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ПРАВИЛНИК О РАДУ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ
I. Део

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Правни статус Демократске омладине
Демократска омладина (у даљем тексту: ДО) је добровољна
организација чланова/ица Демократске странке (у даљем
тексту: ДС) који су млађи/е од 30 година организована у
складу са Статутом Демократске странке (у даљем тексту:
Статут) и овим Правилником о раду Демократске омладине (у
даљем тексту: Правилник).
Члан 2

Предмет Правилника
Овим Правилником о раду Демократске омладине уређују се и
утврђују: назив, циљеви, начин информисања јавности,
програмска начела и циљеви, права и обавезе чланова/ица,
облици организовања, органи управљања, начини њиховог
избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата,
средства за рад, престанак рада, као и друга питања од
значаја за чланство и рад Демократске омладине.
Члан 3

Циљеви Демократске омладине
Циљеви Демократске омладине су:
• реализација Програма и политике Демократске странке;
• едукација чланства;
• укључивање чланства Демократске Омладине у све
активности Демократске странке;
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• реализација циљева Националне стратегије за младе; и
• реализација програмских начела и циљева предузимањем
активности и деловањем у оквиру поља Омладинске
политике.
Члан 4

Програмска начела и циљеви
Демократска омладина је добровољна организација слободних
и одговорних чланова/ица који делују ради остваривања
следећих програмских начела и циљева који су гарант
парламентарне демократије, владавине права и људских
слобода:
• поштовање човека, његовог достојанства, права и
слобода независно од његове верске, расне и националне
припадности, пола, полне оријентације, политичког
уверења и социјалног стања;
• заштита права радника/ца;
• афирмација
права
и
слобода
запостављених
и
обесправљених појединаца, друштвених група и слојева;
• заштите права националних мањина;
• афирмација равноправности полова;
• заштита и унапређење положаја породице;
• остварење националних интереса грађана/ки Републике
Србије;
• заштите гарантованих права на својину, здравствену и
социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична
и друга права;
• одрживог и динамичног привредног развоја;
• остваривање и очување демократског, политичког и
правног поретка у држави, владавине права и социјалне
правде;
• развоја
плуралистичког,
праведног
и
солидарног
друштва, европске стандарде живљења за све друштвене
слојеве;
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• складног и убрзаног друштвеног развоја;
• успостављања друштвене, економске и политичке
подлоге за унапређивање Аутономних Покрајина,
локалне самоуправе и уравнотежења регионалног
развоја;
• заштите животне средине и здравља људи;
• слободне иницијативе и правовременог доношење и
извршење одлука; и
• уважавању мишљења и интереса младих унутар
Демократске странке и целокупног друштва.

Члан 5

Поље омладинске политике
Ради остваривања програмских начела и циљева из
претходног члана Демократска омладина нарочито предузима
активности и делује у оквиру поља Омладинске политике (у
даљем тексту: Омладинска политика) које представљају
следеће теме:
• Положај деце и дечија права;
• Образовање;
o основно;
o средње;
o високо;
• Студенски и ученички стандард;
• Стипендирање и кредитирање младих;
• Билатерална сарадња у образовању и размена студената;
• Научноистраживачки рад;
• Омладински спорт;
• Културна политика према младима;
• Информационо друштво и Интернет;
• Слобода информисања;
• Заштита приватности;
• Безбедност младих:
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• Стимулисање запошљавања младих;
• Флексибилне форме радних односа (омладинске задруге,
повремени послови, самозапошљавање, предузетништво
младих);
• Студенске и ученичке праксе и волонтирање;
• Обезбеђење активног учешћа младих у друштву;
• Забрана дискриминације младих;
• Социјално и здравствено осигурање младих;
• Здравствена заштита младих и превенција;
• Превенција од утицаја дрога и алкохола;
• Удруживање младих;
• Казнена политика према младима;
• Стамбена политика; и
• Заштита животне средине.
Члан 6

Назив
Пун назив организације је Демократска омладина, а скраћени
назив ДО. Уз пуни назив у политичком деловању и правном
промету користи се скраћени назив.

Члан 7

Статус правног лица
Демократска омладина не поседује статус правног лица нити
је уписана у регистар политичких организација који се води у
надлежном органу.
Демократска
омладина
је
добровољна
организација
организована у оквиру Демократске странке, политичке
странке која је регистрована у складу са Законом о политички
странкама (Службени гласник РС број 36/09) и која је уписана
у Регистар политичких странака на регистарском листу број 1.
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Члан 8

Представљање и заступање
Демократску омладину представља и заступа Председник/ца
Демократске омладине. Председник/ца ДО може овластити
друга лица да заступају и представљају Демократску
омладину у складу са овим Правилником.
Члан 9

Седиште
Седиште Демократске омладине је у Београду.
Члан 10

Печат
Демократска омладина има печат, округлог облика у чијем се
средишту налази знак ДС, а по ободу текст »Демократска
омладина, Демократска странка « исписан ћириличним
писмом.
Клубови Демократске омладине не поседују печат већ користе
печат општинским огранака, градских или покрајинских
организација у оквиру којих су организоване.
Регионални Клубови Демократске Омладине користе печат
Демократске омладине.
Члан 11

Знак
Демократска омладина има свој знак – плави квадрат са
жутим кругом чији је пречник половина странице квадрата, а
центар круга је на дијагонали, удаљен од доњег десног угла
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за дужину пречника. На знаку са леве стране квадрата пише
Демократска странка а са десне стране Демократска
омладина.
У промотивне сврхе Демократска омладина и њене
организације као знак могу користити и цвет са плавим
латицама око жутог круга.
Члан 12

Текући рачун
Демократска омладина поседује сопствени текући рачун.
Лице овлашћено за располагање средствима са
рачуна Демократске омладине је Председник/ца ДО.

текућег

Председник ДО може својом одлуком овластити и друге
чланове ДО да располажу средствима са текућег рачуна
Демократске омладине.
Члан 13

Јавност рада
Рад и деловање Демократске омладине је јавно. Јавност рада
и деловање органа и чланства остварује се на јавним
скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима,
путем
званичних
интернет
презентација
Демократске
омладине и на друге начине, успостављајући односе и
делујући
на
јавно
мнење
грађана/ки,
бирача/ица,
симпатизера/ки и чланова/ица Демократске омладине и
Демократске странке.
Члан 14

Метод остваривања начела и циљева
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У остваривању програмских начела и циљева из члана 4 овога
Правилника Демократска Омладина, полазећи од начела
политичког
легитимитета
и
легалитета,
користи
се
демократским
и
ненасилним
парламентарним
и
ванпарламентарним
средствима,
не
прихватајући
недемократске, тоталитарне или друге насилне методе.
У остваривању циљева и програмских начела Демократска
омладина сарађује са политичким странкама и њиховим
подмлатцима као и удружењима у земљи и иностранству.
Члан 15

Чланство у међународним организацијама
Демократска омладина је члан ИУСY (Интернатионал Унион оф
Социалист Yоутх) и ЕЦОСY (Еуропеан Цоммунитy
Органисатион оф Социалист Yоутх).
Демократска
омладина
може
бити
чланица
других
међународних организација уколико су начела организовања
и деловања тих организација у складу са начелима
организовања
и
деловања
Демократске
Странке
и
програмским начелима и циљевима Демократске омладине.
Савет ДО је овлашћен да покрене иницијативу о подношењу
захтева за учлањење у одређену међународну организацију.
Члан 16

Однос Демократске странке и Демократске омладине
ДО је аутономна организација у оквиру ДС која самостално
врши избор сопствених органа.
Приликом реализације сопствених акција ДО се консултује са
надлежним органима ДС-а.
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ДС приликом конципирања политичких платформи и
секторских политика узима у обзир Омладинску политику коју
креира ДО.
II. Део

ЧЛАНСТВО
Члан 17

Чланство у Демократској омладини
Члан/ица Демократске Омладине може бити сваки члан/ица
Демократске странке, млађи/а од 30 година, који добровољно
изрази вољу за чланством у ДО потписивањем Универзалног
обрасца (у даљем тексту: УО) у Клубу демократске омладине
(у даљем тексту: КДО).
УО се потписује у просторијама КДО при матичном
општинском огранку или градској организацији и не може
бити изнесен из просторија матичног општинског огранка
односно матичне градске организације.
Лица која нису платила чланарину у Демократској странци,
као и лица која су чланови Демократске странке краће од 6
месеци немају право да потпушу УО док се ове препреке не
отклоне.
Члан 18

Права чланова/ица
Сви чланови/ице ДО су равноправни у својим правима и
дужностима, у складу са овим Правилником.
Члан/ица Странке има право да:
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• бира и буде биран/а у све органе Демократске омладине
у складу са Статутом и Правилником;
• равноправно учествује у активностима Демократске
омладине;
• слободно изражава своје мишљење у оквиру Демократске
омладине;
• слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису
у супротности са Статутом, Правилником и основним
програмским и политичким ставовима Демократске
Странке и Демократске омладине;
• добије заштиту Демократске омладине ако буде
угрожен/а због обављања страначких активности;
• учествује у утврђивању и остваривању основних начела
Демократске омладине;
• буде
информисан/а
о
активностима
Демократске
омладине;
• захтева тумачење Правилника од стране Статутарне
комисије ДС упућујући захтев овлашћеном органу
Демократске омладине; и
• остварује
друга
права
предвиђена
Правилником
Демократске омладине.
Члан 19

Обавезе чланова
Члан/ица Демократске омладине има обавезу да:
• заступа
и остварује програмска начела и одлуке
Демократске омладине у јавности;
• да савесно извршава обавезе делегиране од стране
органа и тела Демократске странке и Демократске
омладине;
• поштује
Правилник и одлуке органа Демократске
омладине;
• да редовно присуствује седницама органа и тела чији је
члан; и
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•

испуњава и остале обавезе у складу са правилником
Демократске омладине.
Члан 20

Престанак чланства
Чланство престаје:
• престанком чланства у Демократској странци;
• иступањем из Демократске омладине; и
• истеком календарске године у којој члан напуни 30
година живота.
Сваки члан/ица ДО који је изабран на неку функцију у
Демократској омладини или у Демократској Странци, а као
представник Демократске омладине, те током мандата напуни
30 година живота, остаје на тој функцији до истека мандата,
оставке или опозива.
Члан 21

Одговорност чланова/ица
За поступке којима нанесе штету угледу и интересима
Демократске странке и Демократске омладине, члан/ица
одговара политички и дисциплински.
Против члана/ице чије је понашање и деловање усмерено
против одлука органа и тела Демократске омладине или
нечасним делима и грубим поступцима крши Правилник и
начела и циљеве Демократске омладине спроводи се
дисциплински поступак у складу са Правилником о
дисциплинској одговорности Демократске странке.
Члан 22

Почасни члан/ица
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Статус почасног члана/ице Демократске омладине може бити
додељен појединцу, члану/ици Демократске Странке због
изузетног доприноса раду Демократске омладине.
Одлуку о додељивању статуса почасног члана/ице доноси
Савет ДО, на предлог Председника ДО, Председништва ДО,
десет КДО или двадесет чланова Савета ДО.
Члан 23

Права мањине
Чланови/ице омладине који се не слажу са одлуком већине,
имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у
оквиру органа Демократске омладине.
Члан/ица омладине не може бити позван/а на одговорност
због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа
Демократске омладине.
Члан 24

Евиденција чланства
Секретар/ка Демократске омладине је дужан да води
евиденцију
чланства
и
о
томе
подноси
извештај
Председништву Демократске омладине свака 3 месеца.
Секретар/ка КДО-а је дужан да води евиденцију чланства
КДО-а и о томе подноси извештај Секретар/ка Демократске
омладине свака 3 месеца.
III. Део

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ
Члан 25

Основи организације
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Демократска омладина је организована на територијаном
принципу.
Организацију Демократске
регионалне организације.

