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Na temelju članka 50. Statuta Hrvatske demokratske zajednice BiH, Treća Programska konvencija 
Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine je 3. rujna 2022. godine u Žepču usvo-

jila Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine:

P R A V I L N I K
Mladeži

Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine

1. TEMELJNE ODREDBE

Naziv, sjedište i područje djelovanja
Članak 1.

(1)Naziv: Mladež Hrvatske demokratske zajed-
nice Bosne i Hercegovine.
(2)Skraćeni naziv: Mladež HDZ-a BiH i MHDZ-a 
BiH.
(3)Naziv MHDZ BiH na engleskom jeziku: Youth 
of the Croatian Democratic Union i Youth of 
HDZ BiH.
(4)Sjedište MHDZ-a BiH je u Mostaru.
(5)MHDZ-a BiH djeluje na području djelovanja 
Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Herce-
govine

Mladež Hrvatske demokratske zajednice BiH
Članak 2.

(1)Mladež Hrvatske demokratske zajednice 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu MHDZ-a 
BiH) je pomladak Hrvatske demokratske zajed-
nice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) koja ok-
uplja hrvatsku i drugu mladež s prostora Bosne 
i Hercegovine, mlade članove HDZ-a BiH radi 
profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih 
i aktivnih mladih ljudi.
(2)MHDZ-a BiH je moderna, europska politič-
ka organizacija mladih desnoga centra koja 
promiče hrvatske nacionalne interese, tradicio-
nalne, demokršćanske i univerzalne humanis-
tičke vrijednosti.

Odnosi prema drugim strankama i organizaci-
jama

Članak 3.

(1)MHDZ-a BiH ima posebne odnose s Mladeži 
HDZ-a RH, a isti se uređuju posebnim Sporazu-

mom temeljem odluke Predsjedništva MHDZ-a 
BiH, koji mora biti u skladu sa sporazumom 
o posebnim odnosima između HDZ-a BiH i 
HDZ-a RH.
(2)MHDZ-a BiH surađuje s mladima iz drugih 
stranaka u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Pečat, znak, himna i zastava
Članak 4.

(1)MHDZ-a BiH ima pečat okrugloga oblika s 
tekstom Hrvatska demokratska zajednica BiH 
– Mostar, a u sredini je znak H i natpis mladež.
(2)Znak je u obliku latiničnog slova H obojen 
crvenom, bijelom i plavom bojom na isti način 
kao trobojnica hrvatskoga naroda u kojem je po-
prijeko ispisano s malim crnim slovima mladež.
(3)Himna MHDZ-a BiH je himna HDZ-a BiH u 
skladu s člankom 4., stavak 3. Statuta HDZ-a 
BiH.
(4)Zastava MHDZ-a BiH je bijele boje sa znakom 
MHDZ BiH u sredini ispod kojeg piše Hrvatska 
demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.

Javnost rada
Članak 5. 

(1)Rad MHDZ-a BiH i njezinih tijela je javan.
(2)Zasjedanja pojedinih tijela MHDZ-a BiH 
mogu njihovom odlukom biti zatvoreni za jav-
nost.

Stranačka glasila
Članak 6.

(1)MHDZ-a BiH ima svoju web-stranicu, a može 
imati i druga stranačka glasila, kao i moderne 
alate društvenih mreža.
(2)Radi ostvarivanja svoga programa MHDZ-a 



BiH služit će se i ostalim sredstvima javnoga 
priopćavanja.

2.ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva
Članak 7.

(1)Članom MHDZ-a BiH može postati osoba od 
16. (šesnaeste) do 33. (tridesettreće) godine 
koja:
    a)prihvaća načela, Programsku deklaraciju i    
Pravilnik MHDZ-a BiH,
   b)izražava spremnost promicati ciljeve MH-
DZ-a BiH,
    c)nije član nijedne druge stranke,
  d)prihvaća pravila etičkog kodeksa MHDZ-a 
BiH.

Članak 8.

(1)Članom MHDZ-a BiH postaje se s postajan-
jem člana HDZ-a BiH, imajući u vidu članak 7. 
ovoga Pravilnika.
(2)Osoba koja želi postati članom MHDZ-a BiH 
dužna je ispuniti i potpisati pristupnicu HDZ-a 
BiH te ju dostaviti pripadajućem općinskom, 
odnosno gradskom odboru HDZ-a BiH ili Odbo-
ru HDZ-a BiH Distrikt Brčko, koji odlučuje o pri-
manju u članstvo HDZ-a BiH.
(3)Osoba koja želi postati članom MHDZ-a BiH 
može to učiniti popunjavanjem pristupnice na 
internetskoj stranici HDZ-a BiH, koja se dostavl-
ja mjerodavnom općinskom, odnosno gradskom 
odboru ili Odboru HDZ-a BiH Distrikt Brčko na 
daljnje odlučivanje.
(4)Ako mjerodavni općinski, odnosno gradski 
odbor HDZ-a BiH ili Odbor HDZ-a BiH Distrikt 
Brčko, utvrdi da osoba koja želi upis u članstvo 
ne ispunjava uvjete iz članka 7. ovoga Pravilnika 
i članka 8. Statuta HDZ-a BiH ili iz drugih razlo-
ga, ovlašten je osporiti upis te osobe u članstvo 
HDZ-a BiH.
(5)Osoba čije je primanje u članstvo HDZ-a BiH 
osporeno, može uputiti priziv mjesnom na-
dležnom županijskom ili pak regionalnom odbo-
ru HDZ-a BiH, odnosno Predsjedništvu HDZ-a 
BiH ako je primanje osporio Odbor HDZ-a BiH 
Distrikt Brčko, čije su odluke konačne.
(6)Predsjednik HDZ-a BiH također može doni-
jeti odluku o primanju u članstvo HDZ-a BiH u 
skladu s člankom 9. Statuta HDZ-a BiH.
(7)Svaki općinski i gradski odbor MHDZ-a BiH 
te Odbor MHDZ-a BiH Distrikta Brčko dužan je 
stalno ažurirati popis članova na području svo-

jega djelovanja i o promjenama izvijestiti glavno 
tajništvo MHDZ-a BiH. Aktivnost članstava tre-
ba pregledavati tijekom godine zaključno s 1. 
siječnja sljedeće godine.

Obveze i prava članova te prestanak članstva
Članak 9. 

