На основу члана 30. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК,
Главни одбор Покрета, на седници одржаној 10.10. 2009.
године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
Правилником о организацији Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК (у
даљем тексту:Покрет), у иностранству уређују се циљеви и задаци
организованог деловања и унутрашња организација подружница
Покрета у иностранству.
Члан 2.
Подружница Покрета је облик организовања Покрета који
окупља чланове и чланице Покрета у иностранству за:
- афирмацију и остваривање програма Покрета,
- развој Покрета у иностранству и Покрета у целини,
- равноправно учешће дијаспоре у јавном и политичком животу,
- пуну заштиту права и слобода грађана, без обзира где они живе,
- организовани утицај на законодавну и извршну власт ради
уређивања положаја и учешћа дијаспоре у привредном и политичком
животу матице,
- подстицање дијаспоре да се укључи у политички живот и органе
власти,
- залагање за очување мира на свим просторима,
остваривање права и слобода грађана према Повељи ОУН,
одлука Савета Европе, ОЕБСА и других међународних
организација.
Члан 3.
Статус члана и чланице подружнице Покрета имају сви грађани
у дијаспори који изразе вољу да се учлане у Покрет.
Допринос подружнице у раду Покрета је добровољан, а у
остваривању права и обавеза су равноправни са члановима у матици.

Подружнице Покрета могу да оснивају привредне и завичајне
клубове, сходно условима у којима делују.
Члан 4.
Подружница Покрета остварује циљеве и задатке у сарадњи са
органима Покрета, омладинском организацијом и организацијом
жена Покрета, сродним националним и међународним организацијама,
сродним владиним и невладиним организацијама,
завичајним, спортским и другим удружењима грађана Србије у
дијаспори,хуманитарним и синдикалним организацијама и
институцијама,као и појединцима, стручњацима и активистима који
подржавају принципе и циљеве Покрета.
Члан 5.
Обавезе Подружнице Покрета ради реализације задатака из
члана 2. овог Правилника су да анализира успешност реализованих
акција, врши координацију и усмеравање активности подружница
Покрета са
активностима Покрета, као и да подноси редовне
извештаје о раду подружница Покрета .
Члан 6.
Подружница се организује у градовима у којима има најмање 15
чланова Покрета.
Одлуком о оснивању одређује се датум оснивања и лице
задужено за спровођење одлуке (повереник).
Члан 7.
Органи подружнице су:
- председник подружнице, и
- савет подружнице.
Члан 8.
Председника подружнице бира подружница на предлог
Извршног одбора Главног одбора, а по претходно обављеним
консултацијама са члановима подружнице и ресорним одбором за
дијаспору.

Председник
подружнице
представља
и
заступа
подружницу, организује рад подружнице и чланова Покрета на
територији на којој је основана, сазива, припрема и руководи
седницама подружнице и савета, подноси извештај о раду
подружнице
Извршном
одбору
Главног
одбора,
организује
спровођење одлука органа Покрета и подружнице, учествује у раду
органа Покрета и обавља друге послове у складу са одлукама органа
Покрета.
Члан 9.
Савет
подружнице
бира
подружница
на
предлог
председника подружнице.
Савет подружнице предлаже програм рада подружнице и
спроводи донети програм и
акције подружнице, организује и
спроводи одлуке подружнице и о свом раду подноси извештај
подружници, односно ресорном одбору за дијаспору.
Члан 10.
Ако у једном граду
има потребе за оснивањем више
подружница ради ефикаснијег и организованијег рада, на предлог
ресорног одбора за дијаспору Извршни одбор ће донети одлуку о
броју подружница и подручја које оне у једном граду обухватају.
Члан 11.
Када је у једном граду основано више подружница, оснива се
заједнички савет који сачињавају председници савета подружница у
том граду, ради координације и усмераравања активности.
Члан 12.
Извршни, односно ресорни одбор за дијаспору предлаже начин
повезивања свих подружница у иностранству и организује
активности од интереса за дијаспору
тако што одређује
представнике подружница дијаспоре са свих континената.
Члан 13.
Предлози подружница у дијаспори који се односе на активности
Покрета у земљи и органима власти, реализује Извршни, односни
ресорни одбор за дијаспору преко органа и активности Покрета.

Извештај о раду подружница у иностранству органима Покрета
подноси ресорни одбор за диајспору.
Члан 14.
Подружница Покрета стиче средства од чланарина, донација и
реализације пројеката.
Подружница може да користи средства Покрета по одобрењу
надлежног органа Покрета.
Подружница користи средства ради реализације програма и
планова рада.
Савет одобрава коришћење и намену средстава.
Председник подружнице одговара за законито и наменско
коришћење средстава.
Финансијска средства подружнице воде се на посебном рачуну
Покрета.
На финансијско пословање подружнице примењују се општа
акта Покрета.
Члан 15 .
Подружница има свој печат који округлог облика, исписан
текстом: Подружница Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК. У средини се налази
назив града у коме је основана.

Члан 16
Извршни одбор Главног одбора именоваће иницијативни одбор
за припрему оснивања подружница у иностранству, као и повереника
за сваку подружницу појединачно, када се за то стекну услови
утврђени овим Правилником.
Прве седнице подружница
сазива Извршни одбор Главног
одбора Покрета, на предлог ресорног одбора за дијаспору.
Члан 17.
На рад, организацију и одлучивање у подружницама
иностранству, сходно се примењују општа акта Покрета.

у