омладине

чине

општинске

и

Демократске омладина може имати и огранке основане у
иностранству али само при огранцима у иностранству које је
основала Демократске странка.
У Клубовима демократске омладине у који су распуштени
делују повереници/це Демократске омладине.
Члан 26

Органи Демократске омладине
Органи Демократске омладине су:
• Конгрес ДО;
• Савет ДО;
• Председник/ца ДО;
• Председништво ДО;
• Извршни одбор ДО;
• Политички савет ДО;
• Секретар ДО;
• Академија ДО;
• Женска омладинска мрежа ДО (ЖОМ ДО); и
• Интернационални секретар.
Помоћни органи Демократске омладине су:
• Служба за односе са јавношћу;
• Служба за комуникацију са чланством; и
• Универзитетски клуб ДО.
Демократска омладина може формирати радна тела.
12

ПРАВИЛНИК О РАДУ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ

Члан 27

Конгрес ДО
Конгрес ДО је највиши орган одлучивања у Демократској
омладини.
Конгрес ДО може бити изборни и радни.
Изборни Конгрес ДО се одржава једном у две године, а сазива
га Савет ДО. На изборном Конгресу ДО обавезно се врши
избор сталног састава Савета ДО и Председника/це ДО.
Изборни Конгрес ДО не може бити закључен док се не изврши
избор сталног састава Савета ДО и Председника/це ДО.
Савет ДО је дужан да на седници на којој донесе одлуке о
сазивању Конгреса ДО изабере чланове организационог одбор
Конгреса ДО.
Организациони одбор Конгреса ДО обавља техничке
припреме, утврђује делегате, верификациони и бирачки
списак у складу са квотама које утврди Савет ДО, штампа
гласачке листиће у броју не већем од укупног броја делегата и
води Конгрес ДО до момента избора радног председништва.
Радни Конгрес ДО одржава се по потреби, а могу га сазвати:
• Савет ДО;
• Председништво ДО; или
• Извршни одбор ДС.
Одлука о сазивању Конгреса ДО се објављује најмање 30 дана
пре одржавања изборног Конгреса ДО, односно најмање 15
дана пре одржавања радног Конгреса ДО.
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Конгресом ДО председава радно председништво које бира
Конгрес ДО на почетку свога рада.
Дневни ред Конгреса ДО предлаже сазивач.
Члан 28

Надлежност Конгреса ДО
Конгрес ДО:
• води активности Демократске омладине у складу са
начелима организовања и деловања Демократске
Странке
и
програмским
начелима
и
циљевима
Демократске омладине;
• усваја Програм активности Демократске омладине,
програмска начела, декларације, закључке, мишљења и
ставове;
• доноси одлуку о учлањењу Демократске омладине у
међународне организације, која мора бити верификована
на првој наредној седници Главног одбора Демократске
странке;
• предлаже Главном одбору ДС-а измене и допуне
Правилника;
• усваја Пословник о свом раду;
• бира и опозива Председника ДО;
• бира двадесет (20) чланова сталног састава Савета ДО;
• бира и разрешава 6 (шест) чланова/ица Председништва
ДО по регионалном принципу;
• разматра и усваја Извештај Председник/ца ДО о раду
Демократске омладине; и
• разматра остала питања везана за деловање Демократске
омладине.
Конгрес ДО може одлучивати и о питањима која су у
надлежности осталих органа Демократске омладине, а у
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складу са овим Правилником и Пословником о раду Конгреса
ДО.
Приликом избора 6 (шест) чланова/ица Председништва ДО по
регионалном принципу Конгрес мора изабрати по једног члана
из сваког РКДО.
Члан 29

Састав Конгреса ДО
Конгрес ДО чине следећи делегати:
• Делегати/киње КДО у броју (квоти) који утврди Савет ДО
у оквиру одлуке о сазивању Конгреса, а на предлог
Извршног одбора ДО;
• Председници/е општинских, градских, Београдског и
Покрајинског КДО;
• Чланови/ице ДО који су чланови/ице Главног одбора ДС.;
• Чланови/ице ДО који су чланови/ице ИО ДС;
• Чланови/ице ДО који су Републички или Покрајински
посланици/е;
• Чланови сталног састава Савета ДО;
• Председник/ца и Потпредседници/е ДО, те други
чланови/ице Председништва ДО;
• Председник/ца ИО ДО;
• Председник/ца Политичког савета ДО;
• Председници/е организација ДО; и
• Други чланови/ице Председништва ДО и Савета ДО.
Члан 30

Одлучивање на Конгресу ДО
Конгрес ДО може пуноважно одлучивати ако је присутна
већина од укупног броја делегата/киња, а одлуке доноси
већином гласова присутних делегата/киња, осим ако је
Пословником о раду Конгреса ДО другачије уређено.
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Члан 31

Кандидовање
Приликом кандидовања за све органе Демократске омладине,
мора се водити рачуна да су кандидати/киње од општег
значаја у раду и њиховом доприносу за Демократску
омладину, да представљају територијалну, полну, старосну и
националну структуру Демократске омладине и Демократске
странке.
Приликом кандидовања за све органе Демократске омладине
мора се уважити сразмерна заступљеност од најмање 30%
припадника/ца мање заступљеног пола.
Члан 32

Савет ДО
Савет ДО је највиши орган одлучивања у Демократској
омладини између два Конгреса ДО.
Савет ДО може сазвати Председник/ца ДО, Председништво ДО
или трећина чланова/ица Савета.
Саветом председава Председник/ца ДО или лице које овласти
Председник/ца ДО.
Савет ДО се састаје најмање четири пута годишње.
Члан 33

Састав Савета ДО
Савет ДО чине:
• двадесет чланова/ица сталног састава Савета ДО које бира
Конгрес ДО;
• Председници/е општинских КДО и Председници/е, РКДО;
16
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• чланови/ице Демократске омладине који су чланови/ице
Главног одбора ДС;
• чланови/ице Председништва ДО; и
• чланови/ице ДО који су чланови/ице Извршног одбора ДС.
Члан/ица Савета ДО који/а не дође на седницу Савета или
Председник/ца КДО који/а не пошаље свога опуномоћеног
представника/цу, узастопно два пута, губи чланство у Савету
ДО, до одржавања следећег Конгреса ДО.
Седницама Савета ДО могу присуствовати и чланови/ице
Извршног одбора ДО, без права гласа.
Повереници/е ДО имају право присуствовања Савету ДО,
међутим, немају право гласа нити се рачунају приликом
утврђивања кворума Савета ДО.
Члан 34

Избор сталног састава Савета ДО
Избор двадесет (20) чланова сталног састава Савета ДО врши
Конгрес ДО.
Право да члана/ицу Демократске омладине кандидују за
члана/ицу сталног састава Савета ДО имају:
• најмање пет КДО;
• Демократска омладина Београд;
• Демократска омладина Војводина;
• Демократска омладина Западна Србија
• Демократска омладина Централна Србија
• Демократска омладина Југоисточна Србија
• Демократска
омладина
Браничевско-поморавскоподунавског региона
• најмање двадесет делегата/киња Конгреса ДО; или
• Председник/ца ДО.
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Кандидатура се у писменом облику подноси најкасније 7 дана
пре одржавања Конгреса ДО.
Кандидати/киње који/е приликом гласања добију највећи број
гласова сматраће се изабраним за чланове/ице сталног
састава Савета ДО.
Мандат чланова/ица сталног састава Савета ДО траје две
године, а може престати - пре истека тог перода оставком,
избором новог Савета ДО или у складу са правилима
предвиђеним чланом 31 овог Правилника.
Члан 35

Надлежност Савета ДО
Савет ДО:
• води политику и активности Демократске омладине
између два Конгреса ДО, у складу са политиком и
Програмом ДС и актима Конгреса у складу са чланом 26
овог Правилника;
• доноси предлог измена и допуна овог Правилника којима
се ближе одређују поједина питања из организације
Демократске омладине и права и дужности чланова/ица;
• потврђује Пословнике о раду РКДО;
• доноси и врши измене Основни Пословник о раду КДО;
• доноси Пословник о свом раду;
• бира и разрешава Председника/цу и чланове/ице
Извршног
одбора
ДО,
Потпредседнике/це
ДО,
Председника/цу Политичког савета ДО, Секретара/ку ДО,
Интернационалног
секретара/ицу
ДО,
Директора
Академије ДО, Координаторку ЖОМ ДО, Координатора
Помоћних органа ДО и Председнике/це радних тела ДО;
• разрешава
Председике/це
РКДО
на
предлог
Председништва ДО;
18
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• формира радна тела Демократске омладине на предлог
10 чланова/ица Савета;
• предлаже органима Демократске странке кандидате/киње
испред Демократске омладине за учествовање на
изборним листама Демократске странке;
• на предлог Извршног одбора ДО, утврђује квоте
делегата/киња КДО за Конгрес ДО;
• утврђује листу делегата/киња за Скупштину ДС, испред
Демократске омладине, у броју који утврди Главни одбор
ДС-а;
• бира и разрешава чланове/ице који су испред
Демократске омладине чланови/ице Главног одбора ДС-а;
• разматра и усваја Извештај о раду Председника ДО;
• потврђује одлуке Председништва ДО о распуштању
клубова ДО;
• доноси одлуку о предлогу за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО;
• сазива изборни и радни Конгрес ДО; и
• обавља остале послове овим Правилником утврђене.
Савет ДО може поједине послове из своје надлежности да
делегира другим органима ДО.
Члан 36

Кворум и одлучивање Савета ДО
Савет ДО може пуноправно да одлучује ако седници
присуствује 1/3 чланова/ица, док се одлуке доносе гласовима
већине присутних чланова/ица.
За
доношење
одлуке
о
изгласавање
неповерења
Председнику/ци и члановима/ицама Извршног одбора ДО,
Председику/ци ДОВ, ДОБ односно РКДО, Председнику/ци
Политичког савета ДО, Секратару ДО и Интернационалном
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секретару ДО потребна
чланова/ица Савета ДО.