(1)Član MHDZ-a BiH je dužan zastupati i promi-
cati program i interese Mladeži i pridržavati se 
ovoga Pravilnika, kao i Statuta HDZ-a BiH.
(2)Član MHDZ-a BiH je dužan redovito dolaziti 
na sastanke organizacija, odnosno tijela MH-
DZ-a  kojem pripada.
(3)Član MHDZ-a BiH ima pravo u temeljnoj or-
ganizaciji kojoj pripada, u svim tijelima kojih je 
član, sudjelovati u političkom oblikovanju MH-
DZ-a BiH, naročito u raspravama, prijedlozima i 
zahtjevima te odlučivati s tim u svezi. Član ima 
pravo biti obaviješten od izabranih tijela MH-
DZ-a BiH kao i od predsjednika tih tijela.
(4)Član MHDZ-a BiH ima pravo birati i biti biran 
u stranačka tijela.
(5)Dužnosnici, zastupnici, odnosno izaslanici i 
vijećnici obvezni su izvještavati o svome radu i 
raspravljati s članovima o svim političkim pitan-
jima iz područja njihova djelokruga te se odaz-
vati na svaki poziv svoga temeljnog ogranka ili 
drugih tijela MHDZ-a BiH sukladno teritorijal-
noj pripadnosti.
(6)Višestruko članstvo nije dopušteno te se 
prestanak članstva u MHDZ-a BiH regulira suk-
ladno Statutu HDZ-a BiH.

3.USTROJ MLADEŽI HDZ-a BIH

Temeljne odredbe
Članak 10.

(1)MHDZ-a BiH je ustrojena na načelu pod-
ručnosti.
(2)MHDZ-a BiH sastoji se od temeljnih orga-
nizacija odnosno ogranaka, a to su: općinske i 
gradske organizacije, županijske i regionalne 
organizacije te organizacije Distrikta Brčko.
(3)Temeljna organizacija MHDZ-a BiH jest 
ogranak MHDZ-a BiH, a iznimno općinski ili 
gradski odbor gdje ima manje od trideset (30) 
članova MHDZ-a BiH.
(4)Ako nema uvjeta za ustrojavanje temeljnih 
ogranka u okviru općinske, odnosno gradske 
organizacije MHDZ-a BiH, iznimno se utvrđu-
je jedinstvena općinska ili gradska organizacija 
MHDZ-a BiH kao temeljna organizacija Mladeži. 



Tada poslove iz djelokruga Izvršnog odbora 
ogranka obavlja predsjednik općinskoga, odnos-
no gradskog odbora Mladeži.
(5)Odluku o ustroju ogranaka donosi općinski, 
odnosno gradski odbor MHDZ-a BiH, kada broj 
članova općinske ili gradske organizacije pri-
jeđe brojku od najmanje pedeset (50) članova uz 
uvjet da ogranci ne smiju imati manje od pet (5) 
članova.

Temeljne organizacije MHDZ-a BiH
Članak 11.

(1)Na području na kojem je utemeljen ogranak, 
MHDZ-a BiH djeluje u sastavu općinske ili 
gradske organizacije.
(2)Ogranak MHDZ-a BiH vodi Izvršni odbor 
ogranka koji se sastoji od pet do sedam (5 - 7)  
članova biranih na skupštini ogranka.
(3)Članovi izvršnog odbora ogranaka su po 
dužnosti i članovi općinskih, gradskih, župani-
jskih ili pak regionalnih odbora i Predsjedništva 
MHDZ-a BiH sukladno teritorijalnoj pripadnos-
ti.
(4)Predsjednika izvršnog odbora ogranka MH-
DZ-a BiH bira izvršni odbor na konstituirajućoj 
sjednici.
(5)Izvršni odbor na prijedlog predsjednika bira 
dopredsjednike, tajnika i rizničara ogranka, koji 
čine predsjedništvo izvršnog odbora.
(6)Predsjednik izvršnog odbora ogranka pri-
prema sjednice izvršnog odbora, odgovara za 
provedbu odluka i zaključaka izvršnog odbora 
te je dužan na svakoj sjednici Odbora izvijestiti o 
svome djelovanju između dviju sjednica.
(7)Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan 
je sazvati sjednicu izvršnog odbora najmanje 
jednom dvomjesečno.
(8)Skupštinu ogranka saziva izvršni odbor 
ogranka, a skupština se obvezno saziva i na 
zahtjev najmanje 25% članova MHDZ-a BiH 
ogranka.

Zadaće temeljnih ogranaka MHDZ-a BiH
Članak 12. 

(1)Zadaće ogranaka MHDZ-a BiH:
   a)raspravljati o političkim pitanjima i odlučiva-
ti o svim problemima u okviru svojega djelokru-
ga,
   b)provoditi politiku MHDZ-a BiH na području 
ogranka,
  c)sudjelovati u predlaganju kandidata na iz-
borima za tijela mjesne samouprave na području 

ogranka,
   d)sudjelovati u predlaganju kandidata na iz-
borima za tijela lokalne samouprave,
   e)nakon obavljenih izbora obvezno analizirati 
postignute rezultate,
   f)inicirati i organizirati aktivnosti koje će po-
boljšati uvjete života na području djelovanja 
ogranka.

Općinske organizacije MHDZ-a BiH
Članak 13. 

(1)Općinska organizacija (u daljnjem tekstu OO 
MHDZ-a BiH)  može se ustrojiti u svakoj općini 
u kojoj je upisano najmanje deset (10) članova 
MHDZ-a BiH. Odluku o osnivanju može donijeti 
Predsjedništvo MHDZ-a BiH ili mjesni Županijs-
ki ili Regionalni odbor MHDZ-a BiH.
(2)Ako općinska organizacija nema ustrojene te-
meljne ogranke, Skupštinu OO čine svi članovi 
MHDZ-a BiH s područja te OO MHDZ-a. Ako na 
području općinske organizacije djeluju temeljni 
ogranci, izaslanici na izbornoj skupštini mogu 
biti svi članovi općinske organizacije poštujući 
pri tome zastupljenost svih ogranaka na područ-
ju OO MHDZ-a BiH.
(3)Općinsku organizaciju vodi općinski odbor 
MHDZ-a BiH koji se sastoji od sedam do dvade-
set jednog (7 – 21) člana, biranog na Skupštini 
OO MHDZ-a BiH, što uključuje odgovarajuću 
zastupljenost svih organizacijskih oblika stran-
ke.
(4)Članovi OO MHDZ-a BiH po dužnosti mogu 
biti predsjedatelji ili dopredsjedatelji općinsk-
oga vijeća, predsjednici klubova vijećnika u 
općinskim vijećima i općinski načelnici ako su 
članovi MHDZ-a BiH sukladno članku 7. ovoga 
Pravilnika, kao i članovi županijskih, odnosno 
regionalnih odbora i članovi Predsjedništva 
MHDZ-a BiH sukladno teritorijalnoj pripadno-
sti.
(5)Predsjednika OO MHDZ-a BiH bira OO MH-
DZ-a BiH na konstituirajućoj sjednici, a na pri-
jedlog predsjednika, OO MHDZ-a BiH bira do-
predsjednike, tajnika i rizničara, koji zajedno 
čine predsjedništvo OO MHDZ-a BiH.
(6)Za predsjednika OO MHDZ-a BiH u pravilu 
se bira osoba koja je neposredno izabrana u OO 
MHDZ-a BiH na izbornoj skupštini OO MHDZ-a 
BiH.
(7)Predsjednik OO MHDZ-a BiH priprema i sazi-
va sjednice OO MHDZ-a BiH najmanje jednom 
dvomjesečno i odgovara za provedbu odluka 
i zaključaka Općinskog odbora te je dužan na 



