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Na temelju članka 50. Statuta HDZ BiH i član-
ka 24. Pravilnika Mladeži Hrvatske demokrat-
ske zajednice Bosne i Hercegovine 10. izborna 
konvencija Mladeži Hrvatske demokratske 
zajednice Bosne i Hercegovine  d o n o s i 

P O S L O V N I K
 o radu 10. izborne konvencije

Mladeži HDZ BiH

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada 10. 
izborne konvencije Mladeži Hrvatske demo-
kratske zajednice Bosne i Hercegovine (u da-
ljem tekstu: Konvencija).
Način rada Konvencije o pitanju koje nije ure-
đeno ovim Poslovnikom uređuje Konvencija 
zaključkom.

Javnost rada

Članak 2.
Rad Konvencije je javan.
Odlukom Konvencije za određene točke i 
teme može se isključiti javnost.

Izaslanici Konvencije

Članak 3.
Osobe pozvane na Konvenciju, u skladu s Od-
lukom o načinu određivanja i broju izaslanika 
su punopravni sudionici Konvencije (u daljem 
tekstu: izaslanici).

Otvaranje Konvencije

Članak 4.
Konvenciju otvara i predsjedava Predsjednik 
Mladeži HDZ BiH.

Izbor radnih tijela Konvencije

Članak 5.

Izaslanici Konvencije na početku zajedanja 
biraju pomoćna radna tijela Konvencije i to:

a) Radno predsjedništvo Kon-
vencije

b) Povjerenstvo za vjerodajnice
c) Izborno povjerenstvo
d) Zapisničara
e) Dva ovjerovitelja zapisnika

Izaslanici biraju Radno predsjedništvo javnim 
glasovanjem iz svog sastava, na prijedlog 
Predsjednika Mladeži HDZ BiH, koji je tako-
đer član Radnog predsjedništva.
Predsjednik Radnog predsjedništva je pred-
sjednik Mladeži HDZ BiH. Predsjednik Rad-
nog predsjedništva može odrediti kojeg dru-
gog člana Radnog predsjedništva za vođenje 
određenog dijela sjednice. Tako određeni 
predsjedatelj ima sva prava i obveze pred-
sjednika Radnog predsjedništva.

Predsjednika i četiri člana Povjerenstva za vje-
rodajnice bira Konvencija iz svog sastava na 
prijedlog  Radnog predsjedništva Konvencije.
 Predsjednika i članove Izbornog povjerenstva 
bira Konvencija iz svog sastava na prijedlog 
Radnog  predsjedništva Konvencije.
Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira 
Konvencija iz svog sastava na prijedlog Rad-
nog predsjedništva Konvencije.

Donošenje odluka

Članak 6.
Konvencija valjano donosi odluke ako mu je 
nazočna natpolovična većina izaslanika.
Ako u zakazano vrijeme početka sjednice 
Konvencije nije nazočna većina izaslanika,  
čeka se sa početkom rada daljnjih 30 minuta.
Nakon isteka vremena iz stavka 2. ovog član-
ka, Konvencija otpočinje s radom i sve odluke 
su valjane.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih 
izaslanika.
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Nazočnost izaslanika utvrđuje Povjerenstvo 
za vjerodajnice koje o tome izvješćuje Kon-
vencija. 

Ravnanje radom i sudjelovanje u radu

Članak 7.

Predsjednik Radnog predsjedništva i Radno 
predsjedništvo ravnaju radom Konvencije u 
skladu s prihvaćenim Poslovnikom.
Nitko ne može govoriti na Konvenciji prije 
nego zatraži i dobije riječ od predsjednika 
Radnog predsjedništva, odnosno predsjeda-
telja.
Prijava za raspravu podnosi se u pisanom 
obliku.
Predsjednik Radnog predsjedništva daje iza-
slanicima riječ po redoslijedu kojim su se pri-
javili.
Po istoj točki dnevnog reda izaslanici imaju 
pravo dobiti riječ najviše jedanput, a  govor ne 
može trajati dulje od tri minute. Iznimno, uz 
dopuštanje predsjednika Radnog predsjed-
ništva, govor može trajati dulje.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja, a za koju se prijavio, prema utvr-
đenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji 
od teme  dnevnog reda, predsjednik Radnog 
predsjedništva će ga opomenuti.
Ako se govornik i nakon opomene ne drži 
dnevnog reda, predsjednik Radnog predsjed-
ništva će mu oduzeti riječ.
Izaslanici imaju pravo na repliku za navod ko-
jeg drže netočnim i koji je povod nesporazu-
ma ili koji zahtijeva objašnjenje.
Za repliku, predsjednik Radnog predsjedniš-
tva će dati riječ izaslaniku čim završi govor 
onoga koji ju je izazvao.
U odgovoru, govornik se mora ograničiti samo 
na ispravak odnosno objašnjenje, te njegov 
govor ne može trajati dulje od dvije minute.

Održavanje reda i stegovne mjere

Članak 8.
Red na Konvenciji osigurava Radno predsjed-
ništvo.

Za remećenje reda predsjednik Radnog pred-
sjedništva, odnosno predsjedatelj, može izre-
ći stegovne mjere i to:
- opomenu,
- opomenu s oduzimanjem riječi,
- udaljavanje s Konvencije.
Mjera udaljavanja sa Konvencije izriče se iza-
slaniku koji je svojim ponašanjem tako naru-
šio red i prekršio odredbe ovog Poslovnika da 
je daljnje održavanje Konvencije dovedeno u 
pitanje.