је

већина

од

укупног

броја

Савет ДО о свим питањима по правилу одлучује јавно. Савет
ДО може донети одлуку да гласање о било ком питању из
његове надлежности буде тајно.
Члан 37

Пословник о раду Савета ДО
Ближе одредбе о поступку и начину рада Савета ДО утврђују
се Пословником о раду Савета ДО.
Члан 38

Председник/ца ДО
Председник/ца ДО је представља,
Демократском омладином.

заступа

и

руководи

Члан 39

Надлежност Председника/це ДО
Председник/ца ДО:
• представља и заступа Демократску омладину у складу са
Статутом и Правилником, у земљи и иностранству;
• надзире рад КДО-а;
• предлаже кандидата/кињу за председника/цу Политичког
савета ДО, Председника/цу Извршног одбора ДО,
Секретара/ку ДО, Интернационалног секретара/ку ДО,
Директора Академије ДО и подноси захтев за њихов
опозив;
• предлаже кандидате/киње за Потпредседнике/це ДО;
• именује и разрешава Заменика/цу Председника/це ДО;
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• делегира поједина задужења Потпредседницима/цама
ДО;
• предлаже Председништву ДО Председнике/це радних
тела ДО;
• предлаже кандидата/кињу за члана/ицу Главног одбора
ДС испред ДО;
• предлаже кандидата/кињу за Председника/цу РКДО;
• сазива и председава седницама Председништва ДО;
• подноси извештај о раду Председништву ДО, Савету ДО и
Конгреса ДО, а по захтеву и Главном одбору ДС;
• стара се о извршавању одлука Конгреса ДО, Савета ДО и
Председништва ДО;
• верификује новоиздате бланко УО;
• располаже средствима са текућег рачуна ДО;
• обавља друге послове које му повере Савет ДО и остали
органи ДО; и
• врши остале надлежности и обавља остале послове
утврђене овим Правилником.
Члан 40

Избор Председника/це ДО
Избор Председника/цу ДО врши Конгрес ДО тајним гласањем.
Кандидат/киња за председника/цу ДО може бити члан/ица ДО
којег/у предложи:
• најмање двадесет (20) КДО; и
• најмање сто (100) делегата/киња Конгреса ДО.
Кандидатура се у писменом облику подноси најкасније 7 дана
пре одржавања Конгреса ДО.
Кандидат/киња који/а добије више од половине гласова
присутних делегата/киња на Конгресу ДО је изабран за
Председника/цу ДО.
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Уколико
приликом
првог
круга
гласања
ниједан/а
кандидат/киња не добије потребну већину гласова у складу са
претходним ставом, избор се понавља на тај начин што се у
другом кругу гласања одлучује између два/е кандидата/киње
који/е су у првом кругу гласања имали/е највећи број гласова.
У том случају за Председника/цу ДО је изабран/а је онај
кандидат/киња који/а добије већи број гласова у другом
кругу.
Мандат Председника/це ДО траје две године.
Детаљнија правила у вези са поступком избора и разрешења
Председника/це ДО се уређују Пословником Конгреса ДО.
Члан 41

Престанак функције Председника/це ДО
Лицу
изабраном
за
Председника/цу
ДО
функција
Председника/це ДО може престати и пре истека мандата у
случају оставке и опозива.
Члан 42

Оставка Председника/це ДО
Лице изабрано за Председника/цу ДО може поднети
неопозиву оставку на функцију Председника/це ДО која мора
бити у писменој форми.
У случају оставке, Председника/цу ДО замењује Заменик/ца
председника/це
ДО
који/а
је
дужан/на
да
сазове
Председништво ДО у року од седам (7) дана од дана оставке
Председника/це ДО.
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Председништво ДО, сазвано на начин утврђен претходним
ставом, дужно је да сазове Савет ДО на којем ће бити донета
одлука о сазивању Конгреса ДО.
Члан 43

Опозив Председника/це ДО
Предлог за покретање процедуре опозива Председника/це ДО
може поднети:
• најмање 200 (двеста) делегата/киња Конгреса ДО;
• најмање 1/3 (једна трећина) укупног броја чланова/ица
Савета ДО;
• најмање 40 (четрдесет) КДО; или
• Председник ДС.
О предлогу за покретање процедуре опозива Председника/це
ДО одлучује Савет ДО, тајним гласањем у року од 30 дана од
пријема предлога.
Уколико Савет ДО прихвати предлог за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО, Заменик/ца председника/це ДО
ће вршити овлашћења и дужности Председника/це ДО до
избора новог Председника/це ДО.
Уколико Савет ДО прихвати предлог за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО, Савет ДО је дужан је да сазове
Конгреса ДО на којој ће бити извршен избор новог
Председника/цу ДО а која ће бити одржана у року од 60 дана
али не пре истека 30 дана од дана одржавања седнице Савета
ДО на којој је прихваћен предлог за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО.
Уколико Савет ДО одбије предлог за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО, исти се не може поново
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подносити у року од шест месеци од стране ни од једног
овлашћеног предлача утврђеног ставом 1 овог члана.
Неусвајање извештаја Председника/це ДО од стране Савета
ДО имаће идентичне правне последице као и усвајање
предлога за покретање процедуре опозива Председника/це
ДО од стране Савета ДО у складу са овим чланом.
Детаљнија правила у вези са поступком избора и разрешења
Председника/це ДО се уређују Пословником Конгреса ДО.
Члан 44

Право сазивања седнице
Председник/ца ДО може сазвати седницу сваког органа и тела
у оквиру Демократске омладине.
Члан 45

Заменик/ца Председника/це ДО
Заменик/ца председника/це ДО замењује Председника/цу ДО
у случају његове/њене спречености или одсутности и обавља
послове које му/јој повери Председник/ца ДО.
Заменик/ца председника/це ДО
Председнику/ци ДО и Савету ДО.

за

свој

рад

одговара

Заменика/цу председника/це ДО именује Председник/ца ДО из
редова Потпредседника/ца ДО.
Председник/ца
ДО
може
својом
одлуком
Заменика/цу председника/це ДО ког/ју је
именовао.
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Мандат Заменика/цу председника/це ДО траје
мандат Председника ДО који га/ју именовао.

колико

и

Члан 46

Потпредседници/це ДО
Демократска омладина има 6 (шест) Потпредседника/ца ДО
које бира Савет ДО, на период од две године.
Кандидат/киња за Потпредседника/цу ДО може бити члан/ица
ДО кога/ју предложи:
• Председник/ца ДО;
• најмање двадесет чланова/ица Савета ДО; или
• 50 чланова/ица Конгреса ДО.
Изабраним се сматрају они/е кандидати/киње који/е добију
највећи број гласова присутних чланова Савета ДО.
Начин
избора
мора
да
обезбеди
да
најмање
1
Потпредседник/ца ДО буде представник/ца мање заступљеног
пола и најмање 1 Потпредседник/ца ДО буде са територије
Аутономне покрајине Војводине.
Захтев за опозив Потпредседника/це ДО могу поднети:
• Председник/ца ДО;
• Председништво ДО; или
• најмање 40 (четрдесет) чланова/ица Савета ДО.
Избор и разрешење Потпредседника/ца се детаљније уређује
Пословником о раду Савета ДО.
Члан 47

Овлашћења и дужности Потпредседника/ца ДО
Потпредседници/е ДО:
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• помажу Председнику/ци ДО у обављању његових/њених
послова;
• обављају послове које им делегира Председник/ца ДО и
Заменик/ца председника/це ДО; и
• обављају остале активности утврђене овим Правилником.
Потпредседници/е за свој рад одговарају Председнику/ци ДО
и Савету ДО.
Члан 48

Председништво ДО
Председништво ДО је политичко-извршни орган Демократске
омладине који води политику и активности ДО између две
седнице Савета ДО
Председништво ДО се састаје најмање једанпут у три месеца,
а на захтев:
• Председника/це ДО; или
• најмање једне трећине чланова/ица Председништва ДО.
Председништвом ДО председава Председник/ца ДО.
Члан 49

Састав Председништва ДО
Председништво ДО чине:
• Председник/ца ДО;
• Потпредседници/е ДО;
• Председници/е РКДО;
• Чланови/ице Председништва бирани
принципу;
• Председник/ца Извршног одбора ДО;
• Председник/ца Политичког савета ДО;
• Интернационални секретар ДО;
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•
•
•
•

Секретар ДО;
Координаторка ЖОМ ДО;
Координатори Помоћних органа ДО;
чланови/ице ДО који су истовремено и чланови
Председништва
ИУСY
(Интернатионал
Унион
оф
Социалист Yоутх) и ЕЦОСY (Еуропеан Цоммунитy
Органисатион оф Социалист Yоутх); и
• кооптирани чланови Председништва ДО.
Кооптиране чланове Председништва ДО бира Савет ДО на
предлог Председника/це ДО, или Председништво ДО уз
накнадну сагласност Савета ДО. Кооптираних чланова
Председништва ДО не може бити више од четири (4).
Координатори Помоћних органа ДО су чланови Председништва
ДО без права гласа.
Члан 50

Надлежности Председништва ДО
Председништво ДО:
• доноси привремене одлуке из надлежности Савета ДО;
• сазива радни Конгрес ДО и Савет ДО;
• подноси Савету ДО предлог за покретање процедуре
опозива Председника/це ДО;
• предлаже Савету ДО опозив Председника/це Извршног
одбора ДО;
• предлаже Савету ДО опозив Председника/це РКДО;
• предлаже Савету ДО опозив чланова Председништва ДО
који су изабрани од стране Савета ДО;
• бира чланове/ице Интернационалног секретаријата ДО на
предлог Интернационалног секретара ДО;
• бира чланове/ице Политичког савета ДО на предлог
Председника/це Политичког савета ДО;
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• даје Савету ДО предлоге за кандидате/киње који ће
испред Демократске омладине учествовати на изборним
листама ДС,
• подноси захтев за опозив Потпредседника/це ДО,
• захтева тумачење Правилника од стране Статутарне
комисије ДС на захтев чланова;
• бира и разрешава Координаторе/ке помоћних органа и
Председнике/це радних тела ДО;
• предлаже Савету ДО кандидате/киње за чланове/ице
Главног одбора ДС, испред Демократске омладине.
Члан 51