svakoj sjednici odbora izvijestiti o svome djelo-
vanju.
(8)Skupštinu OO MHDZ-a BiH saziva OO MH-
DZ-a BiH.
(9)OO MHDZ-a BiH  može prema potrebi dopu-
niti broj svojih članova, ali najviše do 20% iza-
branog broja na izbornoj skupštini OO MHDZ-a 
BiH.

Zadaće općinskog odbora MHDZ-a BiH
Članak 14. 

(1)Zadaće OO MHDZ-a BiH: 
  a)raspravlja o političkim problemima i odlučuje 
o političkim pitanjima u okviru svoga djelokru-
ga,
  b)odgovoran je za provedbu politike MHDZ-a 
BiH na području općine,
  c)imenuje stalna i privremena tijela za prouča-
vanje pojedinih pitanja, 
  d)sudjeluje u predlaganju kandidata za izborne 
procese od općinske razine do razine BiH,
  e)predlaže kandidate na izborima za tijela lo-
kalne samouprave i kandidate za čelne dužnosti 
na razini općine i utvrđuje prijedlog kandidata 
za tijela mjesne samouprave,
  f)sudjeluje u predlaganju kandidata za tijela 
MHDZ-a BiH,
  g)donosi odluke o osnivanju i raspuštanju te-
meljnih ogranaka MHDZ-a BiH,
  h)nakon obavljenih izbora obvezno analizira 
postignute rezultate,
  i)sudjeluje u radu općinskog odbora HDZ BiH.
(2)OO MHDZ-a BiH djeluje sukladno Poslovniku 
koji sam donosi.

Gradske organizacije MHDZ-a BiH
Članak 15. 

(1)Na području grada djeluje gradska organi-
zacija MHDZ-a BiH (u daljnjem tekstu GO MH-
DZ-a BiH). GO čine sve temeljne organizacije 
MHDZ-a BiH s područja grada, odnosno sve 
općinske organizacije ako je grad ustrojen s više 
općina.
(2)GO MHDZ-a BiH vodi gradski odbor MHDZ-a 
BiH koji se sastoji od sedam do dvadeset pet (7 
– 25) članova biranih na Skupštini GO MHDZ-a 
BiH, što uključuje odgovarajuću zastupljenost 
svih organizacijskih oblika stranke.
(3)Članovi GO MHDZ-a BiH po dužnosti su 
predsjedatelji, odnosno dopredsjedatelji gradsk-
oga vijeća, predsjednici klubova vijećnika u 
gradskome vijeću i gradonačelnici ili dogra-

donačelnici grada, ako su članovi MHDZ-a BiH 
sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, predsjed-
nici svih organizacijskih oblika stranke koji su 
utemeljeni, kao i članovi županijskih ili regio-
nalnih odbora izabrani na županijskoj ili regio-
nalnoj skupštini i članovi Predsjedništva MH-
DZ-a BiH sukladno teritorijalnoj pripadnosti.
(4)Predsjednika GO MHDZ-a BiH bira GO MH-
DZ-a BiH na konstituirajućoj sjednici, a na pri-
jedlog predsjednika, GO bira dopredsjednike, 
tajnika i rizničara, koji zajedno čine predsjed-
ništvo GO MHDZ-a BiH.
(5)Za predsjednika GO MHDZ-a BiH u pravilu se 
bira osoba koja je u GO MHDZ-a BiH neposred-
no izabrana na izbornoj skupštini GO MHDZ-a 
BiH.
(6)Predsjednik GO MHDZ-a BiH priprema i sazi-
va sjednice GO MHDZ-a BiH  najmanje jednom 
dvomjesečno i odgovara za provedbu odluka i 
zaključaka GO MHDZ-a BiH te je dužan na sva-
koj sjednici odbora izvijestiti o svome djelovanju 
između dviju sjednica.
(7)Skupštinu GO MHDZ-a BiH saziva GO MH-
DZ-a BiH.
(8)GO MHDZ-a BiH može prema potrebi dopu-
niti broj svojih članova, ali najviše do 20% iza-
branog broja na izbornoj skupštini gradske or-
ganizacije MHDZ-a BiH.

Zadaće gradskog odbora MHDZ-a BiH
Članak 16.

(1)Zadaće GO MHDZ-a BiH:
 (a)raspravlja o političkim problemima i 
odlučuje o političkim pitanjima u okviru svoga 
djelokruga,
  (b)odgovorna je za provedbu politike  HDZ-a 
BiH na području grada,
   (c)imenuje stalna i privremena tijela za prouča-
vanje pojedinih pitanja,
   (d)sudjeluje u predlaganju kandidata na izbori-
ma od gradske razine do razine BiH,
  (e)predlaže kandidate na izborima za gradsko 
vijeće i kandidate za čelne dužnosti na razini 
grada,
  (f)utvrđuje prijedlog kandidata za tijela mjesne 
samouprave,
  (g)sudjeluje u predlaganju kandidata za tijela 
MHDZ-a BiH,
  (h)donosi odluke o osnivanju i raspuštanju te-
meljnih organizacija MHDZ-a BiH;
  (i)nakon obavljenih izbora obvezno analizira 
rezultate,
  (j)sudjeluje u radu gradskog odbora HDZ BiH.



(2)GO MHDZ-a BiH djeluje sukladno poslovniku 
koji sam donosi.

Županijska organizacija MHDZ-a BiH
Članak 17.

