ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕНА ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ-БОГОЉУБ КАРИЋ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Организација жена Покрета Снага Србије-Богољуб Карић (у даљем
тексту: (Организација жена ) интересни је облик организовања жена унутар
Покрета Снага Србије-Богољуб Карић.
Циљеви и задаци организације жена су утврђени Статутом Покрета
Снага Србије-Богољуб Карић, Одлуком о оснивању организације жена
Покрета Снага Србије-Богољуб Карић од 28 септембра 2006 године и овим
Правилником.
Члан 2.
Организација жена делује на подручју Републике Србије у складу са
Статутом Покрета Снага Србије-Богољуб Карић (у даљем тексту:Покрет) и
овим Правилником.
Члан 3.
Организација жена има знак који се састоји од знака Покрета и квадрата у
којему је уцртана стилизирана жена. Може користити и скраћени назив, који
утврђује Савет жена.
Организација жена може имати печат у складу са посебном одлуком Савета
жена.
Члан 4.
Организација жена може бити члан међународних организација и
удружења сродних циљева и програма, а одлуку о томе доноси Савет жена уз
сагласност Извршног одбора Главног одбора.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦА
Члан 5.
Чланице Организације жена су чланице Покрета.
Чланицом Организације жена може постати и свака пунолетна жена
која није чланица Покрета нити једне друге политичке странке, а прихвата
Програм и акта Организације жена
те потпише изјаву о приступању
организацији жена.
Све чланице Организације жена имају једнака права и обавезе.
Члан 6.
Чланица има право:
- да бира и буде бирана у Савет жена и органе Покрета,
-да се кандидује за посланика, одборника или јавну функцију,
- да суделује у доношењу одлука важних за организацију
непосредно или путем представница изабраних у органима Покрета,
- да износи предлоге, мишљења и примедбе на рад Савета жена,
- да буде информисана о раду Покрета и Савета жена,
- да добије политичку и сваку другу подршку Организације жена,
Чланица је дужна:
- да делује у складу са Статутом и Програмом Покрета те осталим
општим актима Организације жена
- да суделује у раду органа Организације жена
- да суделује у спровођењу одлука органа Организације жена
- да подстиче Програм и политичка начела Покрета при избору у
органе Покрета и институције политичког система,
- да својим јавним деловањем доприносити угледу Организације
жена и остваривању програмских начела Покрета.
Члан 7.
Чланство у Организацији
чланства у Покрету.

жена

престаје брисањем из евиденције

ОРГАНИЗАЦИЈА
1. ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕНА
Члан 8.
Органи Организације жена су:
- Скупштина
- Савет
- Председница
Мандат изборних органа Организације жена траје четири године, односно до
избора нових органа.
2. СКУПШТИНА
Члан 9.
Скупштина је највиши орган Организације жена.
Сазивање Скупштине се регулише Пословником.
Члан 10.
Скупштину Организације жена
чине чланице Савета, председница,
потпредседнице и секретар, чланице свих органа Покрета, посланице и
одборнице, чланови већа, те делегаткиње из општинских, градских и
покрајинских одбора изабране у складу са посебном одлуком Савета.
Број чланица Скупштине које су то по функцији не може бити већи од
једне трећине укупног броја чланица Скупштине.
Члан 11.
Скупштина се може одржати и доносити правоваљане одлуке ако јој
присуствује већина чланица.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланица.
Избор органа Организације жена
обавља се по правилу тајним
гласањем између више кандидаткиња.
Скупштина може пословником утврдити и да се органи бирају јавним
гласањем.
Члан 12.

Скупштина Организације жена:
- разматра и прихвата Програм,
- разматра и прихвата Правилник организације жена,
- разматра и прихвата Пословник о раду Скупштине,
- бира председницу, потпредседнице и чланице Савета,
- разматра и прихвата извјештај о раду Председнице и Савета,
- одлучује о поверењу председници, потпредседницама и чланицама
Савета.
Свака чланица Скупштине може предлагати кандидаткиње за органе
Организације жена на начин прописан Пословником о раду Скупштине.