Привремене одлуке из надлежности Савета ДО
Уколико Председништво ДО донесе привремену одлуку из
надлежности Савета ДО, привремена одлука се ставља на
разматрање на следећој седници Савета ДО, на којој се
доноси коначна одлука.
До доношења коначне одлуке, привремена одлука има пуно
правно дејство.
Уколико Савет ДО усвоји привремену одлуку из сопствене
надлежности донесену од стране Председништва ДО сматраће
се да је привремена одлука има пуно правно дејство од
тренутка доношења одлуке од стране Председништва ДО.
Уколико Савет ДО не усвоји привремену одлуку из сопствене
надлежности донесену од стране Председништва ДО, сва
правна дејства ове привремене одлуке биће ништавна односно
сви евентуални правни ефекти привремене одлуке се враћају
у пређашње стање (реституција).
Члан 52

Уже председништво ДО
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Уже председништво ДО је оперативно-политички орган ДО.
Уже председништво ДО редовно заседа, анализира актуелну
политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и
обавља
друге
послове
неопходне
за
континуирано
функционисање у раду ДО и о томе извештава Председништво
ДО на првој наредној седници Председништва ДО.
Радом Ужег председништва ДО руководи Председник/ца ДО, а
у случају његовог/њеног одсуства Заменик/ца председника/це
ДО или Потпредседник/ца ДО кога/ју овласти Председник/ца
ДО.
Седницама Ужег председништва ДО могу присуствовати и
друга лица по позиву.
Сваки члан/ица Ужег председништва ДО може предложити
његово сазивање.
Члан 53

Састав Ужег председништва ДО
Уже
•
•
•
•

председништво ДО чине:
Председник/ца ДО;
Потпредседници/е ДО;
Председник/ца Извршног одбора ДО; и
Председник/ца Политичког савета ДО.

Секретар ДО учествује у раду Ужег председништва ДО без
права гласа.
Члан 54

Извршни одбор ДО
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Извршни одбор ДО (у даљем тексту: ИО ДО) је извршни орган
Савета ДО и Председништва ДО.
Члан 55

Надлежности Извршног одбора ДО
Извршни одбор ДО:
• извршава
задатке,
послове
и
спроводи
одлуке
делегиране од стране Конгреса ДО, Савета ДО,
Председништва ДО и Председника/це ДО;
• одговара за свој рад Председнику/ци ДО, Председништву
ДО и Савету ДО;
• предлаже сазивање Савета ДО;
• даје предлоге одлука које доносе Конгрес ДО, Савет ДО
или Председништво ДО;
• Савету ДО предлаже квоте делегата/киња за Конгрес ДО;
• координише рад КДО-а;
• утврђује бирачко право чланова КДО потписаних на УО у
складу са Статутом и Правилником;
• поставља поверенике/це КДО-а и РКДО-а уз сагласност
Председника ДО;
• уводи суспензију рада КДО и распушта КДО и РКДО;
• доноси свој Пословник о раду; и
• обавља друге послове у складу са овим Правилником.
Члан 56

Састав Извршног одбора ДО
Мандат Извршног одбора ДО траје до следећег изборног
Конгреса ДО.
Извршни одбор ДО се састоји од:
• Председник/ца ИО ДО;
• Председници/це РКДО;
• 14 (четрнаест) чланова ИО ДО; и
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• не више од пет кооптираних чланова ИО ДО.
Председник/ца ДО предлаже мандатара за Председника/цу ИО
ДО.
Мандатар предлаже Председништву ДО и Савету ДО предлог
Извршног одбора ДО.
Предлог Извршног одбора ДО се састоји од предлога 14
(четрнаест) чланова ИО ДО и предлога Програма рада
Извршног одбора ДО.
Уколико предлог Извршног одбора ДО добије већину гласова
присутних чланова/ица Председништва ДО и Савета ДО,
мандатар постаје Председник/ца ИО ДО а новоизабрани
чланови ИО ДО добијају задужења и ресоре .
Уколико предлог не добије већину гласова присутних
чланова/ица Председништва ДО и Савета ДО, Председник/ца
ДО је дужан/а да предложи новог мандатара.
Председник/ца
Извршног
одбора
може
предложити
Председништву ДО разрешење појединачног и избор новог
члана/ице Извршног одбора ДО.
Након избора Извршног одбора ДО Председник/ца Извршног
одбора може предложити кооптацију највише 5 (пет) чланова
ИО ДО о чему одлучује Председништво ДО.
Уколико Председник/ца Извршног одбора ДО поднесе оставку
или из другог разлога трајно није у могућности да обавља
дужност, мандат престаје целом Извршном одбору ДО.
Члан 57

Рад Извршног одбора ДО
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Пословником о раду ИО ДО врши се расподела задужења и
ресора чланова ИО ДО.
Пословником о раду ИО ДО могу се предвидети не више од два
(2) Потпредседника ИО ДО који могу али не морају имати
ресорна задужења
Чланови/ице ИО ДО за свој рад и рад свог ресора одговарају
Председнику/ци ИО ДО.
Председник/ца ИО ДО за свој рад и рад целокупног Извршног
одбора ДО одговара Председнику/ци ДО, Председништву ДО и
Савету ДО.

Члан 58

Опозив Председника ИО ДО
Захтев за опозив Председника/це ИО ДО могу поднети:
Председник/ца ДО, Председништво ДО или најмање 50
чланова/ица Савета ДО.
О захтеву за опозив Председника/це ИО ДО одлучује Савет
ДО.
Уколико Савет ДО усвоји захтев за опозив Председника/це ИО
ДО, Председник/ца ДО је дужан/на да предложи мандатара за
Председника/цу ИО ДО.
Уколико Савет ДО не усвоји захтев за опозив Председника/це
ИО ДО, нови захтев се може поднети по истеку рока од 6
(шест) месеци од тренутка одлучивања Савета ДО.
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Члан 59

Политички савет ДО
Политички савет ДО (у даљем тексту: ПС) је саветодавно тело
Демократске омладине.
Председника/цу ПС бира Савет ДО на предлог Председника/це
ДО.
Политички савет ДО за свој рад одговара Председништву ДО и
Савету ДО.
Председник/ца ПС предлажу Председништву ДО чланове/ице
Политичког савета ДО из редова ДО.
Политички савет ДО разматра идејна и политичка питања која
су од важности за стратегију деловања Демократске
омладине, доноси мишљења, ставове, предлаже резолуције,
декларације и политичке манифесте Председништву ДО и
Савету ДО.
Члан 60

Секретар ДО
Секретара ДО бира Савет ДО на предлог Председника/це ДО.
Секретар ДО:
• обавља функцију секретара Савета ДО и Председништва
ДО;
• руководи
администрацијом
и
техничким
особљем
Демократске омладине
• стара се о архиви Демократске омладине
• води евиденцију о члановима Демократске омладине;
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• верификује одлуке које се тичу утврђивања стања
чланства пред изборе у органима Демократске омладине,
уз одобрење Председника/це ДО;
• помаже Председнику/ци ДО приликом старања о
финансијским
средствима
Демократске
омладине,
текућем рачуну и печату Демократске омладине;
• стара
се
о
унутрашњем
информисању
органа
Демократске омладине;
• уз сагласност Председника/це ДО, потписује све одлуке и
саопштења која из Демократске омладине иду ка јавности
и невладином сектору и
• помаже у раду Председнику/ци ДО.
Члан 61

Академија ДО
Академија ДО врши едукацију и оспособљавање чланова ДО
за учешће у политичком животу.
Члан 62

Женска Омладинска Мрежа ДО
ЖОМ ДО се састоји од чланица ДО.
ЖОМ ДО бави се положајем и правима жена у друштву и
остваривањем права жена у складу са европским стандардима
и конвенцијама.
Члан 63

Интернационални секретар ДО
Интернационалног секретара ДО бира Савет ДО на предлог
Председника/це ДО.
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Захтев за опозив Интернационалног секретара ДО могу
поднети Председник/ца ДО или 50 (педесет) чланова Савета
ДО.
О опозиву Интернационалног секретара ДО одлучује Савет
ДО.
Интернационални секретар ДО одржава односе у име
Демократске
омладине
са
страним
и
међународним
организацијама и обавља остале послове у складу са овим
Правилником, које му делегирају Савет ДО, Председништво
ДО или Председник/ца ДО.
Интернационални секретар ДО своје извештаје
Савету ДО, Председништву ДО, Председнику/ци ДО.

подноси

Интернационални
секретар
ДО
предлаже
чланове
Интернационалног секретаријата ДО Председништву ДО.
Интернационални секретар ДО дужан/на је да формира
Интернационални секретаријат ДО са најмање 5 чланова/ица,
у року од 15 (петнаест) дана од дана избора као и да на
следећем Председништву ДО изнесе свој Програм рада.
Члан 64

Помоћни органи ДО
Помоћни органи ДО су:
• Служба за односе са јавношћу;
• Служба за комуникацију са чланством; и
• Универзитетски клуб ДО.
Помоћни органи ДО доносе своје Пословнике о раду који
ступају на снагу по одобрењу Савета ДО.
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Координатори
помоћних
органа
Председништва ДО без права гласа.

ДО

су

чланови/ице

IV. Део

КЛУБ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ
Члан 65

Клуб демократске омладине (у даљем тексту: КДО) је основна
организационо-територијална
јединица
Демократске
омладине.
КДО се организује при општинским огранцима и и градским
организацијама Демократске странке.
КДО чине чланови/ице Демократске омладине са територије
односне општине односно града.
Члан 66

Услови за формирање КДО
КДО се може формирати при општинским огранцима и
градским организацијма Демократске странке који поседују
најмање 15 (петнаест) чланова/ица Демократске странке
млађих од тридесет година.
Захтев за формирање КДО могу поднети општински огранци
односно градске организације Демократске странке, члан
Председништва ДО по регионалном принципу, РКДО у односу
на КДО који ће се налазити на њиховој територији или
најмање 10 (десет) чланова/ица Демократске странке млађих
од тридесет година који остварују право да буду чланови КДО
чије се формирање захтева.
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Захтев за формирање КДО се подноси Председнику/ци ДО или
Извршном одбору ДО, који су дужни да у року од месец дана,
уз
консултације
са
подносиоцем
захтева,
именују
Повереника/цу КДО.
Повереник/ца КДО се сматра именованим/ом када Одлуку о
постављењу Повереника коју је донео Извршни одбор ДО
потпише Председник/ца ДО.
Даљим формирањем КДО руководи Повереник/ца КДО.
Функција
Повереника/це
КДО
престаје
избором
Председника/це КДО или истеком рока од месец дана од дана
именовања.
До избора Председника/це КДО Повереник/ца КДО врши
његова овлашћења.

