 

 

 

 

 

          председник ПОКС 

          Жика Гојковић, с.р. 