Izborno pravo

Članak 9.
Svi izaslanici imaju pravo birati, te biti birani u 
tijela koja se izabiru na Konvenciji.
Izbor za središnja tijela obavljaju se tajnim 
glasovanjem uz mogućnost isticanja više kan-
didata od broja koji se bira, ukoliko Konvenci-
ja ne odluči drugačije.
Izbori za sva pomoćna radna tijela obavljaju 
se javnim glasovanjem

Izborni postupak

Članak 10.

Na Konvenciji se biraju Središnja tijela Mlade-
ži HDZ BiH sukladno Pravilniku Mladeži HDZ 
BiH.

Izborno povjerenstvo

Članak 11.
Izborno povjerenstvo Konvencije je pomoćno 
radno tijelo Konvencije koje ravna postupci-
ma kandidiranja i utvrđivanja rezultata izbora, 
te ostalim poslovima s tim u svezi.
Izborno povjerenstvo radi u sastavu utvrđe-
nog prijedlogom Radnog predsjedništva.
Utvrđivanje izbornih rezultata izborno povje-
renstvo obavlja u zasebnoj prostoriji, te mu se 
mora osigurati nesmetan rad.
Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti 
kandidirani za članove tijela Mladeži HDZ 
BiH, koja bira Konvencija.
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Kandidiranje

Članak 12.
Izborima prethodi postupak kandidiranja.
Svaki izaslanik Konvencije može biti kandidi-
ran za bilo koju dužnost ili za tijelo koje se bira 
na Konvenciji.
Isticanje kandidata za tijela i dužnosnike koji 
se biraju na Konvenciji Mladeži HDZ BiH 
obavlja se sukladno Pravilniku Mladeži HDZ 
BiH.
Predsjednik Mladeži HDZ BiH bira se tajnim 
glasovanjem sa jedne kandidacijske liste, 
ukoliko Konvencija ne odluči drugačije
Zamjenik i dopredsjednici Mladeži HDZ BiH 
i članovi Predsjedništva Mladeži HDZ BiH bi-
raju se tajnim glasovanjem sa zasebnih kan-
didacijskih lista na jednom glasačkom listiću, 
ukoliko Konvencija ne odluči drugačije.
Deset članova Središnjeg odbora Mladeži 
HDZ BiH bira se tajnim glasovanjem po teri-
torijalnom načelu sa jedne kandidacijske liste, 
ukoliko Konvencija ne odluči drugačije.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Mla-
deži HDZ BiH  biraju  se javnim glasovanjem 
na prijedlog Predsjednika Mladeži HDZ BiH.
              

Izbori

Članak 13.
Izborno povjerenstvo nakon završetka po-
stupka kandidiranja sastavlja liste kandidata, 
koja obvezno sadrži:

- naziv  tijela za koje se biraju kan-
didati;

- ime i prezime kandidata.

Redoslijed liste određuje se:
a/  za Predsjednika Mladeži HDZ 

BiH prema prijedlogu Predsjedništva Mladeži 
HDZ BiH,  dostavljenim prijedlozima županij-
skih odbora, a nakon toga slijede pojedinačno 
istaknute kandidature s prikupljenih 100 pot-
pisa nazočnih izaslanika, prema abecednom 
redu prezimena.
b/ za zamjenika predsjednika i dopredsjed-
nike Mladeži HDZ BiH prema prijedlogu 
Predsjednika Mladeži HDZ BiH, a nakon toga 

slijede pojedinačno istaknute kandidature s 
prikupljenih 80 potpisa nazočnih izaslanika, 
prema abecednom redu prezimena.
          c/ za članove Predsjedništva Mladeži 
HDZ BiH prema prijedlogu Predsjednika Mla-
deži HDZ BiH, a nakon toga slijede pojedinač-
no istaknute kandidature s prikupljenih 60 
potpisa nazočnih izaslanika, prema abeced-
nom redu prezimena.
d/ za članove Središnjeg odbora Mladeži 
HDZ BiH prema prijedlogu Predsjednika Mla-
deži HDZ BiH, a nakon toga slijede pojedinač-
no istaknute kandidature s prikupljenih 40 
potpisa nazočnih izaslanika, prema abeced-
nom redu prezimena. 

Kandidacijski  i izborni postupak se 
provodi sljedećim redoslijedom:

a) u prvom krugu za izbor pred-
sjednika Mladeži HDZ BiH,

b) u drugom krugu za izbor za-
mjenika predsjednika i  do-
predsjednike Mladeži HDZ 
BiH, članove Predsjedništva 
Mladeži HDZ BiH i članove 
Središnjeg odbora Mladeži 
HDZ BiH, 

Sve upute za kandidiranje i glasovanje daje 
Izborno povjerenstvo.

Svi dužnosnici i članovi tijela koji se biraju na 
Konvenciji izabiru se po načelu osvojenog ve-
ćeg broja glasova.
  
Za slučaj da dva ili više kandidata za određe-
nu dužnost ili tijelo imaju jednak broj glasova, 
izabranima se smatraju oni, odnosno kandi-
dat, koji su po rednom broju bili niže po redo-
slijedu na kandidacijskoj listi.

Jedan izaslanik može se kandidirati samo na 
jednu dužnost.
Dužnost koju izabrani kandidat nije preuzeo 
zauzima sljedeći kvalificirani kandidat prema 
broju osvojenih glasova.

Ukoliko dođe do pogreške na jednom glasač-
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kom listiću nevažećim se smatra samo ona 
kandidacijska lista na kojoj je došlo do po-
greške.

Proglašenje izbornih rezultata

Članak 14.
Nakon što Izborno povjerenstvo utvrdi rezul-
tat glasovanja, predsjednik Izbornog povje-
renstva podnosi izviješće o radu i rezultatima 
glasovanja.
Rezultati glasovanja su pravomoćni kada 
Konvencija prihvati izviješće o radu Izbornog 
povjerenstva.
Nakon prihvaćanja izvješća Izbornog povje-
renstva o rezultatima svih glasovanja na Kon-
venciji, Konvencija daje razrješnicu svim pret-
hodnim središnjim tijelima Mladeži HDZ BiH.