Члан 67

Активности КДО
КДО обавља следеће активности:
• спроводи начела и програме Демократске омладине и
политику Демократске странке у својим општинама
односно градовима;
• остварује циљеве путем самосталних акција или
извршавајући акције органа Демократске омладине;
• сарађује са осталим КДО кроз заједничке акције;
• издаје саопштења у сарадњи са матичним одбором
Демократске странке,
• учествује у раду органа Демократске странке преко
својих представника/ца;
• бира своје органе;
• подноси извештај Извршном одбору ДО свака три месеца;
и
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• спроводи остале активности овим Правилником утврђене.
КДО спроводи горе наведених
Пословником о раду КДО.

активности

у

складу

са

Члан 68

Пословник о раду КДО-а
Скупштина КДО доноси Пословник КДО на предлог Савета
КДО.
Пословник КДО ступа на снагу након што буде одобрен од
стране Извршног одбора ДО.
До ступања на снагу Пословника КДО, КДО је дужан да у раду
примењује Основни Пословник КДО који доноси Савет ДО.
Члан 69

Органи КДО-а
Органи КДО-а су:
• Скупштина КДО;
• Савет КДО;
• Председништво КДО;
• Председник КДО;
• Извршни одбор КДО;
• Женска омладинска мрежа КДО (ЖОМ КДО); и
• Секретар КДО.
Извршни одбор КДО није обавезан орган КДО. Извршни одбор
КДО се формира одлуком Скупштине КДО.
КДО је дужан да изабере чланове Председништва КДО у року
од 15 дана од дана оджавања изборне Скупштине КДО.
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Члан 70

Скупштина КДО
Скупштина КДО бира и опозива Председника КДО, чланове
Савета КДО, утврђује број чланова сталног састава Савета
КДО и доноси Пословник о раду КДО.
Скупштина КДО може бити Оснивачка, Редовна и Ванредна.
Члан 71

Оснивачка Скупштина КДО
Оснивачку скупштину КДО сазива Повереник КДО.
Оснивачком скупштином КДО руководи Повереник КДО, а у
случају његове спречености лице које изабере Оснивачка
скупштина КДО на предлог најмање три члана Оснивачке
скупштине КДО.
Оснивачка скупштина КДО бира Председника КДО и чланове
сталног састава Савета КДО.
Кандидате за председника КДО и чланове сталног састава
Савета КДО могу предложити Повереник КДО или најмање три
члана Оснивачке скупштине КДО.
КДО се сматра формираним избором Председника КДО и
Савета КДО.
Оснивачка скупштина КДО пуноважно
присутна 1/3 чланова КДО уписана на УО.

одлучује

ако

је

Одлука на Оснивачкој скупштини КДО је пуноважно донета
ако је за њу гласало већина присутних чланова КДО.
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Избор Председника КДО и чланова Савета КДО врши се тајним
гласањем.
Повереник КДО је дужан да обавести све чланове
Демократске странке који испуњавају услове да постану
чланови КДО након његовог формирања о датуму одржавања
Оснивачке скупштине КДО најмање седам дана пре
одржавањакао и да их обавести о предложеном дневном реду.
Кандидатура за избор Председника и чланове Савета КДО се у
писменом облику подноси најкасније 48 сати пре одржавања
Конгреса Оснивачке скупштине КДО.
Члан 72

Редовна и Ванредна Скупштина КДО
Редовна скупштина КДО се одржава једном у две године, а
може је сазвати Председник КДО, Савет КДО или Председник
ДО.
Ванредну скупштину КДО може сазвати Председник КДО,
Савет КДО, 50% чланова КДО потписаних на УО или
Председник ДО.
Ванредна скупштину КДО мора бити одржана у року од месец
дана од дана сазивања.
Секретар КДО је дужан да обавести све чланове млађе од 30
година о сазивању Скупштине КДО у року од 5 дана од дана
доношења одлуке о сазивању као и да ли је у питању
редовна, ванредна или изборна Скупштина КДО.
Чланови се могу обавестити путем обичне или електронске
поште у складу са Пословником Скупштине КДО.
40

ПРАВИЛНИК О РАДУ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ

Листа кандидата за Председника КДО односно за чланове
Савета КДО мора бити утврђена најкасније 48 сати пре
одржавања Скупштине КДО на којој се врши њихов избор.
Члан 73

Кворум и Гласање на Скупштини КДО
Даном расписивања Скупштине КДО на којој се врши избор
органа КДО престаје да важи претходни УО а КДО је дужан да
одмах од ИО ДО затражи бланко УО.
Након пријема новоиздатог бланко УО који је верификовао
Председник/ца ДО чланови ДО који испуњавају услове
предвиђене овим Правилником се потписују на УО.
НА Скупштини КДО право гласа имају чланови ДО који су се
потписали на УО седам дана пред одржавање Скупштине КДО.
Кворум за одржавање Скупштине КДО представља 1/3
(трећина) чланови ДО који имају право гласа на Скупштини
КДО.
Копија УО са стањем потписа седам дана пред одржавања
Скупштине КДО се шаље ИО ДО.
Члан 74

Савет КДО
Савет КДО је највиши орган одлучивања у оквиру КДО између
две Скупштине КДО.
Члан 75

Надлежност Савета КДО
Савет КДО:
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• извршава циљеве и задатке КДО између две скупштине
КДО;
• доноси акте од значаја за КДО, а у складу са овим
Правилником;
• бира и разрешава Потпредседнике/це КДО;
• формира и распушта месни одбор КДО (даље: МО КДО);
• предлаже Савету ДО чланове КДО за изборне листе ДС;
• разматра и усваја извештај о раду Председника/це КДО
сваких три месеца;
• формира радна тела на предлог Председника/це КДО;
• бира и разрешава Координаторе радних тела на предлог
Председника/це КДО;
• кооптира до ¼ укупног броја чланова Савета КДО;
• бира Председника ИО КДО на предлог Председника/це
КДО;
• може формирати помоћне органе КДО;
• бира Секретара КДО на предлог Председника/це КДО;
• бира Координаторку ЖОМ КДО; и
• доноси и примењује Пословник о раду Савета КДО.
Савет КДО заседа најмање једном у оквиру 30 (тридесет)
дана.
Изузетно, савет КДО може донети одлуку да не заседа дуже од
30 (тридесет) дана али не дуже од 60 (шесдесет) дана.
Члан 76

Састав Савета КДО
Савет КДО чине:
• Председник/ца КДО;
• Заменик Председника/це КДО;
• Потпредседници/це КДО;
• Председник ИО КДО;
• Координаторка ЖОМ КДО
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• чланови сталног састава КДО у броју који изабере
Скупштина КДО (у даљем тексту: стални састав Савета
КДО);
• кооптирани чланови Савета КДО (у даљем тексту:
кооптирани чланови Савета КДО); и
• Секретар КДО.
Скупштина КДО мора изабрати најмање 4 члана сталног
састава Савета КДО.
Савет КДО може да изабере највише три Потпредседника/це
КДО.
Члан 77

Избор и престанак мандата чланова сталног састава
Савета КДО
Кандидат за члана сталног састава Савета КДО може бити
сваки члан КДО кога предложе три члана КДО која су
потписана на важећи УО.
Сваки пуноправни члан КДО може да предложи највише
онолико кандидата колико се бира.
Гласање за чланове сталног састава Савета КДО је тајно.
На гласачком листићу су имена кандидата поређана азбучним
редом по презимену.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена
кандидата на гласачком листићу.
Неважећи гласачки листићи су:
• непопуњени гласачки листићи;
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• листићи на којима је заокружено више кандидата од
броја који се бира у стални састав Савета КДО; и
• листићи који су попуњени тако да се не може утврдити за
ког кандидата се гласало.
За чланове сталног састава Савета изабрани су кандидати
који добију највећи број гласова.
Број чланова сталног састава Савета КДО одређује Скупштина
КДО на предлог Председника КДО односно Повереника КДО
или на предлог 5 (пет) чланова Скупштине КДО.
Члан сталног састава Савета КДО се бира на период од 2 (две)
године.
Мандат члана сталног састава Савета КДО може престати и
пре истека времена на које је биран оставком, престанком
чланства у ДО, престанком чланства у ДС или распуштањем
КДО.
Подношењем оставке мандат члана сталног састава Савета
КДО престаје даном одржавањем седнице Савета КДО на којој
је саопштена одлука о оставци.
Члан 78

Избор и престанак мандата кооптираних чланова
Савета КДО
Савет КДО већином гласова присутних чланова Савета КДО
може кооптирати чланове Савета КДО, али не у броју који
прелази 1/4 чланова сталног састава Савета КДО.
Мандат кооптираним члановима сталног састава Савета КДО
истиче истеком мандата чланова сталног састава Савета КДО.
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Мандат кооптираним
пре истека рока из
разрешењем услед
престанком чланства

члановима Савета КДО може престати и
претходног става подношењем оставке,
опозива, престанком чланства у ДО,
у ДС или распуштањем КДО.
Члан 79

Сазивање и руковођење седницама Савета КДО
Право сазивања седнице Савета ДО поседују Председник КДО,
1/3 чланова Савета КДО, Председник ИО ДО и Председник ДО.
Седницама Савета КДО руководи Председник/ца КДО, а у
случају његове/њене спречености Заменик/ца Председник/ца
КДО.
Седнице Савета су отворене за све чланове КДО, осим
уколико Савет КДО донесе одлуку о ограничењу присуства
седници Савета КДО за одређену седницу.
Члан 80

Доношење одлука и кворум Савета КДО
Савет КДО може доносити одлуке уколико је седници присутно
више од половине чланова Савета КДО.
Савет КДО доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Начин гласања на седницама Савета КДО је јаван осим
уколико Савет КДО не донесе другачију одлуку.
Начин гласања приликом избора и разрешења чланова КДО на
функције у оквиру КДО или ДО је тајан.
Члан 81

Пословник о раду Савета КДО
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Ближа правила о раду Савета КДО су регулисана Пословником
о раду Савета КДО.
Члан 82

Кандидовање
Приликом кандидовања за све органе КДО, мора се водити
рачуна да су кандидати/киње од општег значаја у раду и
њиховом
доприносу
за
Демократску
омладину,
да
представљају територијалну, полну, старосну и националну
структуру КДО, ДО и ДС.
Приликом кандидовања за све органе КДО мора се уважити
сразмерна заступљеност од најмање 30% припадника/ца мање
заступљеног пола.
Члан 83

Председништво КДО
Председништво КДО је орган КДО који води активности КДО
између две седнице Савета КДО.
Члан 84

Састав Председништва КДО
Председништво КДО чине:
• Председник/ца КДО;
• Заменик/ца Председника/це КДО;
• Потпредседници/це КДО;
• Председник ИО КДО
• Координаторка ЖОМ КДО; и
• Секретар КДО.
КДО
не
Секретар
Председништва КДО.