(1)Na području županija djeluju županijske or-
ganizacije MHDZ-a BiH (u daljnjem tekstu ŽO 
MHDZ-a BiH), koje čine sve općinske i gradske 
organizacije MHDZ-a BiH s područja tih župani-
ja.
(2)Županijsku organizaciju vodi županijski 
odbor koji se sastoji od jedanaest do trideset 
jednoga člana (11 – 31), koji se biraju na Sk-
upštini županijske organizacije MHDZ-a BiH. 
To uključuje odgovarajuću zastupljenost svih 
organizacijskih oblika stranke vodeći računa o 
zastupljenosti svih općinskih, odnosno gradskih 
organizacija u sastavu županijske organizacije 
MHDZ-a BiH.
(3)Članovi ŽO MHDZ-a BiH po dužnosti su i 
predsjednici i dopredsjednici županijskih sk-
upština, predsjednici klubova zastupnika i 
klubova naroda u županijskim skupštinama, 
predsjednici i dopredsjednici županijskih vlada, 
ako su članovi MHDZ-a BiH sukladno članku 7. 
ovoga Pravilnika, kao i članovi Predsjedništva 
MHDZ-a BiH sukladno teritorijalnoj pripadno-
sti.
(4)Predsjednika ŽO MHDZ-a BiH bira ŽO 
MHDZ- BiH na konstituirajućoj sjednici.
(5)Za predsjednika ŽO MHDZ-a BiH u pravilu 
se bira osoba koja je neposredno izabrana u ŽO 
MHDZ-a BiH na izbornoj skupštini ŽO MHDZ-a 
BiH.
(6)ŽO MHDZ-a BiH na prijedlog predsjednika 
bira dopredsjednike, tajnika i rizničara, koji za-
jedno čine predsjedništvo ŽO MHDZ-a BiH.
(7)Predsjednik ŽO MHDZ-a BiH priprema i sazi-
va sjednice ŽO MHDZ-a BiH najmanje jednom 
dvomjesečno i odgovara za provedbu odluka 
i zaključaka ŽO MHDZ-a BiH. Predsjednik je 
dužan na svakoj sjednici odbora izvijestiti o 
svome djelovanju između dviju sjednica, a na-
jmanje jednom u tri mjeseca je dužan sazvati 
zajedničku sjednicu članova ŽO MHDZ-a BiH 
i predsjednika OO MHDZ-a BiH i GO MHDZ-a 
BiH koji pripadaju toj županijskoj organizaciji.
(8)Skupštinu županijske organizacije saziva ŽO 
MHDZ-a BiH, koja je dužna sazvati skupštinu 
županijske organizacije MHDZ-a BiH, a na zaht-
jev natpolovičnog broja općinskih i gradskih 
odbora MHDZ-a BiH.
(9)ŽO MHDZ-a BiH može prema potrebi dopu-

niti broj svojih članova, ali najviše do 20% iza-
branoga broja na izbornoj skupštini ŽO MHDZ-a 
BiH.

Zadaće županijskog odbora MHDZ-a BiH 
Članak 18.

(1)Zadaće ŽO MHDZ-a BiH su:
 (a)raspravljati o političkim problemima i 
odlučuje o političkim pitanjima u okviru svoga 
djelokruga,
   (b)odgovorna je za provedbu politike MHDZ-a 
BiH na području županije,
   (c)imenuje stalna i povremena tijela za prouča-
vanje pojedinih pitanja, 
   d)sudjeluje u predlaganju kandidata od župan-
ijske razine do razine BiH,           
  (e)predlaže kandidate na izborima za tijela MH-
DZ-a BiH,
  (f)nakon provedenih izbora obvezno analizira 
postignute rezultate,
  (g)sudjeluje u radu ŽO HDZ-a BiH.
(2)ŽO MHDZ-a BiH djeluje sukladno Poslovniku 
koji sam donosi.

Organizacija MHDZ-a BiH Distrikt Brčko 
Članak 19. 

(1)Na području Distrikta Brčko djeluje organi-
zacija MHDZ-a BiH koju čine svi članovi MH-
DZ-a BiH s toga područja.
(2)Organizaciju MHDZ-a BiH u Distriktu Brčko 
vodi Odbor MHDZ-a BiH za Distrikt Brčko koji 
se sastoji od sedam do dvadeset jednog člana (7 
– 21). Članovi su birani na Skupštini organizaci-
je MHDZ-a BiH Distrikta Brčko, što uključuje 
odgovarajuću zastupljenost svih organizacijskih 
oblika stranke.  
(3)Članovi Odbora MHDZ-a BiH Distrikta Brčko 
po dužnosti su predsjedatelj i  dopredsjedatelj 
Skupštine Distrikta Brčko, predsjednik kluba 
zastupnika u Skupštini Distrikta Brčko i gra-
donačelnik i dogradonačelnik Distrikta Brčko, 
ako su članovi MHDZ-a BiH sukladno članku 7. 
ovoga Pravilnika, predsjednici svih organizaci-
jskih oblika stranke koji su utemeljeni, kao i čla-
novi Predsjedništva MHDZ-a BiH.
(4)Predsjednika Odbora MHDZ-a BiH Distrik-
ta Brčko bira Odbor MHDZ-a BiH Distrikta 
Brčko na konstituirajućoj sjednici, a na prijed-
log predsjednika Odbor MHDZ-a BiH Distrikta 
Brčko bira dopredsjednike, tajnika i rizničara, 
koji zajedno čine Predsjedništvo Odbora MH-
DZ-a BiH Distrikta Brčko. 
(5)Za predsjednika Odbora MHDZ-a BiH Dis-



trikta Brčko u pravilu se bira osoba koja je ne-
posredno izabrana u Odbor na izbornoj skupš-
tini organizacije MHDZ-a BiH Distrikta Brčko.
(6)Predsjednik Odbora MHDZ-a BiH Distrik-
ta Brčko priprema i saziva sjednice Odbora 
najmanje jedanput dvomjesečno, odgovara za 
provedbu odluka i zaključaka odbora te je dužan 
na svakoj sjednici Odbora izvijestiti o svome 
djelovanju između dviju sjednica.
(7)Skupštinu organizacije MHDZ-a BiH Distrik-
ta Brčko saziva Odbor MHDZ-a BiH Distrikta 
Brčko. 
(8)Odbor MHDZ-a BiH Distrikta Brčko može 
prema potrebi dopuniti broj svojih članova, ali 
najviše do 20% izabranog broja na izbornoj 
skupštini organizacije MHDZ-a BiH Distrikta 
Brčko.

Zadaće Odbora MHDZ-a BiH Distrikta Brčko 
Članak 20. 

(1)Zadaće Odbora MHDZ-a BiH Distrikta Brčko:
    (a)raspravlja o političkim problemima i odlu-
čuje o političkim pitanjima u okviru svojega 
djelokruga,
  (b)odgovorna je za provedbu politike MHDZ-a 
BiH na području Distrikta Brčko,
   (c)imenuje stalna i privremena tijela za prouča-
vanje pojedinih pitanja,
   (d)sudjeluje u predlaganju kandidata za razinu 
entiteta i BiH,
  (e)predlaže kandidate na izborima za tijela vla-
sti,
  (f)sudjeluje u predlaganju kandidata za tijela 
MHDZ-a BiH,
   (g)donosi odluku o osnivanju i raspuštanju te-
meljnih ogranaka MHDZ-a BiH,
   (h)nakon provedenih izbora obvezatno anali-
zira postignute rezultate,
  (i)sudjeluje u radu organizacije HDZ-a BiH 
Distrikta Brčko.
(2)Odbor MHDZ-a BiH Distrikt Brčko djeluje 
sukladno Poslovniku koji sam donosi.

