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На основу члана 30. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, Главни
одбор Покрета,  на   седници  одржаној  10.октобра   2009.године
донео је

ПРАВИЛНИК
О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ-БК

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником  о територијалној организацији Покрета СНАГА

СРБИЈЕ-БК (у даљем тексту: Правилник) уређују се организација
територијалних  органа, начин њиховог конституисања, избор органа,
начин деловања и задаци територијалних организација и органа, као и
поступак  распуштања и престанак мандата  територијалних
организација и органа.

Члан 2.

Општинска организација је основни облик  територијалног
организовања Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК  (у даљем тексту: Покрет).

Члан 3.

Одлуку о оснивању  покрајинских  организација  предлаже
председник Покрета или Извршни одбор Главног одбора Покрета (  у
даљем тексту:Извршни одбор), а одлуку доноси Главни добор.

Одлуку о оснивању општинских, градских и окружних одбора
доноси Извршни одбор Главног одбора Покрета.

Ако Извршни одбор, односно председник, на основу активности
општинских организација у градовима, Граду Београду и аутономним
покрајинама,  као и у окрузима између две седнице Главног одбора,
закључе да су се стекли услови за оснивање  градских, покрајинских,
као и окружних организација,  донеће о томе одлуку.  Oдлука о
оснивању покрајинске организације ће се доставити на првој наредној
седници Главном одбору, ради верификације.
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Одлуку о оснивању месних организација доноси општински
одбор, а одлуку о оснивању подружнице у иностранству, доносе
председник Покрета или Главни одбор.

ОПШТИНСКA  ОРГАНИЗАЦИЈA

Члан 4.
Општинске организације оснивају се на територији сваке општине,

односно делу општине  у којој постоје чланови Покрета.
Одлуку о оснивању општинске организације у општини или делу

општине ( у даљем тексту: општинска организација)  и конституисању
органа општинске организације доноси Извршни одбор.

Одлуком о оснивању општинске организације се утврђује датум,
место и дневни ред оснивачке скупштине и именује организациони
одбор  ради припреме одржавања оснивачке скупштине.

Оснивачка скупштина одржава се као прва  када чланови бирају
органе, и у случају распуштања, а сваке четири године, односно кад
одлучи Извршни одбор, скупштина се одржава као  изборна.

У току мандата органа, скупштина се може сазвати ради
разматрања извештаја о раду, исказивања поверења органима или
других разлога  утврђених овим Правилником.

Члан 5.

У општинским организацијама  које имају до 51  члана, сви чланови
Покрета  у општини чине изборну скупштину .

Изборну скупштину у  општинској  организацији која  има од 52 до
150 чланова чини најмање 30%  чланова Покрета  у општини.

Ако у општинској организацији има више од 150 чланова,  изборна
скупштина се организује на делегатском принципу  из месних
организација, односно изборних јединица, с тим да се број делегата
одређује сразмерно броју чланова тих организација, односно
јединица, а у складу са одлуком  општинског одбора. У структури
делегата би требало обезбедити учешће  најмање  40% омладине и
жена.

Одлуку општинског одбора  о организацији и саставу скупштине на
делегатском принципу потврђује Извршни одбор.

Члан 6.

Ако сви чланови чине скупштину, Изборна скупштина пуноважно
ради и одлучује, ако изборној  скупштини присуствује већина, (члан 5
став 1), односно најмање 30 % од укупног броја чланова (члан 5 став
2).
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Ако се скупштина одржава на делегатском принципу скупштина
може да ради и пуноважно одлучује ако је присутно више  од 50% од
укупног броја делегата.

Изборна скупштина пуноважно ради и одлучује ако је присутно
најмање двоструко више чланова од броја чланова општинског одбора
који се бира.

МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 7.

У општинској организацији оснивају  се месне организације о чему
одлучује општински одбор.

Месне организације  задужене су за  придобијање нових чланова,
организовање чланства ради решавања  основних локалних питања
грађана, спровођења избoрних кампања на терену, учествовања на
изборима за савет месне заједнице и извршавања других задатака  у
складу  са одлукама општинског одбора и органа Покрета.