поседује
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Члан 85

Надлежност Председништва КДО
Председништво КДО спроводи одлуке Савета КДО између две
седнице Савета КДО.
Члан 86

Сазивање и руковођење седницама Председништва
КДО
Седнице Председништва КДО сазива и води Председник/ца
а
у
случају
спречености
Заменик/ца
КДО,
његове
Председника/це КДО.
Члан 87

Председник/ца КДО
Председник/ца КДО:
• представља и заступа КДО;
• сазива и руководи Скупштином КДО;
• сазива и руководи седницама Савета КДО;
• сазива и руководи седницама Председништва КДО;
• предлаже Савету КДО секретара/ку КДО;
• предлаже Потпредседнике/це КДО;
• именује Заменика/цу председника/це КДО;
• предлаже Председника/цу ИО КДО;
• координира рад КДО и општинског ограбка односно
градске организације ДС;
• координира рад унутар КДО;
• подноси извештај о раду Скупштини КДО;
• подноси извештај о раду Савету КДО свака три месеца;
• Предлаже Савету КДО формирање радних тела;
• Предлаже Савету КДО Координаторе Радних тела; и
• обавља и друге послове у складу са овим Правилником.
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Члан 88

Избор и престанак мандата Председника КДО
Кандидат за Председника/цу КДО може бити сваки члан КДО
потписан на важећи УО кога предложе најмање три члана КДО
потписана на важећо УО.
Начин гласања на Скупштини КДО приликом избора и
разрешења чланова КДО на функције у оквиру КДО или ДО је
тајан.
На гласачком листићу се налазе имена кандидата поређана
азбучним редом по презимену.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена
кандидата.
Неважећи гласачки листићи су:
• непопуњени гласачки листићи;
• листићи на којима је заокружено више од једног
кандидата Председника/цу КДО; и
• листићи који су попуњени тако да се не може утврдити за
ког кандидата се гласало.
За Председника КДО изабран је кандидат који је добио већину
гласова присутних чланова.
Уколико ниједан од кандидата не добије потребну већину,
гласање се понавља са два кандидата са највећим бројем
гласова, а изабран је кандидат који добије већи број гласова.
Председник КДО се бира на период од 2 године.
Мандат Председника КДО може истећи и пре истека времена
на које је биран - оставком, разрешењем услед опозива,
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престанком чланства у ДО, престанком чланства у ДС или
распуштањем КДО.
Подношењем оставке мандат Председника КДО престаје даном
одржавања седнице Савета КДО на којој је саопштена одлука
о оставци.
Поступак за разрешење Председника КДО се покреће
подношењем предлога за разрешење Председника КДО.
Предлог за разрешење Председника КДО може поднети Савет
КДО, 1/2 чланова КДО прикупљањем потписа или Председник
ДО.
Савет КДО одлучује о предлогу за разрешење Председника
КДО у року од 30 дана од пријема предлога, тајним гласањем.
Неусвајање извештаја о раду КДО од стране већине свих
чланова Савета КДО има исте правне последице доношење
одлуке о разрешењу Председника КДО од стране Савета КДО.
Члан 89

Заменик/ца председника/це КДО
Заменик/ца председника/це КДО:
• представља и заступа КДО пред органима ДО у случају
спречености Председника КДО;
• помаже Председнику/ци КДО у вођењу Скупштинр КДО и
других органа КДО;
• обавља и друге послове које му повери Председник/ца
КДО.
Председник/ца КДО
председника/це КДО.

именује
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Заменик/ца председника/це КДО подноси извештај о раду
Председнику/ци КДО сваких три месеца.
Заменик/ца председника/це КДО одговара за свој рад Савету
КДО и Председнику/ци КДО.
Остала задужења Заменика/це председника/це
утврђена Пословником о раду КДО.

КДО

су

Члан 90

Потпредседници/це КДО
Потпредседници/це КДО:
• помажу Председнику/ци КДО у обављању његових/њених
послова;
• обављају послове које им делегира Председник/ца КДО и
Заменик/ца председника/це КДО; и
• обављају остале активности утврђене овим Правилником.
Приликом избора Потпредседника/ца КДО мора се водити
рачуна да барем један Потпредседника/ца КДО буде особа
мање заступљеног пола.
Потпредседници/це КДО за свој рад одговарају Савету КДО и
Председнику/ци КДО.
подносе
извештај
Потпредседници/це
КДО
Председнику/ци КДО сваких три месеца.
Мандат Потпредседника/ца КДО траје
Потпредседника/ца КДО.
Остале
обавезе
потпредседника/ца
пословником о раду КДО.
Остала задужења Потпредседника/ца
Пословником о раду КДО.
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Члан 91

Избор и престанак мандата Потпредседника/ца КДО
КДО
предлаже
Кандидате
за
Потпредседнике/це
Председник/ца КДО или 1/3 члана Савета КДО, а бира их
Савет КДО већином гласова пристуних чланова тајним
гласањем.
Потпредседници/це КДО се бирају на период од 2 године.
Мандат Потпредседника/ца КДО може престати и пре истека
времена на које је биран оставком, разрешењем услед
опозива, престанком чланства у ДО, престанком чланства у ДС
или распуштањем КДО.
Подношењем оставке мандат Потпредседника/це КДО престаје
даном одржавања седнице Савета КДО на којој је саопштена
одлука о оставци.
Разрешењем услед опозива мандат Потпредседника/це КДО
престаје даном доношења одлуке о опозиву на седници
Савета КДО тајним гласањем.
Предлог за разрешење је усвојен ако је за њега гласала
већина присутних чланова Савета КДО.
Члан 92

Секретар КДО
Секретар КДО:
• води записник са седница Скупштине КДО и других
органа КДО;
• стара се о и чува архиву КДО;
• стара се о унутрашњем информисању чланова КДО-а;
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• обавештава чланове о дану и часу заказане седнице
Скупштине КДО и седнице других органа КДО;
• шаље дописе Извршном одбору ДО о свим променама у
КДО-у у року од 5 дана од ступања на снагу промене
писменим путем, факсом или електронском поштом;
• шаље извештаје о раду Председника/це КДО на сваких 3
месеца Извршном одбору ДО писменим путем, факсом
или електронском поштом;
• води евиденцију о члановима ДС млађим од 30 година са
територије КДО;
• води евиденцију чланова КДО и врши ревизију чланства;
• шаље дописе о изменама чланства КДО Извршном одбору
ДО једном годишње; и
• обавља остале административне и техничке послове које
му повери Председник/ца КДО.
Члан 93

Извршни одбор КДО
Извршни одбор КДО (у даљем тексту: ИО КДО) је извршни
орган КДО.
ИО КДО се сматра формираним избором Председника ИО КДО.
Члан 94

Надлежност Извршног одбора КДО
Извршни одбор КДО:
• извршава
задатке,
послове
и
спроводи
одлуке
делегиране од стране Савета КДО, Председништва КДО и
Председника/це КДО;
• одговара
КДО,
за
свој
рад
Председнику/ци
Председништву КДО и Савету КДО;
• именује Заменика председника ИО КДО;
• именује не више од два Потпредседника/це ИО КДО;
• именује шефове ресорних одбора КДО;
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• координира заједничке акције МО КДО са територије КДО
и надзире њихов рад;
• припрема и организује Скупштину КДО;
• доноси свој Пословник о раду; и
• обавља друге послове у складу са овим Правилником.
Члан 95

Састав Извршног одбора КДО
Мандат Извршног одбора КДО траје 2 године.
Истеком мандата Савета КДО-а пре истека рока из претходног
става истиче и мандат Извршног одбора КДО.
Извршни одбор КДО се састоји од:
• Председника/ца ИО КДО;
• Заменика председника ИО КДО;
• Потпредседника ИО КДО;
• чланова/ца Извршног одбора КДО; и
• Координатора ресорних одбора КДО и Председника/ца
радних тела КДО.
Председник/ца КДО предлаже мандатара за Председника/цу
ИО КДО.
Предложени мандатар је изабран за Председника/цу ИО КДО
уколико добије више од половине гласова присутних чланова
Савета КДО.
Уколико предложени мандатар не добије већину гласова
присутних чланова/ица Савета КДО, Председник/ца КДО је
дужан/а да предложи новог мандатара.
Уколико Председник/ца ИО КДО поднесе оставку или из
другог разлога трајно није у могућности да обавља дужност,
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сва права и обавезе Извршног одбора КДО преузима Савет
КДО до избора новог председника ИО КДО.
Члан 96

Рад Извршног одбора КДО
Пословником о раду ИО КДО врши се расподела задужења и
ресора чланова ИО КДО.
Пословником о раду ИО КДО могу се предвидети не више од 3
Потпредседника/це ИО КДО који могу али не морају имати
ресорна задужења.
Чланови/ице ИО КДО за свој рад и рад свог ресора одговарају
Председнику/ци ИО КДО.
Председник/ца Извршног одбора КДО за свој рад и рад
целокупног Извршног одбора КДО одговара Председнику/ци
КДО, Председништву КДО и Савету КДО
Члан 97

Опозив Председника/це Извршног одбора КДО
Захтев за опозив Председника/це ИО КДО могу поднети:
• Председник/ца КДО;
• Председништво КДО; или
• најмање 5 чланова Савета КДО.
О захтеву за опозив Председника/це ИО КДО одлучује Савет
КДО.
Уколико Савет КДО усвоји захтев за опозив Председника/це
ИО КДО, Председник/ца КДО је дужан/на да предложи
мандатара за Председника/цу ИО КДО.
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усвоји
захтев
за
опозив
Уколико
Савет
КДО
не
Председника/це Извршног одбора КДО, нови захтев се може
поднети по истеку рока од три месеца, од тренутка
одлучивања Савета КДО.
Члан 98

Решавање спорова
Све спорове између чланова и органа КДО у вези примене
овог Правилника решава ИО ДО.
Члан 99

Записници и достављање одлука органа КДО
На седницама органа КДО води се записник.
Записник садржи опис тока седнице, одлуке и закључке,
податке о кворуму, имена присутних и одсутних чланова
органа, време и место одржавања седнице и друге податке од
значаја за седницу.
Рок за достављање одлуке са седнице органа КДО органима и
лицима на које се одлука односи је три дана од дана
одржавања седнице на којој је одлука донета.
Члан 100