Regionalne organizacije MHDZ-a BiH
Članak 21.

(1)Na području koje nije regulirano člancima 
22. i 24. Statuta HDZ-a BiH i člancima 17. i 19. 
Pravilnika MHDZ-a BiH djeluju regionalne or-
ganizacije MHDZ-a BiH (u daljnjem tekstu RO 
MHDZ-a BiH) koje čine sve općinske i gradske 
organizacije MHDZ-a BiH s područja tih regija.

(2)Regionalne organizacije MHDZ-a BiH su 
razinom istovjetne županijskim organizacijama 
MHDZ-a BiH.
(3)Odluku o osnivanju regionalnih organi-
zacija MHDZ-a BiH na određenim područjima 
donosi Predsjedništvo MHDZ-a BiH na zahtjev 
općinskih i gradskih organizacija MHDZ-a BiH 
iz tih područja.
(4)Regionalne organizacije MHDZ-a BiH vodi 
Regionalni odbor MHDZ-a BiH koji se sastoji od 
pet do devet (5 – 9) članova biranih na Skupštini 
regionalne organizacije MHDZ-a BiH, što ukl-
jučuje odgovarajuću zastupljenost svih organi-
zacijskih oblika MHDZ-a BiH.
(5)Po dužnosti članovi RO MHDZ-a BiH su na-
jviši dužnosnici u tijelima izvršne i zakonodavne 
vlasti, ako su članovi MHDZ-a BiH sukladno 
članku 7. ovoga Pravilnika s područja regije, 
predsjednici svih organizacijskih oblika stran-
ke, kao i članovi Predsjedništva MHDZ-a BiH 
sukladno teritorijalnoj pripadnosti.
(6)Predsjednika RO MHDZ-a BiH bira RO MH-
DZ-a BiH na konstituirajućoj sjednici.
(7)RO MHDZ-a BiH na prijedlog predsjednika 
bira dopredsjednike, tajnika i rizničara, koji za-
jedno čine Predsjedništvo RO MHDZ-a BiH.
(8)Predsjednik RO MHDZ-a BiH priprema i sazi-
va sjednice najmanje jednom dvomjesečno, a 
najmanje jednom u tri mjeseca dužan je sazvati 
zajedničku sjednicu članova RO MHDZ-a BiH 
i predsjednika OO MHDZ-a BiH i GO MHDZ-a 
BiH koji pripadaju regionalnoj organizaciji .
(9)Skupštinu regionalne organizacije MHDZ-a 
BiH saziva RO MHDZ-a BiH, koja je dužna saz-
vati Skupštinu regionalne organizacije MHDZ-a 
BiH i na zahtjev natpolovičnog broja općinskih i 
gradskih odbora MHDZ-a BiH.
(10)RO MHDZ-a BiH prema potrebi može dopu-
niti broj svojih članova, ali najviše do 20% od 
izabranoga broja na izbornoj skupštini RO MH-
DZ-a BiH.

Zadaće regionalnog odbora MHDZ-a BiH
Članak 22.

(1)Zadaće regionalnih odbora MHDZ-a BiH:
 (a)raspravlja o političkim problemima i 
odlučuje o političkim pitanjima u okviru svoga 
djelokruga,
    (b)odgovorna je za provedbu politike MHDZ-a  
BiH na području regije,
    (c)imenuje stalna i povremena tijela za prouča-
vanje pojedinih pitanja,
   (d)sudjeluje u predlaganju kandidata za tijela 



vlasti od entiteta do razine BiH,
   (e)sudjeluje u predlaganju kandidata za tijela 
MHDZ-a BiH,
    (f)sudjeluje u radu RO HDZ-a BiH.
(2)RO MHDZ-a BiH djeluje sukladno Poslovniku 
koji sama donosi.

Središnja tijela MHDZ-a BiH
Članak 23.

(1)Središnja tijela MHDZ-a BiH: 
     1.)Konvencija MHDZ-a BiH,
     2.)Predsjednik MHDZ-a BiH,
     3.)Središnji odbor MHDZ-a BiH,
     4.)Predsjedništvo MHDZ-a BiH,
     5.)Kolegij predsjedništva MHDZ-a BiH,
     6.)Glavno tajništvo MHDZ-a BiH,
     7.)Nadzorni odbor MHDZ-a BiH.

Konvencija MHDZ-a BiH
Članak 24.

(1)Konvencija MHDZ-a BiH je najviše tijelo koje 
radi na redovitim i izvanrednim zasjedanjima, 
koja mogu biti Izborna, Programska ili Izvješta-
jna.
(2)Konvencija MHDZ-a BiH zasjeda svake dvije 
godine.
(3)Na prijedlog Predsjedništva MHDZ-a BiH, 
Središnji odbor MHDZ-a BiH saziva Konvenciju 
MHDZ-a BiH i prije isteka toga roka.
(4)Konvencija MHDZ-a BiH sastoji se od:
(a)izaslanika općinskih, gradskih, županijskih 
i regionalnih organizacija MHDZ-a BiH te or-
ganizacije MHDZ-a BiH Distrikta Brčko, što 
uključuje odgovarajuću zastupljenost svih or-
ganizacijskih oblika stranke, koji zajedno čine 
više od polovine ukupnoga sastava Konvencije 
MHDZ-a BiH,
(b)članova središnjih tijela MHDZ-a BiH koji se 
sastoji od Središnjeg odbora, Predsjedništva, 
Glavnog tajništva i Nadzornog odbora MHDZ-a 
BiH,
(c)izaslanika MHDZ-a BiH iz inozemstva,
(d)određenog broja izaslanika koje može pred-
ložiti Predsjedništvo MHDZ-a BiH.
(5)Odluku o datumu održavanja redovite ili 
izvanredne Konvencije i odluku o načinu 
određivanja i broju izaslanika za Konvenciju 
donosi Središnji odbor na prijedlog Predsjed-
ništva MHDZ-a BiH.
(6)U slučaju kada Središnji odbor bira v. d. 
predsjednika MHDZ-a BiH, Konvencija MHDZ-a 
BiH obvezno se mora održati u roku od šest (6) 

mjeseci računajući od dana izbora v. d. preds-
jednika MHDZ-a BiH.

Zadaće Konvencije MHDZ-a BiH
Članak 25.