Месне организације активно учествују у предлагању кандидата  или
давању мишљења о кандидатима  за све функције у локалној
самоуправи и Покрету.

Месном организацијом руководи месни одбор који се бира на
састанку чланова Покрета са територије те месне организације, а
председника бира месни одбор.

Општинска организација може до образовања месног одбора да
одреди члана са те територије који ће као повереник обављати
послове по налогу и вршити припреме за образовање месног одбора.

Број месних организација, њихову територију и друга питања од
значаја за рад месних организација уређује општински одбор.

ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 8.

Органи општинске организације су: скупштина, општински одбор,
надзорни одбор и председник.

Органи општинске организације, бирају се по правилу на четири
године.

Општински одбор има извршни одбор као извршно- оперативни
орган.

Општински одбор чини стални састав чији се број одређује одлуком
о сазивању скупштине и проширени састав.

У проширени састав општинског одбора улазе председник извршног
одбора, представник омладине и представница жена, одборници
изабраних са листе Покрета, председник општине и други
функционери изабрани  по основу чланстава у Покрету.
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Члан 9.

Скупштина општинске организације:

1) бира и разрешава председника и  чланове општинског и
надзорног одбора,

     2) разматра и усваја извештај  председника о раду општинске
организације у             изборном мандату,односно између две
седнице,

3) доноси програм рада општинске организације,
4) доноси изборне акте  општинске организације, као и
пословник о свом раду,
5) обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 10.

Скупштину општинске организације припрема и организује
општински одбор,  који   може  за те послове да именује
организациони одбор.

Општински, односно организациони одбор  обавештава писаним
путем све чланове  скупштине о датуму и месту одржавања и  о
предложеном дневном реду  најмање 5 дана пре одржавања
скупштине, као и о кандидатима за председника и чланове
општинског одбора.

Општински,  односно организациони одбор обавља и друге
послове у вези са одржавањем  скупштине, а нарочито организује
предлагање и припрема предлоге  кандидата за органе општинске
организације.

Члан 11.

Пре одржавања скупштине  одржавају се састанци месних
организација, организације жена и организације омладине, као
ради упознавања са кандидационим поступком, радом органа
општинске организације и кандидатима за председника и чланове
општинског одбора.

О одржавању скупштине обавештавају се  и  грађани на
пригодан начин (средствима јавног информисања, плакатирањем и
сл.).

Члан 12.

Број чланова сталног састава општинског одбора одређује се
одлуком  скупштине, на предлог организационог, односно
општинског одбора у складу са Статутом, а водећи рачуна о броју
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чланова Покрета, броју бирача у општини и величини општине и
изборним резултатима.

Члан 13.

Скупштина на предлог организационог, односно општинског
одбора (привременог органа) бира  радно председништво које
руководи седницом  скупштине, даје и одузима реч, стара се о реду
и  упозорава  на прекорачење трајања излагања и одступање од
дневног реда, у складу са пословником.

Радно председништво је одговорно за ток и ред на седници и за
резултате јавног гласања.

Члан 14.

Радно председништво предлаже Изборну комисију од најмање 3
члана,  који не могу бити кандидати  за чланове органа,  која ја
дужна да евидентира присутне чланове изборне скупштине према
списку чланова који је добила од организационог одбора, ради
утврђивања кворума.

Извештај изборне комисије заједно са списком чланова је
саставни део     записника изборне скупштине.

Члан 15.

Изборна комисија подноси извештај о предложеним кандидатима
за органе општинске организације,сачињава изборне листе,
спроводи тајно  гласање и подноси извештај о резултатима
гласања, који је саставни део записника.

Члан 16.

Кандидат за члана општинског одбора може бити сваки члан
Покрета који испуњава услове утврђене  општим актима Покрета и
има подршку најмање десет чланова  општинске организације.

Кандидат за председника може да буде  сваки члан Покрета кога
подржава најмање 1/10 верификованих чланова oпштинске
организације.