САВЕТ
Члан 13.
Савет је орган које руководи радом између две Скупштине.
Савет се састаје на позив Председнице Организације жена на редовне
седнице најмање једном у три месеца.
Председница Организације жена сазват ће седницу Савета и онда кад
то затражи трећина чланица Савета. У том случају те чланице су дужне
доставити Председници свој писани захтев уз назнаку дневног реда седнице.
Ако Председница не сазове седницу Савета у року од 30 дана од дана
пријемаа захтева из става 3. овог члана, седницу Савета сазивају чланице
које су затражиле сазив седнице.
Члан 14.
У позиву за седницу Савета мора бити назначено место, дан и сат
одржавања, те дневни ред седнице.
За доношење правоваљаних одлука потребна је присутност већине
чланица Савета, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

Члан 15.
Савет чине председница, три потпредседнице и 11 изабраних чланица
Савета.
Председница и потпредседнице Организације жена
уједно су и
председница и потпредседнице Савета.
Савет на предлог председнице или три чланице Председништва бира
секретарку натполовичном већином свих чланица.
Савет жена може донети одлуку о избору почасних чланова из реда
чланова Покрета.
На својој првој седници Савет доноси Пословник о раду.
Члан 16.
Савет Организације жена
- руководи радом између две скупштине,
- предлаже Програм активности,
- одговорно је за остварење Програма,
- утврђује предлоге за измену Правилника и Програма Организације
жена,
- потстиче организовање чланица према посебним интересима,
- утврђује број делегаткиња за Скупштину,
- у складу са Статутом воде рачуна да кандидаткиње изражавају
територијалну, старосну и социјалну структуру,
-утврђује и Скупштини предлаже листу кандидаткиња за све органе
Покрета,
- води бригу о равномерној заступљености полова у изборима за
органе Покрета,
- потврђује оснивање општинских, градских и регионалних
организација жена,
- доноси одлуке у случају спора међу појединим општинским,
градским и регионалним организацијама Организације жена,
-утврђује кандидате за посланике, јавне функције и одборнике, ако
нема организације жена, а у складу са законом и актима Покрета,
- образује радна тела и комисије као и друге облике рада ради
унапређења активности, давања законских и других иницијатива,
организовања стручних расправа у свим областима,
- обавља и друге послове утврђене овим Правилником и одлуком
Скупштине.

ПРЕДСЕДНИЦА
Члан 17.
Председницу Организације жена бира Скупштина.
Председница:
- представља Организацију жена
- сазива и председава седницама Савета,
- осигурава спровођење Програма и одлука Скупштине и Савета,
- подноси извештај Скупштини.
У одсутности председнице, њезине послове и дужности обављају
потпредседнице.
ПОТПРЕДСЕДНИЦЕ
Члан 18.
Организација жена има три потпредседнице које бира Скупштина.
Потпредседнице замењују председницу по њезином овлашћењу.
У случају немогућности председнице да одреди која ће је од потпредседница
замењивати, то ће учинити Савет.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 19.
Основни облици повезивања и организовања чланица Организације
су општинске, градске и окружне организације.
Оснивачка скупштина опшинске и градске организације може се
одржати ако општинска или градска организација има најмање 10 чланица.
Опшинске и градске организације делују самостално, као активи, а у
складу са Програмом и Правилником Организације жена.
Општинске и градске организације могу се повезати у градску
организацију.
Органи општинске и градске организације су: скупштина, председница
и секретаријат.
жена

Окружну организацију чине председнице општинских организација
или лица која одреде, а председава председница из општинске организације
у којој је седиште округа.
Рад општинске, градске и окружне организације жена ближе се уређује
одлуком Савета жена.
Члан 20.
У општини, граду или округу, где не постоји организација жена, Савет
жена именује повереника или повереништво са задатком да организује
скупштину ради избора органа жена. Одлуком о одређивању повереника или
повереништва се ближе одређују задаци и рокови за извршење.
Члан 21.
Органи свих организационих облика организација жена одлучују ако је
присутна већина чланица. Одлуке се доносе јавним гласањем, већином
гласова присутних чланица.
Избор органа спроводи се по правилу тајним гласањем између више
кандидаткиња. Скупштине могу својим Пословником одредити и да гласање
буде јавно.
Члан 22.
Мандат органа организација жена свих нивоа траје четири године,
односно до избора нових органа.

Члан 23.
Скупштина општинских, односно градских организација жена :
- доноси одлуку о организовању и пословник о свом раду,
- разматра и доноси програм активности између две скупштине,
- бира председницу, потпредседницу и чланице секретаријата,
- може предлагати кандидаткиње за органе виших нивоа
организовања,
- предлаже кандидате за одборнике, већнике и за јавне функције у
складу са актима Покрета,

- разматра и прихвата извештај о раду председнице и секретаријата,
- одлучује о поверењу председници, потпредседници, и чланицама
секретаријата,
- свака чланица Скупштине може предлагати кандидаткиње за
органе општинске и градске организације на пословником прописан
начин.

Члан 24.
На рад општинских, градских и окружних организација жена сходно се
примењују одредбе које се односе на рад Организације жена Покрета.
Члан 25.
На рад организације жена примењују се одредбе Статута и општих
аката Главног одбора и Извршног одбора Главног одбора Покрета.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 05.01.2008. године
Председавајућа
Наталија Пауновић