Распуштање КДО
Предлог за распуштање КДО могу поднети Општински одбор
ДС односно Градски одбор ДС, РКДО у односу на КДО који се
налази у оквиру њихове територије, Председник/ца ДО или
Извршни одбор ДО у следећим случајевима:
• кршење аката Демократске омладине или Демократске
странке од стране КДО и његових органа;
• неактивност КДО дуже од 3 месеца, што констатује
Председништво ДО или Извршни одбор ДО; или
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• смањење броја чланова КДО на мање од 10 (десет).
Поводом предлога за распуштање КДО одлучује Извршни
одбор ДО.
V. Део

РЕГИОНАЛНИ КЛУБОВИ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ
Члан 101

Регионални Клубови Демократске омладине
Регионални Клубови Демократске омладине (у даљем тексту:
Регионални КДО или РКДО) су представничка тела КДО са
одређене територије.
Регионални КДО надзире и координира рад КДО који су
организовани на подручју за који је надлежан (у даљем
тексту: територија Регионалног КДО).
Регионални КДО мора имати најмање 10 (десет) формираних
КДО, а могу се формирати највише шест Регионалих КДО и то:
Демократска омладина Централна Србија, Демократска
омладина
Браничевско-поморавско-подунавског
региона,
Демократска омладина Западна Србија, Демократска омладина
Југоисточна Србија, Демократска Омладина Војводина и
Демократска омладина Београд.
Територија ДО Централна Србија обухвата следеће општине:
Брус,
Чачак,
Александровац,
Аранђеловац,
Баточина,
Ћићевац, Горњи Милановац, Ивањица, Кнић, Крагујевац,
Краљево, Крушевац, Лапово, Лучани, Нови Пазар, Рача,
Рашка, Топола, Трстеник, Тутин, Варварин и Врњачка Бања.
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Територија ДО Браничевско- поморавско-подунавског региона
обухвата следеће општине: Ћуприја, Деспотовац, Голубац,
Јагодина, Костолац, Кучево, Мало Црниће, Параћин, Петровац
на млави, Пожаревац, Рековац, Смедерево, Смедеревска
Паланка, Свилајнац, Велика Плана, Велико Градиште,
Жабари, Жагубица.
Територија ДО Западна Србија обухвата следеће општине:
Ариље, Бајина Башта, Богатић, Чајетина, Коцељева, Косјерић,
Крупањ, Лајковац, Љиг, Љубовија, Лозница, Мали Зворник,
Мионица, Нова Варош, Осечина, Пожега, Прибој, Пријепоље,
Сјеница, Шабац, Уб, Ужице, Ваљево и Владимирци.
Територија ДО Југоисточна Србија обухвата следеће општине:
Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник,
Бољевац, Бор, Босилеград, Бујановац, Црна Трава, Црвени
Димитровград,
Дољевац,
Гаџин
Хан,
Кладово,
Крст,
Књажевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Мајданпек,
Медијана, Медвеђа, Мерошина, Неготин, Нишка Бања,
Палилула, Пантелеј, Пирот, Прешево, Прокупље, Ражањ,
Сокобања, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Власотинце,
Владичин Хан, Врање, Зајечар, Житорађа.
Демократска Омладина Војводина (у даљем тексту: ДОВ) је
представничко тело КДО са територије Аутономне покрајине
Војводине.
Демократска Омладина Београда (у даљем тексту: ДОБ) је
представничко тело КДО са територије града Београда.
Члан 102

Органи Регионалних Клубова Демократске омладине
Органи РКДО су:
• Скупштина РКДО;
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•
•
•
•
•
•

Савет РКДО;
Председник/ца РКДО;
Председништво РКДО;
Извршни одборРКДО;
ЖОМ РКДО; и
Секретар.

РКДО може формирати и друга радна тела. Рад радних тела се
регулише Пословником о раду РКДО-а.
Члан 103

Скупштина РКДО
Скупштина РКДО је највиши орган одлучивања у оквиру
РКДО.
Скупштина РКДО може бити оснивачка, редовна и ванредна.
Редовна скупштина РКДО се одржава једном у две године, на
основу одлуке Савета РКДО. На редовној скупштини РКДО
обавезно се врши избор Председника/це РКДО. Редовна
скупштина Регионалног РКДО не може бити закључена док се
не изврши избор Председника/це РКДО.
Ванредна скупштина РКДО се сазива на захтев Председништва
РКДО, Председништва ДО или ½ (половине) КДО са
територије РКДО.
Одлука о сазивању Скупштине РКДО се објављује 30 дана пре
одржавања Скупштине РКДО.
Скупштином РКДО председава радно председништво које бира
Скупштина РКДО на почетку свога рада.
Дневни ред Скупштине РКДО предлаже сазивач по одобрењу
Председника/це ДО.
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Скупштина РКДО може доносити одлуке уколике је присутна
1/3 од укупног броја делегата/киња, а одлуке доноси већином
гласова присутних делегата/киња, тајним гласањем, осим
уколико је Пословником о раду Скупштине РКДО другачије
уређено.
Члан 104

Распуштање и Оснивачка Скупштина РКДО
РКДО-ом који је распуштен у складу са овим Правилником
руководи Повереник/ца РКДО коју поставља Извршни одбор
ДО.
Оснивачку скупштину РКДО сазива Повереник/ца РКДО по
одобрењу Председника/це ДО.
Оснивачком скупштином РКДО руководи Повереник/ца РКДО
или лице које овласти Председник/ца ДО.
Оснивачка скупштина бира Председника/цу РКДО.
Члан 105

Надлежност Скупштине РКДО
Скупштина РКДО:
• води
активности
РКДО
у
складу
са
начелима
организовања и деловања Демократске Странке и
програмским
начелима
и
циљевима
Демократске
омладине;
• усваја програм активности РКДО;
• усваја Пословник о раду Скупштине РКДО;
• бира Председника/цу РКДО;
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• разматра и усваја Извештај Председник/це о раду РКДО;
• разматра остала питања везана за деловање РКДО.
Члан 106

Састав Скупштине РКДО
Скупштину чине:
• делегати КДО са територије РКДО у броју (квоти) коју
утврди Извршни одбор ДО;
• Председници КДО са територије РКДО; и
• чланови ДО са територије РКДО који су: чланови Главног
одбора Демократске странке, чланови Председништва ДО
и сталног састава Савета ДО.
Члан 107

Савет РКДО
Савет РКДО је највиши орган одлучивања између две седнице
Скупштине.
Председник/ца
РКДО,
Савет
РКДО
може
сазвати
Председништво РКДО, трећина чланова/ица Савета РКДО и
Председник/ца ДО.
Саветом РКДО председава Председник/ца РКДО.
Савет РКДО заседа најмање једном у три месеца.
Члан 108

Састав Савета РКДО
Савет РКДО чине:
• Председници/е КДО са територије РКДО;
• чланови/ице Председништва РКДО; и
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• чланови ДО са територије РКДО који су: чланови Главног
одбора ДС, чланови Извршног одбора ДО, чланови
сталног састава Савета ДО, чланови Председништва ДО И
Координаторка ЖОМ РКДО.
Седницама Савета могу присуствовати и чланови/ице
Извршног одбора РКДО као и други чланови/ице Демократске
омладине без права гласа. Изузетно, Савет може донети
одлуку да седнице буду затворене за јавност.
Члан 109

Надлежност Савета РКДО
Савет РКДО:
• спроводи активности РКДО између две Скупштине, у
складу са политиком Демократске странке и Демократске
омладине;
• бира и разрешава Председника/цу и чланове/ице
Извршног одбора РКДО и Секретара РКДО;
• формира Радне групе РКДО на предлог Председника/це
РКДО;
• предлаже Председништву ДО избор и разрешење
чланове/ице који су испред РКДО чланови/ице Главног
одбора ДС-а;
• разматра и усваја Извештај о раду Председника РКДО;
• разматра и усваја Извештај о раду Извршног одбора
РКДО;
• доноси одлуку о предлогу опозива Председника/це РКДО;
• уз консултације са Председником ДО доноси одлуке о
акцијама са подмлацима других странака и политичких
организација;
• уз консултације са Председником ДО издаје саопштења
за јавност; и
• обавља остале послове овим Правилником утврђене.

61

ПРАВИЛНИК О РАДУ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ

Савет РКДО може поједине послове из своје надлежности да
делегира радним телима РКДО.
Члан 110

Сазивање и рад Савета РКДО
сазвати
Председник/ца
РКДО,
Савет
РКДО
могу
Председништво РКДО, Извршни одбор ДО и Председник/ца
ДО.
Седницама Савета председава Председник РКДО, односно, у
случају његове спречености Заменик председника РКДО.
Савет може пуноправно да одлучује ако седници присуствује
више од 1/3 (трећине) чланова/ица док се одлуке се доносе
гласовима већине присутних чланова/ица.
За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање
неповерења Председнику/ци РКДО, Председнику/ци ИО РКДО
и Потпредседника/ца РКДО потребна је већина од укупног
броја чланова/ица Савета.
Савет одлучује гласањем. Гласање о избору и разрешењу
функционера РКДО је тајно, осим ако Савет не одлучи
другачије.
Члан 111

Пословник о раду Савета РКДО
Ближе одредбе о поступку и начину рада Савета утврђују се
Пословником о раду Савета РКДО.
Члан 112

Председник/ца РКДО
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Председник/ца РКДО представља, заступа и руководи радом
РКДО.
Члан 113

Надлежност Председника/це РКДО
Председник/ца је извршно-политички орган РКДО.
Председник/ца:
• представља и заступа РКДО у складу Статутом ДС и овим
Правилником;
• надзире и координира рад КДО-а са територије РКДО;
• именује Заменика/цу председника РКДО;
• предлаже Савету РКДО кандидате за Председника/цу
Извршног одбора РКДО, Секретара РКДО, Координаторе
радних тела РКДО и подноси захтев за њихов опозив;
• делегира поједина задужења Потпредседницима/цама
РКДО;
• предлаже Председништву РКДО Председнике/це радних
тела РКДО;
• сазива и председава седницама Председништва РКДО
• подноси извештаје о раду Савету и Скупштини РКДО, а по
захтеву и Председнику/ци ДО, Извршном одбору ДО и
Савету ДО;
• стара се о извршавању одлука Скупштине РКДО, Савета
РКДО и Председништва РКДО и одлука органа
Демократске омладине;
• именује техничког секретара РКДО; и
• обавља остале послове утврђене овим Правилником.
Члан 114

Избор Председника/це РКДО
Избор Председника/це
гласањем.

врши
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Кандидат/киња за председника/цу може бити члан/ица РКДО
којег/у предложи:
• најмање 1/4 (четвртина) КДО са територије РКДО;
• Савет РКДО;
• Председништво ДО; или
• Председник/ца ДО.
Кандидовање се врши писмено,
одржавања Скупштине РКДО.