Кандидат за председника уз биографију подноси и предлог
програма развоја општине и развоја општинске организације
Покрета.

Један члан може да подржи кандидатуру једног кандидата за
председника и три кандидата за члана општинског одбора.

Предлагање кандидата и утврђивање изборне листе завршава се
најкасније 48 часова пре одржавања изборне скупштине.
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Предлози се подносе организационом одбору који је дужан да
оцени правоваљаност кандидатура и да чланове скупштине
обавести о кандидатима.

Примерак кандидационих листа одмах се доставља Извршном
одбору Покрета.

Чланове надзорног одбора предлаже организациони одбор.

Члан 17.

Гласање је  тајно.
На гласачком листићу мора да буде више кандидата од броја
који се бира.  Кандидати су на гласачком  листићу поређани по
азбучном реду презимена.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата и

то за онолико кандидата, колико општински одбор има чланова .
Изабрани су кандидати који су добили већину гласова присутних

чланова, односно кандидати који су добили највећи број гласова до
броја кандидата који се бира.

За председника је изабран кандидат који је добио највећи број
гласова ако има више кандидата за председника, а ако је само
један кандидат,  он је изабран ако је за њега гласало две трећине
присутних чланова скупштине.

Члан 18.

На седници се води записник.
Записник води члан радног председништва кога одреди

председавајући, а потписују га председавајући и записничар. У
записник се уносе подаци о току седнице, присутнима, радном
председништву, дневном реду, предлозима, донетим одлукама, раду
по дневном реду и резултатима гласања.

Један примерак записника доставља се Извршном одбору ради
потврде избора председника и општинског одбора, а један
примерак остаје у архиви општинског одбора.

Члан 19.

Општински одбор се конституише одмах после завршетка
седнице изборне Скупштине, тако што се, на предлог председника
општинског одбора бирају подпредседник општинског одбора,
секретар и благајник.

Члан 20.
Општински одбор бира извршни одбор из реда чланова

општинске организације.
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Број чланова извршног одбора одређује се одлуком општинског
одбора, водећи рачуна о броју чланова  Покрета у општини, као и о
равномерној територијалној заступљености чланства и
појединачним задужењима у извршном одбору.

Председника извршног одбора предлаже председник општинског
одбора, а чланове извршног одбора предлаже председник извршног
одбора.

За председника и чланове извршног одбора може се предложити
више кандидата.

На избор председника и чланова извршног одбора сходно се
примењује поступак предвиђен за избор председника и чланова
општинског одбора.

За извршни одбор гласа се у целини.

Члан 21.

Општински одбор је надлежан да:
1) води политику Покрета на територији општине у складу са

политиком Покрета и одлукама органа Покрета,
2) сазива скупштину општинске организације,
3) одлучује о броју  подпредседника и бира потпретседнике,
4) одређује број и бира чланове извршног одбора и именује

секретара и благајника, на предлог председника општинског
одбора,

5) бира кадровску комисију,
6) спроводи одлуке виших органа Покрета,
7) утврђује смернице за понашање одборника и других

функционера изабраних по основу чланства у Покрету у органе
локалне самоуправе,

8) образује општински изборни штаб,
9) предлаже кандидате за више органе Покрета, као и кандидате за

одборнике, народне посланике и кандидате за друге функције у
општини, односно Републици у складу са одлукама Главног
одбора Покрета, уз учешће изабраних одборника.

10) Предлаже одлучивање  о поверењу председнику
општинског одбора  и одлучује о поверењу извршном одбору,

11) бира представнике за Скупштину Покрета,
12) образује и бира  сталне и повремене одборе и друга радна

тела,
13) образује  месне организације у месним заједницама или

деловима месних заједница, где има најмање 10 чланова и
именује повереника који организују изборе за месни одбор,

14) одлучује о висини чланарине и финансирању редовне
делатности и изборне кампање,

15) верификује пријем нових чланова и сваких 30  дана
обавезно доставља  Служби Главног одбора примерак
приступница нових чланова,
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16) подноси месечно извештај о раду и финансијама Извршном
одбору Покрета,

17) обавља и друге послове у складу са Статутом, овим
Правилником  и одлукама органа Покрета.