(1)Konvencija MHDZ-a BiH:
   (a)utvrđuje temeljna načela politike MHDZ-a 
BiH,
   (b)donosi Program MHDZ-a BiH,
   (c)donosi Pravilnik MHDZ-a BiH,
  (d)Na prijedlog Predsjedništva MHDZ-a BiH, 
županijskih i regionalnih organizacija te orga-
nizacije Distrikt Brčko i (ili) najmanje sto (100) 
nazočnih izaslanika Konvencije bira predsjedni-
ka MHDZ-a BiH,
   (e)bira zamjenika predsjednika MHDZ-a BiH 
na prijedlog predsjednika MHDZ-a BiH i (ili) na 
prijedlog sedamdeset pet (75) nazočnih izaslan-
ika Konvencije,
   (f)bira pet (5) dopredsjednika MHDZ-a BiH 
na prijedlog predsjednika MHDZ-a BiH i (ili) na 
prijedlog pedeset (50) nazočnih izaslanika Kon-
vencije,
   (g)bira deset (10) članova Predsjedništva MH-
DZ-a BiH na prijedlog predsjednika MHDZ-a 
BiH i (ili) na prijedlog najmanje četrdeset (40) 
nazočnih izaslanika Konvencije po teritorijal-
nom načelu i to po jedan (1) iz sljedećih izbornih 
jedinica ako je u njima ustrojena ŽO MHDZ-a 
BiH, RO MHDZ-a BiH i organizacija Distrikt 
Brčko MHDZ-a BiH:
   1.)Unsko-sanske i Hercegbosanske županije
   2.)Posavske županije
   3.)Regionalnih organizacija HDZ-a BiH
   4.)Županije Soli (Tuzlanska) 
   5.)Brčko distrikta
   6.)Vrhbosanske županije
   7.)Zeničko-dobojske županije
   8.)Županije Središnja Bosna
   9.)Hercegovačko-neretvanske županije
   10.)Zapadnohercegovačke županije
 (h)Na prijedlog predsjednika MHDZ-a BiH bira 
deset (10) članova Središnjeg odbora MHDZ-a 
BiH po teritorijalnom načelu i to najmanje po 
jednog (1) člana iz svake izborne jedinice iz ovog 
članka,
(i)bira pet do sedam (5 - 7) članova Nadzornoga 
odbora MHDZ-a BiH,
(j)donosi odluku o statusnim promjenama MH-
DZ-a BiH,
(k)razrješava središnja tijela MHDZ-a BiH.
(2)U slučaju izvanrednih i sigurnosnih okolnos-
ti u državi i (ili) okruženju broj izaslanika Kon-



vencije može biti promjenjiv te o tome odlučuje 
Središnji odbor MHDZ-a BiH na prijedlog Preds-
jedništva MHDZ-a BiH.
(3)Konvencija MHDZ-a BiH djeluje sukladno 
Poslovniku koji sama donosi.

Predsjednik MHDZ-a BiH
Članak 26.

(1)Predsjednik MHDZ-a BiH:
  (a)predstavlja i zastupa MHDZ-a BiH, odgov-
ara za njezin rad, vodi politiku Stranke u skladu 
s njezinim programom i odlukama središnjih 
tijela te ima pravo i dužnost provoditi sve mjere 
kako bi u provođenju stranačke politike osigu-
rao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnos-
nika,
   (b)predsjeda sjednicama središnjih tijela na-
brojanih u članku 23. Pravilnika, stavak 1., 3., 4., 
5., i stara se za provedbu njihovih odluka,
  (c)može na sjednice središnjih tijela pozvati i 
članove MHDZ-a BiH koji nisu članovi dotičnih 
središnjih tijela, koji sudjeluju u radu tijela bez 
prava odlučivanja,
  (d)odgovara za rad MHDZ-a BiH i osigurava re-
dovito djelovanje stranačkih tijela MHDZ-a BiH,
  (e)Predsjednik MHDZ-a BiH, uz suglasnost 
Predsjedništva MHDZ-a BiH, donosi odluku o 
udaljenju sa stranačke dužnosti bilo kojeg čla-
na MHDZ-a BiH ako je počinio povredu ovog 
Pravilnika i prosljeđuje postupak pred tijela 
HDZ-a BiH sukladno Statutu HDZ-a BiH,
  (f)predlaže Predsjedništvu MHDZ-a BiH ime-
novanje i razrješenje glavnoga tajnika MHDZ-a 
BiH, međunarodnoga tajnika MHDZ-a BiH i 
glasnogovornika MHDZ-a BiH.
(2)Predsjednik MHDZ-a BiH može ovlastiti 
zamjenika ili dopredsjednike MHDZ-a BiH da u 
njegovo ime zastupaju MHDZ-a BiH za pojedi-
na pitanja ili obavljaju druge poslove za koje ih 
ovlasti.
(3)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti obavl-
janja dužnosti predsjednika MHDZ-a BiH zam-
jenjuje zamjenik predsjednika MHDZ-a BiH.

Središnji odbor MHDZ-a BiH
Članak 27.

(1)Središnji odbor MHDZ-a BiH čine:
  (a)Predsjedništvo MHDZ-a BiH,
  (b)predsjednici županijskih i regionalnih orga-
nizacija MHDZ-a BiH te predsjednik organizaci-
je MHDZ-a BiH Distrikta Brčko,
  (c)deset (10) članova MHDZ-a BiH izabranih 

izravno na Konvenciji MHDZ-a BiH uključujući 
sve organizacijske oblike Mladeži tako da se iz 
svake izborne jedinice iz članka 25. stavak (1) 
točka (g) bira najmanje po jedan (1) član,
  (d)Predsjednik MHDZ-a BiH po položaju je 
predsjednik Središnjeg odbora MHDZ-a BiH, 
a zamjenik predsjednika i dopredsjednici MH-
DZ-a BiH po položaju su zamjenik predsjednika 
Središnjeg odbora MHDZ-a BiH i dopredsjedni-
ci Središnjeg odbora MHDZ-a BiH.

Zadaće Središnjeg odbora MHDZ-a BiH
Članak 28.

(1)Središnji odbor MHDZ-a BiH:
  (a)skrbi o provedbi odluka Konvencije MHDZ-a 
BiH.
  (b)raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pi-
tanjima, utvrđuje politiku MHDZ-a BiH u sklopu 
programa definiranu Pravilnikom,
  (c)analizira rezultate općih i lokalnih izbora te 
donosi potrebne odluke,
  (d)donosi odluku o sazivanju Konvencije MH-
DZ-a BiH na prijedlog Predsjedništva Mladeži,
  (e)donosi odluku o načinu određivanja i broju 
izaslanika za Konvenciju MHDZ-a BiH.
(2)Na prijedlog Predsjednika MHDZ-a BiH 
Središnji odbor MHDZ-a BiH može prema po-
trebi dopuniti broj svojih članova, ali najviše do 
20% od broja članova izabranih na Konvenciji 
MHDZ-a BiH,
(3)Središnji odbor ovlašten je, u vrijeme kada 
Konvencija MHDZ-a BiH ne zasjeda, birati na 
upražnjena mjesta v. d. predsjednika na razdo-
blje najdulje do šest (6) mjeseci, zamjenika, do-
predsjednike i članove Predsjedništva MHDZ-a 
BiH.
(4)Središnji odbor MHDZ-a BiH djeluje suklad-
no Poslovniku koji sam donosi.