најкасније

7

дана

пре

За Председника/цу РКДО може бити изабран/а онај
кандидат/киња који/а добије више од половине гласова
присутних делегата/киња Скупштине.
приликом
првог
круга
гласања
ниједан/а
Уколико
кандидат/киња не добије потребну већину гласова у складу са
претходним ставом, избор се понавља на тај начин што се у
другом кругу гласања одлучује између два/е кандидата/киње
који/е су у првом кругу гласања имали/е највећи број гласова.
У том случају за Председника/цу РКДО изабран/а је онај
кандидат/киња који/а добије већи број гласова у другом
кругу.
Мандат Председника/це РКДО траје две године.
Члан 115

Престанак функције Председника/це РКДО
Лицу изабраном за Председника/цу РКДО функција може
престати и пре истека мандата оставком, разрешењем услед
опозива, неусвајањем извештаја од стране Савета РКДО,
престанком чланства у ДС или распуштањем РКДО.
Члан 116

Опозив Председника/це РКДО
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Предлог за покретање процедуре опозива Председника/це
РКДО може поднети:
• најмање 1/3 (једна трећина) чланова/ица Савета РКДО;
• Председништво ДО;
• Председник/ца ДО.
О опозиву Председника/це РКДО по поднесеном предлогу
одлучује Савет РКДО, тајним гласањем, у року од 30 дана од
пријема предлога.
Уколико предлог подноси Председништво ДО и Председник/ца
ДО о опозиву Председника/це РКДО по поднесеном предлогу
одлучује Председништво ДО најкасније у року од 30 дана од
пријема предлога.
Уколико Савет РКДО односно Председништво ДО прихвати
предлог за покретање процедуре опозива Председника/це
РКДО, овлашћења и дужности Председника/це РКДО ће
вршити Повереник РКДО постављен од стране Извршног
одбора ДО, до избора новог Председника/це РКДО.
Уколико Савет РКДО односно Председништво ДО одбије
предлог за покретање процедуре опозива Председника/це
РКДО, исти се не може поново подносити у року од шест
месеци од стране ниједног овлашћеног предлагача утврђеног
ставом 1 овог члана.
Неусвојање извештаја Председника/це РКДО од стране Савета
РКДО имаће идентичне правне последице као и усвајање
предлога за покретање процедуре опозива Председника/це
РКДО од стране Савета РКДО у складу са овим чланом.
Члан 117

Заменик Председника/це РКДО
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Заменик/ца председника/це РКДО замењује Председника/цу
РКДО у случају његове/њене спречености или одсутности и
обавља послове које му/јој повери Председник/ца РКДО.
Заменик/ца председника/це РКДО за
Председнику/ци РКДО и Савету РКДО.

свој

рад

одговара

Заменика/цу председника/це РКДО именује и разрешава
Председник/ца РКДО из редова Потпредседника/ца на период
од 2 године.
Члан 118

Потпредседници/це РКДО
РКДО има четири (4) Потпредседника/це РКДО које бира Савет
РКДО на период од две године.
Кандидат/киња за Потпредседника/цу РКДО може
члан/ица ДО са територије РКДО кога/ју предложи:
• Председник/ца РКДО; или
• најмање 3 члана/ица Савета РКДО;

бити

Начин
избора
мора
да
обезбеди
да
најмање
1
Потпредседник/ца
РКДО
буде
мање
представник/ца
заступљеног пола.
Захтев за опозив Потпредседника/це могу поднети:
• Председник/ца РКДО;
• најмање 5 чланова/ица Савета РКДО;
Избор и разрешење Потпредседника/ца се детаљније уређује
Пословником о раду РКДО.
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Члан 119

Овлашћења и дужности Потпредседника/ца РКДО
Потпредседници/е:
• помажу
Председнику/ци
РКДО
у
обављању
његових/њених послова;
задужења
• обављају
ресорна
која
им
делегира
Председник/ца РКДО;
• обављају послове које им делегира Председник/ца РКДО
• обављају остале активности утврђене овим Правилником.
Потпредседници/е
РКДО
за
свој
Председнику/ци РКДО и Савету РКДО.

рад

одговарају

Члан 120

Председништво РКДО
Председништво је политичко-извршни орган РКДО који води
активности између две седнице Савета РКДО.
Председништво се састаје најмање један пут у месец дана.
Седницу Председништва РКДО могу сазвати:
• Председник/ца РКДО;
• Председник/ца Извршног одбора РКДО; или
• најмање једне трећине чланова/ица Председништва
РКДО.
Председништвом РКДО председава Председник/ца РКДО.
Члан 121

Састав Председништва РКДО
Председништво РКДО чине:
• Председник/ца РКДО;
• Потпредседници/е РКДО;
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• Председник/ца Извршног одбора РКДО;
• чланови/ице Председништва ДО са територије РКДО; и
• Секретар РКДО.
Члан 122

Привремене одлуке из надлежности Савета РКДО
Из разлога хитности Председништво РКДО може
привремену одлуку из надлежности Савета РКДО.

донети

Уколико Председништво РКДО донесе привремену одлуку из
надлежности Савета РКДО, привремена одлука се ставља на
разматрање на следећој седници Савета РКДО, на којој се
доноси коначна одлука.
До доношења коначне одлуке, привремена одлука има пуно
правно дејство.
Уколико Савет РКДО усвоји привремену одлуку из сопствене
надлежности донесену од стране Председништва РКДО
сматраће се да је привремена одлука има пуноправно дејство
од тренутка доношења одлуке од стране Председништва
РКДО.
Уколико Савет РКДО не усвоји привремену одлуку из
сопствене надлежности донесену од стране Председништва
РКДО, сва правна дејства ове привремене одлуке биће
ништава односно сви евентуални правни ефекти привремене
одлуке се враћају у пређашње стање (реституција).
Члан 123

Извршни одбор РКДО
Извршни одбор РКДО је извршни орган Савета РКДО.
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Члан 124

Надлежност Извршног одбора РКДО
Извршни одбор РКДО:
задатке,
послове
и
спроводи
одлуке
• извршава
делегиране од стране Скупштине РКДО, Савета РКДО,
Председништва РКДО и Председника/це РКДО;
• одговара за свој рад Председнику/ци, Председништву и
Савету РКДО;
• Предлаже састав Извршног одбора Савету РКДО;
• Именује Заменика председника Извршног одбора РКДО
између чланова Извршног одбора РКДО;
• Именује Потпредседнике/це Извршног одбора РКДО
између чланова Извршног одбора РКДО;
• координира заједничке акције Клубова ДО са територије
РКДО и надзире њихов рад;
• припрема и организује Скупштину РКДО;
• доноси свој Пословник о раду; и
• обавља друге послове у складу са овим Правилником.
Члан 125

Састав Извршног одбора РКДО
Мандат Извршног одбора РКДО до истека мандата Савета
РКДО.
Извршни одбор РКДО се састоји од:
• Председник/ца Извршног одбора РКДО;
• Чланова/ца Извршног одбора РКДО; и
• Представника радних тела РКДО.
Председник/ца РКДО предлаже мандатара за Председника/цу
Извршног одбора РКДО.
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Мандатар предлаже Савету РКДО предлог састава Извршног
одбора РКДО (чланове/це Извршног одбора РКДО и њихове
ресоре).
Кандидат за Председника/цу Извршног одбора РКДО је
изабран ако добије више од половине гласова присутних
чланова Савета РКДО.
Уколико предлог не добије већину гласова присутних
чланова/ица Савета РКДО, Председник/ца РКДО је дужан/а да
предложи новог мандатара.
Уколико Председник/ца Извршног одбора РКДО поднесе
оставку, или из другог разлога трајно није у могућности да
обавља дужност, сва права и обавезе Извршног одбора РКДО
преузима Савет РКДО до избора новог председника Извршног
одбора РКДО.
Члан 126

Рад Извршног одбора РКДО
Пословником о раду Извршног одбора РКДО врши се
расподела задужења и ресора чланова Извршног одбора
РКДО.
Чланови/ице Извршног одбора за свој рад, и рад свог ресора
одговарају Председнику/ци Извршног одбора РКДО.
Председник/ца Извршног одбора за свој рад и рад целокупног
Извршног
одбора
одговара
Председнику/ци
РКДО,
Председништву РКДО и Савету РКДО.
Члан 127

Опозив Председника Извршног одбора РКДО
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Захтев за опозив Председника/це Извршног одбора РКДО могу
поднети: Председник/ца РКДО, Председништво РКДО и
најмање 5 чланова/ица Савета РКДО.
О захтеву за опозив Председника/це Извршног одбора РКДО
одлучује Савет РКДО.
Уколико Савет РКДО усвоји захтев за опозив Председника/це
Извршног одбора РКДО, Председник/ца РКДО је дужан/на да
предложи мандатара за Председника/цу Извршног одбора
РКДО.
захтев
за
опозив
Уколико
Савет
РКДОне
усвоји
Председника/це Извршног одбора РКДО, нови захтев се може
поднети по истеку рока од три месеца од тренутка одлучивања
Савета РКДО.
Члан 128

Секретар РКДО
РКДО
Секретара/ке
Председника/це РКДО.

бира

Савет

РКДО

на

предлог

Секретар/ка РКДО:
• обавља
функцију
секретара/ке
Савета
РКДО
и
Председништва РКДО;
• стара се о архиви РКДО;
• помаже Секретару ДО у вођењу евиденције од члановима
Демократске омладине;
• стара се о унутрашњем информисању органа РКДО; и
• помаже у раду Председнику/ци РКДО.
Члан 129

Радна тела РКДО
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Савет може, у складу са интересима РКДО формирати друга
радна тела РКДО.
VI. Део

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 130

Измене и допуне Правилника
Одлуку о изменама и допунама овог Правилника доноси
Главни одбор ДС, а на предлог Савета ДО или Конгреса ДО.
Изузетно, уколико су промене аката хитне природе или
настају услед неодложног усклађивања са Статутом ДС измене
може предложити и Председништво ДО Главном одбору ДС.
Иницијативу за измене и
покренути:
• Председник ДО
• Извршни одбор ДО,
• Председништво ДО,
• Савет ДО или
• Најмање двадесет КДО.

допуне

Правилника

ДО

може

Предлог је усвојен ако се за њега изјасни више од 3/5 (три
петине) присутних делегата/киња Конгреса ДО.
Члан 131

Ступање на снагу
Одредбе овог Правилника ће се примењивати у раду и
организацији Демократске омладине од тренутка усвајања на
Главном одбору ДС.
Овај Правилник усвојен је на седници Главног одбора Демократске странке
одржаној 2. октобра 2010. у Свилајнцу.
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