Zaključenje rada Konvencije

Članak 15.
Nakon što se iscrpe sve točke dnevnog reda, 
novoizabrani predsjednik Mladeži HDZ BiH 
obraća se Konvenciji i zaključuje rad Konven-
cije Mladeži HDZ BiH.

Pomoćni poslovi

Članak 16.
Obavljanje određenih stručnih, tehničko-ad-
ministrativnih poslova može se povjeriti po 
odluci Radnog predsjedništva stručnim služ-
bama Mladeži HDZ BiH.

Autentično tumačenje

Članak 17.
Autentično tumačenje ovog Poslovnika daje 
Radno predsjedništvo.

Stupanje na snagu

Članak 18.
Ovaj Poslovnik donosi se javnim glasovanjem, 
većinom glasova nazočnih,  a primjenjuje se 
do zaključenja rada Konvencije Mladeži HDZ 
BiH.

Mostar, 11. ožujka 2017. godine             
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Na temelju članka 50. Statuta Hrvatske de-
mokratske zajednice Bosne i Hercegovine 10. 
izborna konvencija Mladeži HDZ BiH dana 11. 
ožujka 2017. godine u Mostaru donosi

PRAVILNIK
MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZA-

JEDNICE BOSNE I HERCEGOVINE

I.  TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bo-
sne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: M HD-
ZBiH) samostalna je organizacija podmladka 
HDZBiH koja okuplja hrvatsku i drugu mladež 
na prostoru Bosne i Hercegovine s ciljem 
profiliranja i izgradnje stranački opredijelje-
nih mladih ljudi, te štiti interese M HDZBiH, 
hrvatskog naroda i drugih građana Bosne i 
Hercegovine.

M HDZBiH je samostalna, suvremena, proe-
uropski opredijeljena organizacija čiji se pro-
gram temelji na demokršćanskim načelima.

Članak 2.

M HDZBiH djeluje na području djelovanja Hr-
vatske demokratske zajednice Bosne i Herce-
govine, a njezino sjedište je u Mostaru.

M HDZBiH ima posebne odnose s Mladeži 
HDZ RH, a isti se mogu se urediti posebnim 
Sporazumom temeljem odluke Središnjeg od-
bora M HDZBiH, koja mora biti u skladu sa 
sporazumom o posebnim odnosima između 
HDZBIH i HDZ Republike Hrvatske.

Članak 3.

M HDZBiH ima pečat okruglog oblika s tek-
stom «Hrvatska demokratska zajednica BiH 
– Mostar«, a u sredini je znak H s natpisom 
mladeži.

Znak je u obliku latiničnog slova «H« obojen 
crvenom, bijelom i plavom bojom na isti način 
kao hrvatska trobojnica hrvatskog naroda u 
kojem je poprečnica ispisana s malim crnim 
slovima «mladež«.

Himna M HDZBiH je himna HDZ-a Bosne i 
Hercegovine.

Zastava M HDZBiH je bijele boje sa znakom 
M HDZBIH u sredini ispod kojeg piše «Hrvat-
ske demokratske zajednice«.

Javnost rada

Članak 4.

Rad M HDZBiH i njezinih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela M HDZBiH 
može se njihovom odlukom isključiti javnost.

II.  ČLANSTVO

Članak 5.

Članom M HDZBiH može postati osoba od 16 
do 33 godine, koja:

-prihvaća načela, Programsku deklaraciju i 
Pravilnik M HDZBiH; 
-izražava spremnost promicati ciljeve M HD-
ZBiH; 
-prihvaća pravila etičkog kodeksa M HDZBiH; 
-nije član druge stranke. 

Članak 6.

Članom M HDZBiH postaje se potpisivanjem 
pristupnice u općinskom ili gradskom odbo-
ru, koji ujedno odlučuju o pristupanju dotične 
osobe, razmatrajući članak 5. ovog Pravilnika 
i istu prosljeđuje Glavnom tajništvu M HD-
ZBiH u Mostaru.

Članak 7.

Član M HDZBiH ima sljedeća prava i obveze:
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-ima pravo sudjelovati u političkom oblikova-
nju stranke, osobito raspravama, prijedlozima 
i zahtjevima, te odlučivati o istima; 
-ima pravo biti izviješten od strane organiza-
cije, odnosno tijela unutar M HDZBiH, kao i 
od izabranih predsjednika tih tijela; 
-dužan je redovito dolaziti na sastanke or-
ganizacija, odnosno tijela M HDZBiH kojima 
pripada; 
-ima pravo birati i biti biran u tijela stranke; 
-unutar M HDZBiH mora zastupati i promi-
cati program i interes M HDZBiH, pridržavati 
se Pravilnika M HDZBiH i etičkog kodeksa 
ponašanja unutar M HDZBIH, ali i poštovati 
stranačku stegu; 
-prestanak članstva u M HDZBiH se regulira 
sukladno članku 44. Statuta HDZBiH. 

III. USTROJSVO MHDZ BiH

TEMELJNA ORGANIZACIJA

Članak  8.
   