Zasjedanje Središnjeg odbora MHDZ-a BiH
Članak 29.

(1)Središnji odbor saziva predsjednik MHDZ-a 
BiH najmanje jednom u šest (6) mjeseci.
(2)Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor 
MHDZ-a BiH i ako to zatraži trećina (1/3) člano-
va Središnjega odbora.

Predsjedništvo MHDZ-a BiH
Članak 30.

(1)Predsjedništvo MHDZ-a BiH čine:
  (a)predsjednik MHDZ-a BiH,



  (b)zamjenik predsjednika MHDZ-a BiH,
  (c)pet dopredsjednika MHDZ-a BiH,
 (d)odgovarajući broj članova Predsjedništva 
MHDZ-a BiH, sukladno ovomu Pravilniku,
  (e)glavni tajnik MHDZ-a BiH.
(2)Predsjedništvo MHDZ-a BiH može u razdo-
blju za koje je izabrano, vlastitom odlukom, a na 
prijedlog predsjednika MHDZ-a BiH, dopuniti 
broj članova, ali najviše do 20% članova iza-
branih na Konvenciji MHDZ-a BiH.
(3)Član Predsjedništva MHDZ-a BiH u pravilu 
ne može biti istodobno predsjednik nižih stra-
načkih tijela (općinskih, gradskih, županijskih, 
regionalnih i organizacije Distrikta Brčko MH-
DZ-a BiH).
(4)Član Predsjedništva MHDZ-a BiH ujedno je 
po dužnosti i član nižih stranačkih tijela ŽO MH-
DZ-a BiH, RO MHDZ-a BiH, GO MHDZ-a BiH, 
OO MHDZ-a BiH, TO MHDZ-a BiH i Odbora 
Distrikta Brčko MHDZ-a BiH, sukladno teritori-
jalnoj pripadnosti.

Zadaće Predsjedništva MHDZ-a BiH
Članak 31.

(1)Predsjedništvo MHDZ-a BiH:
  (a)odgovorno je za provedbu politike MHDZ-a 
BiH,
 (b)raspravlja o bitnim političkim pitanjima 
i predlaže Središnjem odboru MHDZ-a BiH 
donošenje odluka,
  (c)imenuje osobu za predstavljanje i zastupanje 
MHDZ-a BiH,
  (d)raspravlja i odlučuje o tekućim političkim 
pitanjima,
  (e)na prijedlog predsjednika imenuje i razrješa-
va glavnog tajnika, glasnogovornika, međun-
arodnog tajnika,
  (f)na prijedlog glavnog tajnika imenuje i raz-
rješava tajnike za pojedine skupine poslova i 
rizničara MHDZ-a BiH,
  (g)imenuje odbore i povjerenstva prema potre-
bi određujući im sastav i zadaće,
  (h)donosi odluku o raspuštanju nižih stra-
načkih tijela i organizacija MHDZ-a BiH, imenu-
je povjerenika ili povjerenstvo koje priprema 
i provodi unutarstranačke izbore u određenoj 
organizaciji MHDZ-a BiH najdalje u roku od 
šest (6) mjeseci od dana donošenja odluke o 
raspuštanju i do održavanja unutarstranačkih 
izbora vodi određenu organizaciju MHDZ-a 
BiH,
  (i)odlučuje u drugom stupnju o prizivima na 
odluke predsjednika MHDZ-a BiH o stegovnoj 

odgovornosti članova MHDZ-a BiH, 
  (j)odlučuje u drugom stupnju o prizivima na 
odluke organizacije Distrikta Brčko MHDZ-a 
BiH o stegovnoj odgovornosti njezinih članova,
  (k)donosi pravilnik o dodjeli priznanja MHDZ-a 
BiH,
  (l)raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja 
nisu stavljena u djelokrug drugih tijela MHDZ-a 
BiH,
  (m) bira članove Savjetodavnog vijeća MHDZ-a 
BiH.
(2) MHDZ BiH djeluje sukladno Poslovniku koji 
samo donosi.

Kolegij Predsjedništva MHDZ BiH
Članak 32.

(1)Kolegij Predsjedništva MHDZ-a BiH čine:
   (a)predsjednik MHDZ-a BiH,
   (b)zamjenik predsjednika MHDZ-a BiH,
   (c)pet dopredsjednika MHDZ-a BiH,
   (d)glavni tajnik MHDZ-a BiH. 
(2)Kolegij Predsjedništva MHDZ-a BiH pri-
prema sjednice središnjih tijela i na prijedlog 
predsjednika raspravlja i donosi odluke o bit-
nim političkim pitanjima iz nadležnosti Preds-
jedništva  MHDZ-a BiH, koje dostavlja na pot-
vrdu Predsjedništvu MHDZ-a BiH na sljedećoj 
sjednici.

Glavno tajništvo MHDZ-a BiH
Članak 33.

(1)Glavno tajništvo izvršno je tijelo MHDZ-a BiH.
(2)Glavno tajništvo MHDZ-a BiH čine glavni ta-
jnik, tajnici i rizničar.

Zadaće Glavnog tajništva MHDZ-a BiH
Članak 34.

(1)Glavno tajništvo MHDZ-a BiH:
  (a)provodi politiku MHDZ-a BiH i osigurava 
provedbu odluka njegovih tijela,
  (b)provodi organizaciju i teritorijalni ustroj ti-
jela MHDZ-a BiH,
  (c)imenuje pomoćne odbore i pomoćna tijela u 
sklopu provedbe svojih zadaća.
(2)Glavno tajništvo MHDZ-a BiH, pri provedbi 
odluka o nekim pitanjima, može pozvati preds-
jednike županijskih, regionalnih, gradskih 
i općinskih odbora MHDZ-a BiH te druge 
dužnosnike, koji u tom slučaju sudjeluju u radu 
Glavnog tajništva, ali bez prava odlučivanja.
(3)Glavno tajništvo MHDZ-a BiH djeluje suklad-



no Poslovniku koje samo donosi.

Glavni tajnik MHDZ-a BiH
Članak 35.

