
На основу члана 38. алинеја 16. Статута Српског покрета обнове, 
Председништво СПО је, на својој седници одржаној 15. маја 2010. године, усвојило 
 

ПРАВИЛНИК О 
ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

 
Члан 1. 

Према Статуту Српског покрета обнове, члан СПО дужан је да: 
- доприноси порасту угледа Странке као и реализацији програмских циљева СПО; 
- организовано учествује у јавном животу, заступајући погледе и ставове странке; 
- за Програм и програмске циљеве странке придобија нове чланове и присталице; 
- поштује демократска начела, Статут и друга правила странке, 
- доследно спроводи одлуке и упутства, без обзира на ставове које је имао у процесу 

одлучивања; 
- материјално помаже странку према својим могућностима и одлукама надлежних 

органа. 
Повреда ових дужности и неизвршење преузетих обавеза доводи до дисциплинске 

одговорности. Врсте дисциплинских мера су: 
- усмена опомена; 
- писана опомена; 
- смењивање са функције у Странци; и 
- искључење из Странке. 

 
Члан 2 

Одлуку о дисциплинској мери доноси Председништво Општинског одбора након 
расправе о пријави, у којој је описана повреда дужности од стране члана општинске 
организације СПО. 
 

Члан 3 
Пријаву, у писаној форми, може поднети сваки члан Странке. Повреда дужности 

наведена у пријави мора бити уверљиво образложена. 
Члан Странке о чијој се одговорности расправља мора бити позван на седницу 

Председништва Општинског одбора. 
 

Члан 4 
Члан Странке о чијој се одговорности расправља има право на одбрану. 

 
Члан 5 

Ако се члан из неоправданих разлога не одазове позиву, Председништво Општинског 
одбора може расправљати и одлучити о његовој одговорности и без његове присутности. 
 

Члан 6 
Председништво Општинског одбора већином гласова присутних, по правилу јавним 

гласањем, доноси одлуку о дисциплинској одговорности или њеном непостојању, о чему 
обавештава члана у писаној форми. 

Члан 7. 
Против одлуке којом се утврђује одговорност и изриче дисциплинска мера, члан 

Странке има право жалбе, у писаном облику, у року од 15 дана од дана пријема одлуке. 
Жалба се подноси Комисији за Статут Српског покрета обнове, са седиштем у 

Београду, Кнез Михаилова 48. 
 

 



Члан 8 
Комисија за Статут дужна је да одлучи о жалби члана и да у писаном облику о томе, у 

року од 30 дана, обавести Председништво Општинског одбора и члана Странке који је 
поднео жалбу. 

 
Члан 9 

На одлуку Комисије за Статут СПО могућа је жалба Сабору СПО. 
Сваки члан СПО има право и да, у писаној форми, подноси разне представке или 

предлоге Председништву СПО, Главном одбору и Сабору. 
 

Члан 10 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 
 
У Београду, 
15. маја 2010. 

ПРЕДСЕДНИШТВО СПО 