Члан 22.

Председник општинског одбора  обавља следеће послове:
1) представља и заступа општински одбор,
2) сазива,припрема и руководи седницама општинског одбора,
3) подноси општинском одбору тромесечни извештај  о раду,
4) подноси изборној скупштини извештај о раду општинске

организације у изборном периоду,односно  између две седнице,
5) сазива скупштину, односно изборну скупштину општинске

организације, сагласно одлуци општинског одбора, односно
Извршног одбора Главног одбора,

6) спроводи одлуке органа Покрета и општинског одбора,
7) Предлаже покретање дисциплинског поступка против чланова

Покрета у општини,
8) именује портпарола општинског одбора,
9) координира рад општинског одбора и одборничке групе,
10) одговоран је за финансирање редовне делатности

општинског одбора,
11) обавља и друге послове које му повере органи Покрета и

општински одбор.

Члан 23.

Извршни одбор  обавља следеће послове:
1) спроводи одлуке општинског одбора и других органа Покрета,
2) организује и прати рад месних и ресорних одбора општинске
организације,
3) припрема и предлаже доношење одлука општинском одбору,
4) образује службу  и организује  њен рад,
5) редовно подноси извештај о раду општинском одбору,
6)  обавља и друге послове у организовању и спровођењу
активности Покрета и општинске организације.

Члан 24.

 Надзорни одбор броји од 3 до 5 чланова и по правилу се бира на
изборној скупштини.
Ако је предложено више кандидата од броја који се бира, бирање је
тајно.  На тајно гласање се сходно примењују одредбе овог
Правилника о избору општинског одбора.
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Члан 25.

 Надзорни одбор контролише приходе општинске организације и
употребу финансијских средстава и обавља контролу финансијског
пословања.
 Надзорни одбор о свом раду подноси извештај скупштини
општинске организације, а извештаје о приходима и расходима из
буџета локалне самоуправе добијена за изборну кампању и редован
рад Покрета, доставља Извршном одбору.

   Члан 26.

Органи општинске организације  подносе,  по правилу једном
годишње извештаје  о свом раду скупштини општинске
организације ради гласања о поверењу.

Скупштина се обавезно сазива на предлог општинског одбора,
25% чланова, једне трећине месних одбора, надзорног одбора и
извршног одбора.

Општински одбор је дужан да на предлог из претходног става
сазове скупштину у року од 30 дана од дана предлагања.

У случају да не сазове скупштину, скупштину сазива Извршни
одбор.

Ако се на скупштини изгласа неповерење органима општинске
организације, или се не сазове скупштина, Извршни одбор
распушта општинску организацију и именује привремени орган,
односно образује организациони одбор ради припреме изборне
скупштине.

ОРГАНИ ГРАДСКИХ И ОКРУЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан  27.

Градске организације Покрета оснивају се  из реда представника
општинских организација у општинама које административно чине
град.

Седиште градске организације је у општини која је седиште
града.

Члан  28.

Органи градске организације су: Скупштина, градски одбор и
председник.

Градске организације могу да имају надзорни одбор ради
контроле финансијског пословања.
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Скупштину градске организације чине: председници општинских
организација, одборници и већници изабрани са изборне листе
Покрета у скупштину града и изабрани чланови из реда чланова у
општинским организацијама које бирају општински одбори према
посебној  одлуци коју доноси Извршни одбор Главног одбора, а
пропорционално броју чланова и других критеријума.

Члан 29.

На поступак кандидовања, избора, конституисања  и рада
градских органа сходно се примењују одредбе овог Правилника којима
је уређена општинска организација, ако овим правилником  или
одлуком  Извршног одбора Главног одбора није одређено другачије.

Члан 30.

