
На основу члана 52. става 2, Статута Српског покрета обнове Председништво 
СПО је на седници одржаној дана 15. маја 2010. године усвојило 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
СРПСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ 

 
 

I ОСНОВНЕОДРЕДБЕ 
 

ПРАВНИ СТАТУС СРПСКОГ 
ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ 

 
Члан 1 

Српски омладински покрет обнове (у даљем тексту СОПО) је добровољна омладинска 
организација, коју чине чланови Српског покрета обнове (у даљем тексту СПО) млађи од 28 
година. 

СОПО се формира у оквиру општинских и градских одбора СПО. 
СОПО није и не може бити паралелан облик организовања странке. 

 
ЦИЉЕВИ СОПО 

 
Члан 2 

Циљеви СОПО су: 
- Реализација Програма и политике СПО; 
- Ширење и афирмисање Програма и политике СПО међу младим људима у Србији ; 
- Едукација чланства. 

 
СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ 

 
Члан 3 

Седиште СОПО налази се у седишту градских и општинских одбора СПО у оквиру 
којих се оснива. 

СОПО нема свој печат, нити рачун 
 

II ЧЛАНСТВО У СОПО 
 

ЧЛАНОВИ СОПО 
 

Члан 4 
Чланови СОПО могу бити сви чланови СПО млађи од 28 година, који добровољно 

изразе вољу за чланство у СОПО. 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 5 
Евиденцију чланова СОПО воде општински и градски одбори СПО у оквиру којих се 

оснива општински, односно градски одбор СОПО. 
 
 



II ОДЛУЧИВАЊЕ И РАД ОРГАНА СОПО 
 

КВОРУМ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 6 
Одлука органа, чији је рад и организација уређена овим Правилником, је пуноважна 

ако седници органа присуствује најмање половина чланова органа. 
 

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 7 
Одлуке се доносе већином гласова присутних, јавним гласањем, сем у случајевима 

када је то другачије утврђено овим Правилником. 
 

 
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СОПО 

 
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 8 

СОПО је организован по територијалном принципу. Територијалну организацију 
СОПО чине општинске и градске организације СОПО. 
 

ОРГАНИ СОПО 
 

Члан 9 
Органи СОПО су: општински одбор СОПО и градски одбор СОПО 

 
ОПШТИНСКИ И ГРАДСКИ ОДБОРИ СОПО 

 
Члан 10 

У општинским одборима СПО, где има најмање петнаест чланова СПО, односно у 
градским одборима СПО где има најмање 30 чланова СПО, млађих од 28 година, може се 
формирати општински/градски одбор СОПО . 

Захтев за формирање се подноси председнику надлежног општинског/градског одбора 
СПО, који у року од десет дана, у договору са подносиоцима захтева, именује повереника. 

Даљим формирањем одбора СОПО руководи именовани повереник у координацији са 
председником општинског/градског одбора СПО. Функција повереника СОПО престаје 
избором председника општинског/градског одбора СОПО, а најкасније у року од месец дана 
од дана именовања. 
 

Члан 11 
Скупштина је највиши орган општинског/градског одбора СОПО. 
Скупштину општинског/градског одбора СОПО чине сви чланови СОПО са 

територије општине/града на којој се одбор СОПО образује. 
Скупштину општинског/градског одбора СОПО сазива именовани повереник у 

координацији са председником општинског/градског одбора СПО. 
Скупштина СОПО се редовно сазива на сваке две године. 
Скупштина СОПО бира и разрешава већином присутних чланова председника 

општинског/градског одбора СОПО на мандатни период од две године, а председник именује 
Председништво општинског/градског одбора СОПО од пет до седам чланова. 



Да би Скупштина била валидна мора јој присуствовати најмање петнаест чланова 
СОПО уколико се формира општински одбор СОПО, а најмање 30 чланова ако се формира 
градски одбор СОПО. 

Чланови Скупштине већином гласова присутних чланова одлучују да ли се о избору 
председника општинског/градског одбора СОПО гласа јавно или тајно. 
 

Члан 12 
Председник општинског/градског одбора СОПО је по функцији члан 

општинског/градског одбора СПО. 
Председник општинског/градског одбора СОПО координира рад 

општинског/градског одбора СОПО. 
Председник општинског/градског одбора СОПО за свој рад одговоран је 

општинском/градском одбору СПО. 
 

Члан 13 
Општински/градски одбор СОПО: 
-афирмише политику и Програм СПО у својим општинама и градовима међу младим 

људима 
- остварују циљеве путем самосталних акција или извршавајући акције 

општинских/градских одбора СПО 
- преко својих представника учествује у раду општинског/градског одбора СПО 
- спроводи и остале активности утврђене овим Правилником. Члан14 
Предлог за распуштање општинског/градског одбора СОПО могу поднети 

општински/градски одбор СПО, и то у случајевима: 
- кршење аката и одлука органа СПО од стране општинског/ градског одбора СОПО 
- кршења страначког Програма и непридржавања актуелних политичких ставова 

странке 
- неактивности општинског/градског одбора СОПО дуже од шест месеци, 
-смањење броја чланства општинског/градског одбора СОПО на мање од петнаест, 

односно тридесет чланова. 
 

 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
У Београду, 
15. маја 2010. године 

Председништво СПО 