Temeljna organizacija M HDZBiH jest Te-
meljni ogranak M HDZBiH. Temeljni ogranak 
vodi Izvršni odbor koji se sastoji od 5 do 15 
članova biranih na skupštini ogranka. Skupšti-
nu ogranka čine svi članovi s područja ogran-
ka. Predsjednika Izvršnog odbora Temeljnog 
ogranka bira se na konstituirajućoj sjednici. 
Izvršni odbor bira i tri dopredsjednika, tajnika 
i rizničara, koji uz predsjednika čine Predsjed-
ništvo Izvršnog odbora.
Zadaće temeljnog ogranaka su raspravljanje 
političkih pitanja i odlučivanje o svim proble-
mima u okviru svog djelovanja, provođenje 
politike HDZBiH na području ogranka, upis 
novih članova, sudjelovanje u predlaganju 
kandidata na izborima za tijela lokalne sa-
mouprave, analiziranje rezultata izbora i ini-
ciranje i organiziranje aktivnosti poboljšanja 
uvjeta života na području djelovanja ogranka.
Na području općine i grada mogu se ustrojiti 
ogranci po selima, naseljima i gradskim četvr-
tima ako to odluči dotični Gradski ili Općinski 

odbor, uz uvjet da ogranak ima najmanje pet 
članova. 
Sjednica Izvršnog odbora temeljnog ogranka 
mora se održati najmanje jednom u dva mje-
seca. 

OPĆINSKA ORGANIZACIJA

Članak 9.

Općinska organizacija može se ustrojiti u sva-
koj općini u kojoj je upisano najmanje 10 čla-
nova M HDZBiH. Odluku o osnivanju donosi 
dotični županijski ili regionalni odbor. Ako u 
jednoj općini nije ustrojena općinska orga-
nizacija, članovi s područja dotične općine 
pripadaju najbližemu susjednom Općinskom 
odboru M HDZBiH.

Općinski odbor bira se na izbornoj skupštini 
općinske organizacije M HDZBiH. 
Ukoliko općinska organizacija nema ustroje-
ne temeljne organizacije Skupštinu Općinske 
organizacije čine svi članovi M HDZBiH s po-
dručja općinske organizacije.
Ukoliko na području Općinske organizacije 
djeluju temeljni ogranci izaslanici na izbor-
noj skupštini mogu biti svi članovi općinske 
organizacije ili pak izaslanici iz svakog od 
temeljnih ogranaka prema odluci Općinskog 
odbora, poštujući pri tome zastupljenost svih 
ogranaka na području Općinske organizacije. 
Uz njih, izaslanici su i članovi Općinskog od-
bora, kao i članovi Središnjih tijela M HDZBiH.

Općinsku organizaciju vodi Općinski odbor, 
koji se sastoji od 7 do 21 članova biranih na 
skupštini općinske organizacije M HDZBiH.
Predsjednik Općinskog odbora M HDZBiH 
mora biti osoba koja je u Općinski odbor M 
HDZBiH izabrana neposredno na izbornoj 
skupštini Općinske organizacije. 
Općinski odbor M HDZBIH bira još tri do-
predsjednika, tajnika i rizničara OO M HD-
ZBiH koji uz predsjednika čine Predsjedništvo 
Općinskog odbora M HDZBiH. 
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Članak 10.

Općinska izborna skupština saziva se redovito 
jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik 
dotične organizacije M HDZBiH na temelju 
odluke Općinskog odbora. Općinski predsjed-
nik dužan je i prije isteka roka od dvije godine 
sazvati izbornu skupštinu na izvanredno ili 
prijevremeno zasjedanje ako to zatraže tijela 
u skladu s člankom 31. ovog Pravilnika, dotični 
odbor M HDZBiH ili trećina članova s područ-
ja dotične općine (peticijom).
Konstituirajuću sjednicu Općinskog odobra 
saziva najstariji član novoizabranog odbora.
Općinski odbor M HDZBiH može prema po-
trebi dopuniti stanovit broj svojih članova, ali 
najviše do 20% od broja članova izabranih na 
izbornoj skupštini.

Članak 11.

Zadaće Općinskog odbora M HDZBiH jesu 
voditi općinsku organizaciju, brinuti se o član-
stvu, sudjelovati u radu Općinskog odbora 
HDZ BiH, davati inicijative na području općine 
i brinuti se za adekvatnu zastupljenost mlade-
ži u svim tijelima. Sukladno Statutu HDZBiH. 
Općinski odbor donosi Poslovnik o radu kojim 
definira rad odbora i njegovih ogranaka.
Sjednica Općinskog odbora M HDZBiH mora 
se održati najmanje jednom u dva mjeseca. 

GRADSKA ORGANIZACIJA

Članak 12.

Na području grada djeluje Gradska organi-
zacija M HDZBiH. Gradsku organizaciju čine 
sve temeljne organizacije Mladeži HDZ BiH s 
područja grada, odnosno sve općinske orga-
nizacije ako je grad ustrojen s više općina.

Gradsku organizaciju vodi Gradski odbor. 
Gradski odbor M HDZBiH čini od 7 do 25 čla-
nova.
Gradski odbor se bira na izbornoj skupštini 
gradske organizacije M HDZBiH.

Izaslanici na Izbornoj skupštini  gradske orga-
nizacije su:
-članovi gradskog odbora; 
-izaslanici temeljnih ili općinskih organizacija, 
po ključu koji će odrediti gradski odbor; 
-članovi Središnjih tijela M HDZBiH 

Ukoliko gradska organizacija nema ustrojene 
temeljne i općinske organizacije izaslanici na 
izbornoj skupštini su svi članovi M HDZBiH s 
područja gradske organizacije. 

Predsjednik Gradskog odbora M HDZBiH 
mora biti osoba koja je u Gradski odbor M 
HDZBiH izabrana neposredno na izbornoj 
skupštini Gradske organizacije. 

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog odbora 
biraju se i tri dopredsjednika, tajnik i rizni-
čar koji uz predsjednika čine Predsjedništvo 
Gradskog odbora M HDZ BiH.  