Скупштина градске организације :
1)бира и разрешава председника и  чланове сталног састава
градског одбора и чланове надзорног одбора,
 2) доноси програм рада градске  организације,
3)  разматра и усваја извештај  председника о раду градске
организације у изборном мандату,односно између две седнице,
ије,
4) доноси изборне акте  градске  организације, као и пословник
о свом раду,
5) обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 31.

Градски одбор усклађује и координира рад општинских
организација, утврђује смернице за политичко  деловање Покрета у
граду, утврђује смернице за рад изабраних одборника и већника,
као и одборника у општинама у оквиру града, и других
функционера,  учествује у поступку утврђивања изборних  листа и
предлагања других  носилаца функција у граду.

Градски одбор чине председници општинских одбора,
одборници и већници изабрани са листе Покрета, председник
града,  председник извршног одбора градског одбора, представница
организације жена, представник омладине и један број изабраних
чланова сталног састава који је одређен одлуком о сазивању
изборне скупштине.
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Члан 32.

Градски одбор обавља  следеће:

1)  усклађује вођење  политике Покрета на територији града у
складу са политиком Покрета и одлукама органа Покрета, водећи
рачуна  о  предлозима општинских одбора и њиховим одлукама,
2) сазива скупштину градске организације,
3) одлучује о броју  потпредседника и бира подпретседнике,
4) одређује број и бира чланове извршног одбора и именује
секретара и благајника, на предлог председника градског одбора,
5) бира кадровску комисију,
6) спроводи одлуке виших органа Покрета  ако се оне спроводе  и у

општинским огранизацијама и одређује смернице за њихово
даље спровођење,

7) утврђује смернице за понашање одборника и већника и  других
функционера изабраних по основу чланства у Покрету у органе
града,

8) образује градски изборни штаб,
9) предлаже кандидате за више органе Покрета, као и кандидате за

одборнике, народне посланике и кандидате за друге функције у
граду,  односно Републици у складу са одлукама и уз одобрење
Главног одбора Покрета, уз учешће изабраних одборника.

10) Предлаже одлучивање  о поверењу председнику градског
одбора  и одлучује о поверењу извршном одбору,

11) бира представнике за Скупштину Покрета,
12) образује сталне и повремене одборе и друга радна тела,
13) одлучује о  финансирању редовне делатности и изборне

кампање,
14) подноси месечно извештај о раду и финансијама Извршном

одбору Главног одбора Покрета,
15) обавља и друге послове у складу са Статутом и одлукама

органа Покрета.

Члан 33.

Председник градског одбора  обавља следеће послове:
1) представља и заступа  градски одбор,
2) сазива, припрема и руководи седницама градског одбора,
3) подноси градском одбору тромесечни извештај  о раду,
4) подноси тромесечни извештај о раду Главном, односно Извршном

одбору Покрета,
5) подноси  скупштини извештај о раду градске организације у

изборном периоду,односно  између две седнице,
6) сазива скупштину, односно изборну скупштину градске

организације, сагласно одлуци градског одбора, односно
Извршног одбора Главног одбора,
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7) спроводи одлуке органа Покрета и градског одбора,
8) именује портпарола градског одбора,
9) координира рад градског одбора и одборничке групе,
10) одговоран је за финансирање редовне делатности и

изборне кампање градског одбора,
11) обавља и друге послове које му повере органи Покрета,

градски  и општински одбори.

Члан 34.

Извршни одбор градског одбора обавља следеће послове:
1) спроводи одлуке градског и  општинских одбора и других органа
Покрета,
3) припрема и предлаже доношење одлука градском одбору,
4) образује службу  и организује  њен рад,
5) редовно подноси извештај о раду градском одбору,
6)  обавља и друге послове у организовању и спровођењу
активности Покрета и градске организације, као и општинских
организација.

Члан 35.

У округу се оснива окружни одбор кога сачињавају председници
општинских одбора тог округа.

Окружним одбором председава по правилу председник
општинског одбора из општине која је седиште округа, а могу и да се
смењују по утврђеном редоследу из свих општина које чине округ.

