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Temeljem čl. 13 Statuta stranke Mreža nezavisnih lista, Glavni odbor stranke na sjednici
održanoj 23.2.2017. donio je
PRAVILNIK O TERITORIJALNIM ORGANIZACIJSKIM STRUKTURAMA
Članak 1.
Osnovni teritorijalni ustrojstveni oblik stranke je ogranak. Ogranci se mogu osnivati za područje
pojedine županije, općine i grada.
Također, u slučaju većeg broja članstva i zbog kvalitetnijeg rada sa članstvom na području
osnovnih jedinica ili dijelova jedinica lokalne samouprave mogu se osnivati podogranci.
Sukladno tome utvrđuju se i nazivi pojedinog ogranka ili podogranka (ogranak županije, grada,
općine, podogranak naselja, mjesnog odbora, kvarta ...).
Odluku o osnivanju, kao i o raspuštanju ogranka donosi Glavni odbor stranke na temelju
inicijative članova određenog područja i na prijedlog Predsjedništva.
Odluku o osnivanju podogranka donosi Predsjedništvo ogranka na čijem području se nalazi
podogranak, uz suglasnost Predsjednika stranke Mreža nezavisnih lista.
Članak 2.
Ogranci i podogranci stranke nemaju status pravnih osoba.
Članak 3.
Ogranci i podogranci imaju slobodu djelovanja kao dio stranke, provodeći samostalno na svojem
teritoriju djelovanja politiku stranke propisanu Statutom, Programom, pravilnicima, te odlukama
tijela viših razina organizacije.
Članak 4.
Ogranak i podogranak se može osnovati ako na određenom području stranka ima najmanje pet
članova, koji su nužni za rad tijela ogranka, predviđenih ovim Pravilnikom.
Članak 5.
Tijela ogranka i podogranka su:
- vijeće, koje se sastoji od svih članova ogranka ili podogranka,
- predsjedništvo,
- predsjednik,
- potpredsjednici,
- tajnik.
Vijeće ogranka ili podogranka bira predsjednika, do 2 potpredsjednika, tajnika i do 3 člana
predsjedništva.
Predsjedništvo ogranka ili podogranka sastoji se od predsjednika, potpredsjednika, tajnika i
biranih članova predsjedništva, stranačkih dužnosnika iz viših ustrojstvenih oblika sa područja
djelovanja ogranka, odnosno podogranka, kao i od članova tijela i odbora jedinica lokalne
samouprave, te od Predsjedništva kooptiranih članova koji svojim kvalitetama mogu dati
doprinos boljem radu ogranka ili podogranka.

Članak 6
U slučaju djelovanja više podogranaka na području pojedine općine ili grada predsjedništvo
općinskog ili gradskog ogranka sastoji se od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, biranih
članova, kooptiranih zaslužnih članova i svih predsjednika i tajnika podogranaka osnovnih
jedinica lokalne samouprave (pojedinog naselja, područja mjesnog odbora, kvartova..).
Članak 7.
Ukoliko ogranak ne ispunjava svoje osnovne zadaće, ili kada se broj članova smanji na manje od
5, Glavni odbor će ga raspustiti i u roku od 30 dana pokrenuti postupak imenovanja povjerenika,
a ponovni postupak organiziranja može početi kad se ostvari uvjet minimalnog broja članova.
Ukoliko podogranak ne ispunjava svoje osnovne zadaće, ili kada se broj članova smanji na
manje od 5, Predsjedništvo ogranka na čijem području djeluje, uz suglasnost Predsjednika
stranke raspustiti će ga i u roku od 30 dana pokrenuti postupak imenovanja povjerenika, a
ponovni postupak organiziranja može početi kad se ostvare potrebni uvjeti.
Članak 8.
Županijski ogranak Stranke osniva se za područje pojedine županije.
Županijski ogranak se može osnovati ukoliko na području županije djeluje najmanje pet ogranka
gradske ili općinske razine.
Članak 9.
Tijela županijskog ogranka su:
- vijeće, koje se sastoji od svih članova sa teritorija tog ogranka
- predsjedništvo,
- predsjednik,
- potpredsjednici,
- tajnik.
Vijeće bira do 5 članova predsjedništva, predsjednika, do dva potpredsjednika i tajnika
županijskog ogranka.
Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, biranih članova, predsjednika
svih ogranaka sa teritorija tog županijskog ogranka, te stranačkih dužnosnika iz viših
ustrojstvenih oblika sa područja djelovanja ogranka.
Članak 10.
Mandat članova tijela ustrojstvenih oblika traje kao i mandat tijela stranke. Ogranci su dužni
održavati sjednice vijeća kako je to Statutom regulirano za više ustrojstvene oblike.
Predsjednik stranke:
Darko Koren ing.građ.