 Izborna skupština Gradske organizacije sa-
ziva se redovito jednom u dvije godine, a 
saziva je predsjednik dotične organizacije M 
HDZBiH na temelju odluke Gradskog odbora. 
Predsjednik Gradskog odbora dužan je i pri-
je isteka roka od dvije godine sazvati izbornu 
skupštinu na izvanredno ili prijevremeno za-
sjedanje ako to zatraže tijela u skladu s član-
kom 31. ovog Pravilnika, dotični odbor M HD-
ZBiH ili trećina članova s područja dotičnog 
grada (peticijom).
Konstituirajuću sjednicu Gradskog odobra sa-
ziva najstariji član novoizabranog odbora.

Gradska organizacija M HDZBiH može prema 
potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova 
ali najviše do 20% od broja članova izabranih 
na izbornoj skupštini.

Članak 13.

Zadaće gradskog odbora M HDZBiH su:

-raspravljanje o političkim i drugim problemi-
ma vezanih za mladež u okvirima svog djelo-
kruga; 



14 Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače, Mostar, 11. ožujka 2017. 

-odgovornost za provedbe politike M HD-
ZBiH na području grada; 

-imenovanje stalnih i povremenih tijela za 
određenu problematiku i proučavanje pojedi-
nih pitanja (obrazovanje, jezik, kultura, očuva-
nje okoliša, šport, školstvo, i sl.); 

-sudjelovanje u određivanju kandidata na iz-
borima od gradskog odbora pa do Konvencije 
M HDZBiH.

-Sjednica Gradskog odbora M HDZBiH mora 
se održati najmanje jednom u dva mjeseca.

ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 14.

Na području županije djeluje županijska orga-
nizacija M HDZBiH, koju čine sve općinske i 
gradske organizacije s područja te županije.

Županijsku organizaciju vodi Županijski odbor 
M HDZBiH, koji se sastoji od 11 do 31 članova 
biranih na Skupštini županijske organizacije 
M HDZBiH, vodeći računa o zastupljenosti 
svih općinskih i gradskih organizacija, susta-
vom zasebnih listi za svaku općinsku i grad-
sku organizaciju u sastavu dotične županijske 
organizacije M HDZBiH.

Izaslanici na Izbornoj skupštini  županijske 
organizacije su:
-članovi županijskog odbora; 
-izaslanici općinskih i gradskih organizacija, 
po ključu koji će odrediti županijski odbor; 
-članovi Središnjih tijela M HDZBiH 

Predsjednik Županijskog odbora M HDZBiH 
mora biti osoba koja je u Županijski odbor 
M HDZBiH izabrana neposredno na izbornoj 
skupštini Županijske organizacije. 

Na konstituirajućoj sjednici Županijskog od-
bora biraju se i tri dopredsjednika, tajnik i 

rizničar koji uz predsjednika čine Predsjedniš-
tvo Županijskog odbora M HDZ BiH.  

Predsjedništvo Županijskog odbora M HD-
ZBiH je operativno-izvršno tijelo zaduženo 
za izvršavanje zaključaka Županijskog odbora 
i provodi odluke središnjih tijela M HDZBiH.

Županijski odbor  čine:
-od skupštine izabrani članovi; 
-kooptirani članovi Županijskog odbora. 

Županijski odbor M HDZBiH može prema po-
trebi dopuniti stanovit broj svojih članova ali 
najviše do 20% od broja članova izabranih na 
izbornoj skupštini.

Županijski odbor ovlašten je za nadzor nad 
općinskim i gradskim odborima (odgovornost 
i funkcioniranje), može sazvati sjednicu bilo 
kojeg općinskog i gradskog odbora i provodi 
odredbe središnjih tijela M HDZBiH. 

Županijski odbor podnosi Predsjedništvu M 
HDZBiH zahtjev za raspuštanje općinskog 
i gradskog odbora ukoliko pojedini općinski 
i gradski odbor ne funkcioniraju u skladu s 
ovim Pravilnikom, te imenuje povjerenika za 
provedbu izborne skupštine u dotičnom op-
ćinskom i gradskom odboru.

Članak 15.

Županijska skupština je najviše tijelo za župa-
nijsku organizaciju, koja:
-bira i razrješuje članove Županijskog odbora; 
-razmatra i prihvaća izvješće o radu županij-
skog odbora; 
-donosi županijske deklaracije i odluke; 
-daje smjernice djelovanja i nastupa. 

Članak 16.

Županijska izborna skupština saziva se redo-
vito jednom u dvije godine, a saziva je župa-
nijski predsjednik na osnovu odluke Županij-
skog odbora M HDZBiH.
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Županijski predsjednik dužan je i prije isteka 
roka od dvije godine sazvati županijsku skup-
štinu na izvanredno ili prijevremeno zasjeda-
nje ako to zatraže tijela u skladu s člankom 31. 
ovog Pravilnika, dotični Županijski odbor M 
HDZBiH, polovica općinskih organizacija do-
tične županije ili četvrtina članova M HDZBiH 
dotične županije (peticijom).
Konstituirajuću sjednicu Županijskog odobra 
saziva najstariji član novoizabranog odbora.

Članak 17.

Županijski odbor M HDZBiH ima slijedeće 
obveze:
-odgovoran je za provedbu politike M HD-
ZBiH na području županije; 

-štiti nacionalne i druge interese hrvatske 
mladeži, naroda i svih osoba na prostoru žu-
panije; 

-vodi županijsku organizaciju u cjelini; 
-prihvaća smjernice djelovanja u županiji u 
skladu s odlukom županijske skupštine; 
-donosi poslovnik o radu županijskog pred-
sjedništva
- najmanje jednom u tri mjeseca organizira 
zajedničku sjednicu s predsjednicima općin-
skih i gradskih odbora

-Sjednica Županijskog odbora M HDZBiH 
mora se održati najmanje jednom u dva mje-
seca. 

ORGANIZACIJA ZA BRČKO DISTRIKT

Članak 18.