(1)Glavni tajnik MHDZ-a BiH:
  (a)rukovodi Glavnim tajništvom MHDZ-a BiH,
 (b)pomaže predsjedniku MHDZ-a BiH pri is-
punjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti 
obavlja u dogovoru s predsjednikom,
  (c)sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela 
Mladeži te priprema i osigurava organizacijske, 
materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,
  (d)provodi odluke središnjih tijela MHDZ-a BiH 
aktivno surađujući sa županijskim i regional-
nim organizacijama MHDZ-a BiH i organizaci-
jom Distrikta Brčko MHDZ-a BiH usklađujući 
njihov rad u provedbi odluka Središnjega odbo-
ra i Predsjedništva MHDZ-a BiH,
(e)ovlašten je sudjelovati na sjednicama temel-
jnih, općinskih, gradskih, županijskih, regional-
nih organizacija i organizacije Distrikta Brčko.
(f)predlaže Predsjedništvu MHDZ-a BiH imeno-
vanje tajnika za pojedine skupine poslova i 
rizničara MHDZ-a BiH.

Odnosi između tijela MHDZ-a BiH
Članak 36.

(1)Sva tijela MHDZ-a BiH na svim razinama 
obavljaju samostalno poslove iz svoga djelokru-
ga, sukladno Programu i Pravilniku MHDZ-a 
BiH.
(2)Iznimno viša tijela imaju pravo izdavati obve-
zujuće upute i poduzimati druge mjere kojima 
se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga 
nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i 
odgovorno to činiti.
(3)Sve organizacije i tijela MHDZ-a BiH obvezno 
provode odluke viših tijela u okvirima djelokru-
ga tih viših tijela.
(4)Organizacije i tijela MHDZ-a BiH ovlašteni su 
nastupati u granicama svojih poslova i dužnosti, 
a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjed-
ništva MHDZ-a BiH i u tu svrhu mogu imati za-
sebne pečate.

Nadzorna tijela MHDZ-a BiH
Članak 37.

(1)Nadzorna tijela MHDZ-a BiH ustrojavaju se u 
obliku nadzornih odbora.
(2)Članove Nadzornoga odbora MHDZ-a BiH 
bira Konvencija MHDZ BiH.

(3)Nadzorni odbor MHDZ-a BiH broji od 5 do 7 
članova.
(4)Članovi nadzornih odbora ne mogu biti čla-
novi središnjih tijela MHDZ-a BiH.
(5)Općinske organizacije, gradske organizacije, 
županijske i regionalne organizacije te organi-
zacija MHDZ-a BiH Distrikta Brčko ustrojavaju 
svoj nadzorni odbor.
(6)Prava i obveze Nadzornog odbora koja nisu 
definirana ovim Pravilnikom definiraju se 
člancima 46. i 47. Statuta HDZ-a BiH.

4.STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA 
MHDZ-a BiH

Opća odredba
Članak 37.

(1)O stegovnoj odgovornosti članova MHDZ-a 
BiH odlučuju općinski i gradski odbori MHDZ-a 
BiH, odnosno odbor MHDZ-a BiH Distrikta 
Brčko, svaki za članstvo na području vlastitoga 
djelovanja, osim za članove središnjih tijela MH-
DZ-a BiH.
(2)Predsjednik i Predsjedništvo MHDZ-a BiH 
isključivo odlučuju o stegovnoj odgovornosti 
članova središnjih tijela MHDZ-a BiH, a mogu 
odlučivati i o stegovnoj odgovornosti bilo kojeg 
drugog člana Mladeži.
(3)Općinski i gradski odbori MHDZ-a BiH, 
odnosno Odbor MHDZ-a BiH  Distrikta Brčko 
donosi prijedlog za stegovnu odgovornost čla-
na MHDZ-a BiH iz vlastitoga djelokruga koji 
na postupanje dostavlja nadležnim središnjim 
tijelima kako to propisuje ovaj Pravilnik, kao i 
članci 44. i 45. Statuta HDZ-a BiH.

5.NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora za tijela MHDZ-a BiH
Članak 38.

(1)Izbori za sva tijela i dužnosnike u pravilu se 
obavljaju tajnim glasovanjem uz mogućnost isti-
canje više kandidata vodeći računa o kriterijima 
zastupljenosti (teritorijalnoj, spolnoj, dobnoj, 
itd.).

Trajanje mandata
Članak 39.

(1)Tijela MHDZ-a BiH biraju se na vrijeme od 
dvije (2) godine, koliko traje i mandat članovima 



tih tijela.
(2)U vrijeme trajanja mandata naknadno izabra-
noga člana ubraja se i vrijeme trajanja mandata 
člana umjesto kojega je izabran.
(3)Prestankom mandata tijela MHDZ-a BiH 
prestaje i mandat članova.

6.PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Ustroj tijela MHDZ-a BiH
Članak 40.

(1)Ustroj MHDZ-a BiH utvrđen ovim Pravilni-
kom ima se oživotvoriti najdalje u roku od tri 
(3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga 
Pravilnika MHDZ-a BiH.

Promjena i dopuna Pravilnika MHDZ-a BiH
Članak 41.

(1)Izmjene ili dopune ovog Pravilnika donosi 
Konvencija MHDZ-a BiH koja može biti Izborna, 
Programska, Izvještajna redovitog ili izvanred-
nog karaktera.
(2)Prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Pravil-
nika i za novi Pravilnik mogu dati: Konvencija, 
Središnji odbor MHDZ-a BiH i Predsjedništvo 
MHDZ-a BiH.
(3)Središnji odbor MHDZ-a BiH ovlašten je i pri-
je redovitog saziva Sabora izmijeniti ili dopuniti 
pojedine odredbe Pravilnika u slučaju izvanred-
nih okolnosti.
(4)U slučaju izvanrednih i sigurnosnih okolnosti 
i time izazvanih posebnih okolnosti sve ovlasti 
Središnjega odbora prenose se na Predsjedništ-
vo MHDZ-a BiH.

Izvorno tumačenje
Članak 42.

(1)Izvorna tumačenja ovoga Pravilnika daje Kon-
vencija MHDZ-a BiH, a Predsjedništvo  MHDZ-a 
BiH kada Konvencija MHDZ-a BiH ne zasjeda.

Uporaba muškog i ženskog roda
Članak 43.

(1)Izrazi koji su, radi preglednosti, dati u jed-
nom gramatičkom rodu u ovome Pravilniku bez 
diskriminacije se odnose na muški i ženski rod.

Stupanje na snagu
Članak 44.

(1)Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se na web-stranici MH-
DZ-a BiH, kao i službenoj stranici HDZ-a BiH.

PREDSJEDNIK Mladeži HDZ-a BiH
Mate Lončar






