Председништво Српс ког покрета обнове, на основу члана 38. Статута, на својој
седници од 15. маја 2010. године донело је овај

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ И
НАЧИНУ РАДА ЛОКАЛНИХ ОРГАНА СПО
Члан 1
Председништво СПО, на предлог Председништва Општинског одбора, Председника
одбора, најмање 30 чланова СПО или на сопствену иницијативу, може да оснује, поред
постојећих, још општинских организација Странке.
Одлуком о оснивању Председништво именује повереника или председника и најмање
пет чланова Иницијативног одбора.
Иницијативни одбор има обавезе и права Председништва Општинског одбора
Странке.
Иницијативни одбор, у року који одреди Председништво, обавезан је да одржи
Изборну скупштину.
Члан 2
Председништво СПО може, када то интереси Странке захтевају, да распусти
Председништво Општинског одбора и именује повереника или председника и Иницијативни
одбор од најмање пет чланова, који су дужни да у року, који им Председништво одреди,
уклоне недостатке у раду општинске организације и да након тога одржи Скупштину
општинске организације ради избора Председника Општинског одбора. Ове одредбе односе
се и на градске одборе СПО.
Општински и градски одбори СПО предлажу кандидате за општинске и градске
скупштине, као и локалне коалиције, а Председништво СПО доноси одлуку о начину изласка
на локалне изборе. У случају коалиција на локалном нивоу, коалициона листа у свом називу
мора да садржи пун назив Странке, Српски покрет обнове, уколико друкчије не одлучи
Председништво СПО. Уговор о локалним коалицијама мора да садржи одредбу да странке
чланице коалиције располажу својим мандатима, а не коалиција.
Изборне скупштине се не могу одржавати ако је до расписаних локалних или
републичких избора остало мање од три месеца.
Члан 3
Циљ сваке општинске организације мора бити да има најмање онолико чланова
Странке, колико износи један посто бирачког тела на подручју општине, односно један посто
од укупног броја припадника српске националности, уколико су они мањина на подручју
општине.
Члан 4
Износ чланарине одређује Извршни одбор СПО.Чланарина није једнака за све
чланове.
Чланарину наплаћују општински одбори СПО. Износ и начин плаћања чланарине
регулишу се Правилником о чланарини, који доноси Извршни одбор СПО.
Члан 5
Општински и градски одбори, између осталог, дужни су:
- да оснују месне одборе и одреде поверенике у свим насељима и месним заједницама
на територији општине,
- да учлањују нове људе,

- да редовно проверавају списак чланова и да у њега записују настале промене, тако
што ће уписати за сваког члана: име и презиме, потпуну адресу, број телефона, школску
спрему односно квалификацију, занимање и функцију у Странци,
- да све измене у списковима чланства, једном месечно достављају Извршном одбору
СПО
- да воде списак симпатизера, волонтера, донатора и лица која ће се одазвати позиву
Општинског одбора ради преузимања и извршења различитих задатака,
- да прикупљају средства за рад, пре свега новчана средства,
- да одржавају редовне састанке Општинског одбора, најмање једном месечно, и да
воде записнике са тих састанака,
- да организују конференције за новинаре, тематске трибине, књижевне вечери,
спортске турнире, изложбе, концерте и дуге занимљиве догађаје за чланове, симпатизере и
грађане,
- да буду у сталној вези са бирачким телом у појединачним и колективним сусретима
кроз различите облике,
- да одреде кандидате за свако одборничко место Скупштине општине или града, да
од њих захтевају да разговарају са бирачима којима ће представљати Програм странке, а
нарочито локални програм, и да о томе обавештавају председника и Председништво
Општинског одбора који су дужни да прате њихову активност и да им у томе помажу,
- да прикупљају обавештења: о чланству, симпатизерима странке, противницима,
неопредељеним бирачима, затим о резултатима обављеног рада на организовању Странке, о
броју изашлих бирача и резултатима које је Странка постигла, као и друге странке или групе
грађана на протеклим изборима,
- да обучавају наше активисте, односно чланове, за потребе избора и других
активности од интереса за Странку,
- као и друге задатке од интереса за Српски покрет обнове као целину, и задатке од
интереса за општинску организацију Странке.
Члан 6
Посебна обавеза општинских и градских одбора је унапређење кадровске базе свих
струка и занимања, одржавање сталних контаката са тим људима и донаторима Странке, као
и упознавање Извршног одбора СПО са кадровским листама.
Најмање једна трећина одборничких и посланичких кандидата морају бити жене, а
једна петина кандидата морају бити млађи од 30 година.
Члан 7
Непоштовање одредби Правилника, повлачи за собом одговорност, у складу са
Статутом СПО и овим Правилником.
Члан 8
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.
У Београду
15. маја 2010.год.
ПРЕДСЕДНИШТВО СПО