Na području Brčko distrikta djeluje Organiza-
cija M HDZBiH  za Brčko distrikt koju čine svi 
članovi M HDZBiH na području Distrikta Brč-
ko. Organizaciju M HDZBiH u Brčko distriktu 
vodi Odbor MHDZ BiH za Brčko distrikt koji 
se sastoji od 7 do 21 člana biranih na Izbornoj 
skupštini organizacije M HDZBiH za Brčko 
distrikt. 

Za predsjednika Odbora M HDZBiH za Brč-
ko distrikt može biti birana samo osoba koja 
je neposredno izabrana u Odbor na izbornoj 
skupštini Organizacije M HDZBiH za Brčko 
distrikt.

Odbor M HDZ BiH za Brčko distrikt Brčko bira 
i tri dopredsjednika, tajnika i rizničara, koji uz 
predsjednika čine Predsjedništvo Odbora M 
HDZBiH za Brčko distrkt.   

Odbor M HDZBiH za Brčko distrikt može 
prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih 
članova, ali najviše do 20% od broja članova 
izabranih na izbornoj skupštini.

Članak 19.

Izborna skupština Odbora M HDZBiH za Brč-
ko distrikt saziva se redovito jednom u dvije 
godine, a saziva je predsjednik Odbora na 
osnovu odluke Odbora M HDZBiH za Brčko 
distrikt.

Predsjednik odbora dužan je i prije isteka roka 
od dvije godine sazvati skupštinu na izvanred-
no ili prijevremeno zasjedanje ako to zatraže 
tijela u skladu s člankom 31. ovog Pravilnika, 
dotični Odbor MHDZ BiH ili četvrtina članova 
M HDZBiH dotične organizacije (peticijom).

Konstituirajuću sjednicu Odobra za Brčko 
distrikt saziva najstariji član novoizabranog 
odbora.

Članak 20.

Zadaće Odbora M HDZBiH za Brčko distrikt 
poglavito su:
- raspravljanje o političkim problemi-
ma i odlučivanje o političkim pitanjima u okvi-
ru svojeg djelokruga;
-  odgovornost za provedbu stranač-
ke politike na području Distrikta;
-  imenovanje stalnih i privremenih 
tijela za proučavanje pojedinih pitanja;
- sudjelovanje u predlaganju kandi-
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data za Središnja tijela M HDZBiH.

REGIONALNA ORGANIZACIJA

Članak 21.

Na području koje nije regulirano člancima 
22. i 24. Statuta HDZBiH te člancima 14. i 18. 
Pravilnika M HDZBiH djeluju regionalne orga-
nizacije M HDZBiH koje čine sve općinske i 
gradske organizacije MHDZ BiH s područja 
tih regija. Regionalne organizacije su razi-
nom istovjetne županijskim organizacijama 
M HDZBiH. Odluku o osnivanju regionalnih 
organizacija na određenim područjima na za-
htjev općinskih i gradskih organizacija iz tih 
područja donosi Predsjedništvo M HDZBiH. 

Regionalne organizacije vodi odbor koji se 
sastoji od predsjednika općinskih i gradskih 
odbora i 5 do 9 članova biranih na Izbornoj 
skupštini regionalne organizacije.

Za predsjednika Regionalnog odbora M HD-
ZBiH može biti birana samo osoba koja je 
neposredno izabrana u Odbor na izbornoj 
skupštini Regionalne organizacije M HDZBiH.

Regionalni odbor M HDZBiH bira i tri dopred-
sjednika, tajnika i rizničara, koji uz predsjed-
nika čine Predsjedništvo Regionalnog odbora 
M HDZBiH.

Članak 22.

Sve ostale odredbe vezane za valjan rad Regi-
onalne organizacije M HDZBiH istovjetna su 
kao i kod županijskih organizacija M HDZBiH 
te se nalaze u člancima 14.,15.,16. i 17. Pravil-
nika M HDZBiH. 

IV.  SREDIŠNJA ORGANIZACIJA I TIJELA

Članak 23.

Središnja tijela M HDZBiH su:

- Konvencija; 
- Središnji odbor; 
- Predsjedništvo; 
- Glavno tajništvo;
- Nadzorni odbor. 

KONVENCIJA

Članak 24.

Konvencija M HDZBiH na svojem zasjedanju:
- utvrđuje temeljna načela M HD-
ZBiH, 
- donosi programske deklaracije, od-
luke i politička stajališta M HDZBiH, 
- donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik 
M HDZBiH, 
- bira i razrješuje predsjednika, za-
mjenika predsjednika i potpredsjednike M 
HDZBiH, 
- Na prijedlog dotičnih organizacija 
bira i razrješava članove Predsjedništva M 
HDZBiH i Središnjeg odbora M HDZBiH, tako 
da Konvencija bira po jednog člana iz Regio-
nalnog odbora Posavina (RS), Brčko distrikta 
i 8 županijskih organizacija, koje su u sastavu 
M HDZBiH. 
- na prijedlog predsjednika M HD-
ZBiH bira i razrješava predsjednika i članove 
Nadzornog odbora M HDZBiH; 
- razmatra i prihvaća izvješće o radu 
središnjih tijela M HDZBiH; 
- Konvencija M HDZBiH djeluje po 
poslovniku što ga sama donosi. 

Članak 25.

Konvencija se saziva redovito jednom u dvije 
godine, a saziva je predsjednik M HDZBiH na 
temelju odluke Središnjeg odbora M HDZBiH.
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Članak 26.

Predsjednik M HDZBiH dužan je i prije iste-
ka roka od dvije godine sazvati Konvenciju na 
izvanredno zasjedanje ako to zatraže:
- Predsjedništvo M HDZBiH; 
- Središnji odbor M HDZBiH; 
- Središnji odbor HDZBiH. 