Окружни одбор усклађује и координира рад општинских
организација,  утврђује смернице за политичко  деловање Покрета у
округу, договарају смернице за рад изабраних одборника у локалној
самоуправи  и других функционера, учествује у поступку утврђивања
изборних  листа и предлагања других  носилаца функција у округу.

Окружни одбор може свој рад ближе да регулише Пословником.

ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 36.

Покрајинске организације Покрета оснивају се  из реда
представника општинских организација у општинама које
административно чине покрајину.

Седиште  организације АП Војводина је у Новом Саду, а седиште
АП КиМ  је у Косовској Митровици.
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Члан 37.

Органи покрајинске организације су: скупштина, председник и
покрајински одбор.

Покрајинска организација може да има надзорни одбор ради
контроле финансијског пословања.

Скупштину покрајинске  организације чине: председници
општинских,  градских и окружних организација, посланици изабрани
са изборне листе Покрета у скупштину покрајине и изабрани чланови
из реда чланова у општинским организацијама које бирају општински
одбори према посебној  одлуци коју доноси Извршни одбор, а
пропорционално броју чланова и других критеријума.

Покрајински одбор  се састоји од председника општинских
организација, председника окружних, односно градских организација
и посланика у покрајинском парламенту.

Покрајински одбор  има и чланове изабране из реда чланова
општинских организација а на основу одлуке Извршног одбора
Главног одбора и према критеријумима који су том одлуком утврђени.

Члан 38.

Скупштина покрајинске организације :
1)Бира и разрешава председника и  чланове сталног састава
покрајинског одбора и надзорни одбор,
2) разматра и усваја извештај  председника о раду покрајинске
организације у изборном мандату,односно између две седнице,
3) доноси програм рада покрајинске организације,
4) доноси изборне акте  покрајинске   организације, као и пословник о
свом раду,
5) обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 39.

Покрајински  одбор обавља  следеће:

1) усклађује вођење  политике Покрета на територији покрајине  у
складу са политиком Покрета и одлукама органа Покрета, водећи
рачуна  о  предлозима општинских и градских одбора и њиховим
одлукама,
2) сазива скупштину покрајинске  организације,
3) одлучује о броју  подпредседника и бира потпретседнике,
4) одређује број и бира чланове извршног одбора и именује
секретара и благајника, на предлог председника покрајинског
одбора,
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5) бира кадровску комисију,
6) спроводи одлуке виших органа Покрета а ако се оне спроводе  и

у општинским и градским  огранизацијама  одређује смернице за
њихово даље спровођење,

7) утврђује смернице за понашање посланика и  других
функционера изабраних по основу чланства у Покрету у органе
покрајине,

8) образује покрајински  изборни штаб,
9) предлаже кандидате за више органе Покрета, као и кандидате за

одборнике, народне посланике,посланике  и кандидате за друге
функције у покрајини , односно Републици у складу са одлукама
и уз одобрење Главног одбора Покрета,

10) Предлаже одлучивање  о поверењу председнику
покрајинског  одбора  и одлучује о поверењу извршном одбору,

11) бира представнике за Скупштину Покрета,
12) образује сталне и повремене одборе и друга радна тела,
13) одлучује о  финансирању редовне делатности и изборне

кампање,
14) подноси месечно извештај о раду и финансијама Извршном

одбору Главног одбора Покрета,
15) обавља и друге послове у складу са Статутом и одлукама

органа Покрета.

Члан 40.

Председник  покрајинског одбора  обавља следеће послове:

1) представља и заступа  покрајински  одбор,
2) сазива, припрема и руководи седницама покрајинског одбора,
3) подноси покрајинском  одбору тромесечни извештај  о раду,
4) подноси месечни извештај о раду Главном, односно Извршном

одбору Покрета,
5) подноси  скупштини извештај о раду покрајинске организације у

изборном периоду,односно  између две седнице,
6) сазива скупштину, односно изборну скупштину покрајинске

организације, сагласно одлуци покрајинског одбора, односно
Извршног одбора Главног одбора,

7) спроводи одлуке органа Покрета и покрајинског одбора,
8) именује портпарола покрајинског одбора,
9) координира рад покрајинског  одбора и посланичке  групе,
10) одговоран је за финансирање редовне делатности и

изборне кампање покрајинског одбора,
11) обавља и друге послове које му повере органи Покрета,

градски  и општински одбори.
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Члан 41.

Извршни одбор покрајинског  одбора обавља следеће послове:
1) спроводи одлуке покрајинског одбора и других органа Покрета,
2)  помаже у организацији  и прати рад општинских,  градских и
окружних  одбора и ресорних одбора градске организације,
3) припрема и предлаже доношење одлука покрајинског одбору,
4) образује службу  и организује  њен рад,
5) редовно подноси извештај о раду покрајинском одбору,
6)  обавља и друге послове у организовању и спровођењу
активности Покрета и покрајинске организације.

РАСПУШТАЊЕ  ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА  И ПРЕСТАНАК МАНДАТА

Члан 42.

Када органи општинске организације  не обављају  послове
утврђене Статутом и другим општим актима и одлукама Покрета или
када делују супротно интересима Покрета, председник Покрета може
да предложи да Извршни одбор Покрета распусти  општински или
други орган.

У случајевима из предходног става, покрајинску  организацију
може да распусти Главни одбор, односно Извршни одбор на основу
пренете надлежности.

Извршни одбор, односно Главни одбор у случајевима из
претходних ставова  доноси одлуку којом одређује  лице за
преузимање печата, документације и имовине распуштене
организације, односно  органа и именује привремени орган. Овом
одлуком одређује се и датум одржавања изборне скупштине који не
може бити дужи од 90 дана од дана распуштања.

Пре доношења одлуке о распуштању органа,  Извршни одбор ће
позвати председника  и чланове  територијалног одбора одбора да се
изјасне о разлозима због којих се предлаже распуштање.

Престанком мандата територијалног одбора због распуштања,
престаје мандат и председнику и другим органима тог одбора.

Члан 43.

Мандат органа и изабраних носилаца функција  у Покрету може
да престане и пре истека рока на који су изабрани, поред
распуштања, и из следећих разлога:

-доношењем одлуке Главног одбора о превременим изборима свих
органа Покрета,
-оставком,
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-разрешењем.

Члан 44.

У случају да Главни одбор донесе одлуку о превременим
изборима свих органа, одређује се рок у коме се обављају избори од
органа месних организација до органа Покрета, који не може да буде
дужи од 90 дана од дана доношења одлуке.

Члан 45.

Оставка је лични чин  који орган коме је поднета констатује.
Ако оставку поднесе члан општинског или другог територијалног

одбора,  тај орган има право да одреди друго лице које ће да обавља
ту функцију до одржавања изборне скупштине,  ако је то за
функционисање  тог органа неопходно.(највише до 25% од броја
изабраних чланова).

Ако  се број  чланова општинског или другог територијалног
органа смањи за више од 25%  изабраних чланова,  одржава се
скупштина и бира нови орган.

Ако оставку поднесе председник општинског или другог
територијалног одбора, тај одбор одређује, уз сагласност Извршног
одбора Покрета, вршиоца дужности председника до одржавања
изборне скупштине.

Ако оставку поднесе председник извршног одбора
територијалног одбора, констатацијом престанка мандата преседнику,
мандат престаје свим члановима и бира се нови предсеник и извршни
одбор.

Ако оставку поднесе члан извршног одбора територијалног
органа  на његово место се на предлог председника извршног одбора
бира други члан.

Члан 46.

Разрешење председника или члана територијалног органа
предлаже се обавезно:

1. ако лице иступи из Покрета или трајно напусти
организацију, а не поднесе оставку,

2. ако учини тешко кривично дело или буде осуђен на казну
затвора,

3. ако не обавља поверене послове, а о томе се изјасни
општински, односно територијални одбор на предлог
председника тог одбора, извршног одбора или најмање
једне десетине чланова.