Članak 27.

Članovi Konvencije su:
- Izaslanici županijskih i regionalnih 
organizacija M HDZBiH i Organizacije M HD-
ZBiH za Distrikt Brčko; 
- članovi središnjih tijela M HDZBiH 
(Središnji odbor, Predsjedništvo i Nadzorni 
odbor);
-članovi  središnjeg  odbora        HDZBiH  iz  
reda M HDZBiH; 
- izaslanici zasebnih zajednica unutar 
M HDZBiH po određenom ključu i postupku 
koje je odredilo Predsjedništvo M HDZBiH. 

SREDIŠNJI ODBOR

Članak 28.

Središnji odbor je glavno političko tijelo i 
usmjerava rad M HDZBiH između Konvencija.
Središnji odbor:
- brine o provedbi odluka Konvencije; 
- raspravlja i odlučuje o bitnim poli-
tičkim pitanjima, te donosi sve odluke za koje 
nisu mjerodavna druga tijela; 
- uz suglasnost ovlaštenih tijela M 
HDZBiH prihvaća financijski proračun; 
- odlučuje o pristupu u međunarod-
na, federalna i druga tijela; 
- odlučuje o ustanovljavanju zajed-
nica kao zasebnih organizacijskih cjelina u M 
HDZBiH, određuje njihov način djelovanja i 
potvrđuje njihov pravilnik; 
- odlučuje o prizivima na odluke koje 
je donijelo Predsjedništvo M HDZBiH o ras-
puštanju nižih tijela M HDZBIH, 
- donosi odluku o sazivanju Konven-

cije M HDZBiH na prijedlog Predsjedništva M 
HDZBiH; 
- na prijedlog predsjednika M HD-
ZBiH imenuje i razrješava glavnog tajnika M 
HDZBiH. 

Članak 29.

Središnji odbor čine:
- Deset (10) članova što ih izabere 
Konvencija Mladeži HDZBiH; 
- članovi Predsjedništva M HDZBiH; 
- predsjednici općinskih, gradskih, 
županijskih i regionalnih organizacija M HD-
ZBiH i Organizacije M HDZBiH za Distrikt 
Brčko; 
- po jedan predstavnik zasebnih za-
jednica unutar M HDZBiH po odluci Pred-
sjedništava M HDZBiH; 
- članovi M HDZBiH koji su članovi 
Središnjeg odbora HDZBiH, ako Središnji od-
bor M HDZBiH to službeno konstatira; 
- članovi M HDZBiH koji obnaša-
ju političke dužnosti u sustavu tijela Bosne i 
Hercegovine i F BiH, ako Središnji odbor M 
HDZBiH to službeno potvrdi;
- Središnji odbor M HDZBiH može 
prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih 
članova ali najviše do 20% od broja članova 
izabranih na Konvenciji M HDZBiH;
- Predsjednik M HDZBiH je ujedno 
i predsjednik Središnjeg odbora M HDZBiH. 
Na prijedlog predsjednika Središnji odbor bira 
tri dopredsjednika.

Članak 30.

Zasjedanje Središnjeg odbora

Predsjednik saziva i predsjeda Središnjim od-
borom, a dužan je sazvati sjednicu Središnjeg 
odbora najmanje jednom godišnje.

Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor 
ako to zatraži trećina članova Središnjeg od-
bora, natpolovična većina županijskih odbora 
M HDZBiH ili središnja tijela HDZBiH.
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PREDSJEDNIK

Članak 31.

Predsjednik M HDZBiH predstavlja i zastupa 
M HDZBiH, odgovara za njezin rad te osigura-
va redovito djelovanje stranačkih tijela.

Predsjednika M HDZBiH zamjenjuje zamjenik 
predsjednika, a u slučaju njegove spriječeno-
sti neki drugi član Predsjedništva M HDZBiH 
kojeg odredi predsjednik

Predsjednik, uz suglasnost Predsjedništva M 
HDZBiH, donosi odluku o pozivanju skupština 
nižih tijela MHDZ BiH na izvanredno ili prije-
vremeno zasjedanje

Predsjednik, uz suglasnost Predsjedništva M 
HDZBiH, donosi odluku o udaljenju s dužno-
sti bilo kojeg člana M HDZBiH ako je počinio 
povredu članka 40. ovog Pravilnika i proslje-
đuje postupak pred tijela Mladeži HDZ BiH 
sukladno člancima 42. i 43. Statuta HDZ BiH.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 32.

Predsjedništvo M HDZBiH ima slijedeće ovla-
sti:

- donosi političke i druge odluke u 
ime M HDZBiH, ako nisu u ovlasti drugih ti-
jela; 
- provodi odluke Konvencije i Središ-
njeg odbora M HDZBiH; 
- raspravlja o bitnim političkim pita-
njima i predlaže Središnjem odboru M HD-
ZBiH donošenje odluka; 
- na prijedlog Predsjednika, Pred-
sjedništvo M HDZBIH bira Glavnog tajnika M 
HDZBIH; 
- na prijedlog Predsjednika i Glavnog 
tajnika, Predsjedništvo M HDZBiH imenuje 
tajnika za međunarodnu suradnju, zamjenika 

glavnog tajnika, rizničara te tajnike za pojedi-
ne grupe poslova; 
- imenuje odbore i povjerenstva pre-
ma potrebi i određuje im sastav i zadaće; 
- na prijedlog predsjednika M HD-
ZBiH imenuje i razrješuje glasnogovornika M 
HDZBiH; 
- donosi odluku o raspuštanju nižih 
tijela u sastavu M HDZBiH; 
- isključuje članove Predsjedništva, 
sa zamjenom iz matične županije, ukoliko su 
neopravdano izostali s tri sjednice Predsjed-
ništva (definira se Poslovnikom Predsjedniš-
tva M HDZBiH); 
- Donosi poslovnik o radu Konvencije 
M HDZBiH. 

Sjednica Predsjedništva M HDZBiH mora se 
održati najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 33.

Predsjedništvo M HDZBiH čine:
- predsjednik; 
- zamjenik predsjednika 
- pet dopredsjednika; 
- deset članova Predsjedništva;
- glavni tajnik M HDZBiH; 
- tajnik za međunarodnu suradnju M 
HDZBiH; 
- kooptirani članovi. 

Članak 34.

Ako predsjednik M HDZBiH podnese ostav-
ku, bude isključen iz članstva HDZBiH ili mu 
od Središnjeg odbora M HDZBiH bude iska-
zano nepovjerenje njega zamjenjuje zamjenik 
predsjednika. U tom slučaju Konvencija M 
HDZBiH se mora održati u roku od šest mje-
seci od dana izbora novog predsjednika.
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GLAVNI TAJNIK M HDZBIH

Članak 35.

Glavni tajnik M HDZBiH:

- pomaže predsjedniku M HDZBiH 
pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelat-
nosti obavlja u dogovoru s predsjednikom; 

- provodi odluke središnjih tijela M 
HDZBiH, aktivno surađujući sa županijskim i 
regionalnim odborima M HDZBiH, usklađuje 
njihov rad i u provedbi odluka Središnjeg od-
bora M HDZBiH i Predsjedništva M HDZBiH; 

- može sudjelovati na sjednicama te-
meljnih ogranaka te općinskih, gradskih, žu-
panijskih i regionalnih organizacija; 

- sudjeluje u pripremi središnjih tijela 
stranke te priprema i osigurava organizacijske 
i tehničke uvjete za njihov rad; 

- rukovodi Glavnim tajništvom. 

Zamjenik glavnog tajnika pomaže glavnom 
tajniku u radu, zamjenjuje ga u slučaju njego-
ve odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge 
poslove koje mu odredi glavni tajnik i Pred-
sjedništvo M HDZBiH.

GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 36.

Glavno tajništvo je izvršno tijelo organizacije.

Djeluje sukladno poslovniku koji samo donosi 
i organizirano je sukladno Pravilniku koji na 
prijedlog Glavnog tajnika donosi Predsjedniš-
tvo M HDZBiH.

Glavno tajništvo čine glavni tajnik, tajnik za 
međunarodnu suradnju, zamjenik glavnog 
tajnika, rizničar i dužnosnici koje imenuje 

Predsjedništvo M HDZBiH, na prijedlog glav-
nog tajnika.

V.  ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I 
DJELOVANJA U M HDZBiH

Članak 37.

Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rje-
šavanja specifičnih problema u M HDZBiH 
mogu se ustanoviti zajednice kao zasebne 
organizacijske cjeline.

Odluku o ustanovljavanju i načinu djelovanja 
ovakvih tijela donosi Središnji odbor M HD-
ZBiH.

VI.  OSTALE ODREDBE

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 38.

Redoviti mandat svih tijela traje dvije godine.

U vrijeme trajanja mandata naknadno izabra-
nog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto 
kojeg je izabran.

Izbori za sva tijela i dužnosnike po pravilu se 
obavljaju tajnim glasovanjem.

NADZORNA TIJELA

Članak 39.

Nadzorna tijela ustrojavaju se u obliku nad-
zornih odbora.
Nadzorna tijela M HDZBiH imaju dužnost i 
ovlaštenje nadzirati materijalno - financijsko 
poslovanje tijela i organiziranje M HDZBiH.

Članovi nadzornog odbora (5 – 7 članova) M 
HDZBiH ne smiju biti članovi Središnjih tijela 
M HDZBiH.
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Ovlaštenja nadzornih tijela istovjetna su ovla-
štenjima opisanim u Statutu HDZBiH.
Financijsko  poslovanje  podliježe  nadležnom  
tijelu HDZBiH.

STEGOVNE MJERE

Članak 40.

U odlučivanju o stegovnoj odgovornosti čla-
nova Mladeži HDZBiH mogu se izreći sljede-
će stegovne mjere:

- ukor, 

- oduzimanje dužnosti u M HDZBiH, 

- uvjetno isključenje,  

- bezuvjetno isključenje, 

Ukor se izriče članu za lakšu povredu članskih 
obveza. Takva mjera izriče se obvezatno pri 
izricanju uvjetnog isključenja.

Uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje 
izriče se članu za težu povredu članske obveze.

Kada je radi teže povrede članskih obveza 
pokrenut postupak po prijedlogu ovlaštenog 
tijela, dotičnom članu miruju članka prava.

M HDZBiH može biti isključen iz članstva ako 
bitno povrijedi Program, Statut, Programsku 
povelju ili Pravilnik M HDZBiH sukladno Član-
ku 44. HDZBiH.

DOPUNE I IZMJENE PRAVILNIKA

Članak 41.

Izmjene i dopune Pravilnika vrši Konvencija M 
HDZBiH.

Poticaj za dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika 
može dati: Konvencija, Središnji odbor i Pred-
sjedništvo M HDZBiH.

Ako je po sili zakona nužno izmijeniti ili do-
puniti određene odredbe Pravilnika prije re-
dovitog sazivanja Konvencije ili u slučaju rata, 
učinit će to Središnji odbor M HDZBiH.

AUTENTIČNA TUMAČENJA

Članak 42.

Autentična tumačenja ovog Pravilnika daje 
Konvencija, a Predsjedništvo M HDZBiH kada 
Konvencija ne zasjeda.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono-
šenja.

U Mostaru, 11. ožujka 2017. godine
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