СТАТУТ
НАРОДНОГ ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

Усвојен на седници Оснивачке Скупштина Народног покрета Динара-Дрина-Дунав
Нови Сад, 30. јул 2015. године

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Садржај:
I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ ................................................................................................................................. 6
ПРЕДМЕТ СТАТУТА ............................................................................................................................ 6
НАЗИВ И СЕДИШТЕ СТРАНКЕ ......................................................................................................... 7
СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА СТРАНКЕ ...................................................................... 7
ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА СТРАНКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПО
ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ ..................................................................................................... 7

II ДЕО
ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ ....................................................................................................................... 8
Програмски циљеви......................................................................................................................... 8
Остваривање циљева .................................................................................................................... 9

III ДЕО
УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА/ИЦА СТРАНКЕ .................................................................................. 9
УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА ................................................... 9
Услови за учлањење ........................................................................................................................ 9
Учлањивање..................................................................................................................................... 10
Почасно чланство .......................................................................................................................... 10
Престанак чланства .................................................................................................................... 11
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА/ИЦА СТРАНКЕ ...................................... 11
Права члана/ице ............................................................................................................................. 11
Обавезе члана/ице ......................................................................................................................... 11
Одговорност чланова/ица ........................................................................................................... 12

IV ДЕО
ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБОРА И
ОПОЗИВА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА ................................................... 12
ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
................................................................................................................................................................. 12

страна 2 од 29

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Организација по територијалном принципу.......................................................................... 12
Унутрашња организација ............................................................................................................ 13
ОРГАНИ СТРАНКЕ ............................................................................................................................. 13
СКУПШТИНА СТРАНКЕ .................................................................................................................... 14
Овлашћења ...................................................................................................................................... 14
Састав Скупштине ....................................................................................................................... 14
Начин избора и опозива чланова/ица Скупштине ................................................................ 15
Трајање мандата чланова/ица Скупштине ............................................................................ 15
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 15
ВАНРЕДНА СКУПШТИНА СТРАНКЕ ............................................................................................. 15
ПРЕДСЕДНИШТВО СТРАНКЕ......................................................................................................... 16
Овлашћења ...................................................................................................................................... 16
Састав Председништва .............................................................................................................. 16
Начин избора и опозива чланова/ица Председништва ....................................................... 17
Трајање мандата чланова/ица Председништва ................................................................... 17
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 17
ПРЕДСЕДНИК/ЦА ............................................................................................................................... 17
Овлашћења ...................................................................................................................................... 17
Начин избора и опозива Председника/це ................................................................................. 18
Трајање мандата Председника/це ............................................................................................ 18
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 18
Заменик/ца Председника/це Странке ...................................................................................... 19
Извршни секретар Странке ....................................................................................................... 19
ГЛАВНИ ОДБОР СТРАНКЕ .............................................................................................................. 19
Овлашћења ...................................................................................................................................... 19
Састав .............................................................................................................................................. 20
Начин избора и опозива ................................................................................................................ 20
Трајање мандата ........................................................................................................................... 20
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 20
НАДЗОРНИ ОДБОР ........................................................................................................................... 20
Овлашћења ...................................................................................................................................... 20

страна 3 од 29

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Састав .............................................................................................................................................. 21
Начин избора и опозива ................................................................................................................ 21
Мандат ............................................................................................................................................. 21
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 21
СТАТУТАРНА КОМИСИЈА................................................................................................................ 21
Овлашћења ...................................................................................................................................... 21
Састав .............................................................................................................................................. 21
Мандат ............................................................................................................................................. 22
Начин одлучивања ......................................................................................................................... 22

V ДЕО
ЗАСТУПАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ............................................................................................. 22

VI ДЕО
ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА И СТАТУТА И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
И ИЗМЕНА ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ АКО ИХ ДОНОСИ ............ 22
ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ................................................................................................................. 22
ИЗМЕНА ПРОГРАМА ......................................................................................................................... 23
ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ..................................................................................................................... 23
ИЗМЕНА СТАТУТА ............................................................................................................................. 23

VII ДЕО
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ................................................................................................. 24

VIII ДЕО
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ШИРЕ ПОЛИТИЧКЕ
САВЕЗЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И СПАЈАЊУ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ .................. 24

IX ДЕО
МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ .......................................................................................................... 25
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ..................................................................... 25
НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА .......... 25

страна 4 од 29

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ, ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА И
ВОЂЕЊЕ КЊИГА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ДА КОНТАКТИРА СА
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ .................................................................................................................. 25
Распоред финансијских средстава ........................................................................................... 26

X ДЕО
ПРЕСТАНАК РАДА СТРАНКЕ ............................................................................................................ 26
НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА ............................................................... 26
НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА
................................................................................................................................................................. 26

XI ДЕО
ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД И ДЕЛОВАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ .............. 26
Посланици/це, /одборници/це и посланички, одборнички клубови .................................... 26
Обавезе посланика/ца и одборника/ца ..................................................................................... 27
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА ............................................................ 27
Савет омладина Странке ........................................................................................................... 27
Савет жена Странке .................................................................................................................... 27
Политички савет Странке ......................................................................................................... 28
Изборни штаб/ Централни изборни штаб............................................................................. 28

XII ДЕО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ................................................................................................. 28
Дисциплинска одговорност ........................................................................................................ 28
Слава Странке ............................................................................................................................... 29
Дан Странке .................................................................................................................................... 29
Мировање чланства ...................................................................................................................... 29
Ступање на снагу Статута ..................................................................................................... 29

страна 5 од 29

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

На основу члана 7, 10 и 14 Закона о политичким странкама ( „Службени гласник
РС“, број 36/2009, 61-одлука УС) на Оснивачкој Скупштини Народног покрета ДинараДрина-Дунав одржаној 30. јула 2015. године у Новом Саду, усвојен је следећи:

СТАТУТ
НАРОДНОГ ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ
I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕДМЕТ СТАТУТА
Члан 1.
Статутом Народног покрета Динара-Дрина-Дунав (у даљем тексту: Странка) уређује се:


назив и седиште политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав;



симболи визуелног идентитета;



изглед и садржина печата политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав
и организационих јединица по територијалном принципу;



програмски циљеви;



услови и начин учлањења и престанак чланства;



права, обавезе и одговорности чланства;



организација по територијалном принципу и унутрашња организација, органи,
њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин
одлучивања;



заступање политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав;



поступак за измене и допуне Програма и Статута и поступак доношења и измена
других општих аката политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав, ако
их доноси;



остваривање јавности рада;



начин одлучивања о удруживању политичке странке Народни покрет ДинараДрина-Дунав у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању
политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав;



начин финансирања политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав;



начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања;



лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига
политичке странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав и лице овлашћено да
контактира са надлежним органом;
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начин доношења одлуке о престанку рада;



начин располагања имовином политичке странке Народни покрет Динара-ДринаДунав у случају престанка рада;
друга питања од значаја за рад и деловање странке Народни покрет ДинараДрина-Дунав.



НАЗИВ И СЕДИШТЕ СТРАНКЕ
Члан 2.
Назив странке је: НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ.
Скраћени назив странке Народни покрет Динара-Дрина-Дунав је: НПДДД.
Назив странке се уписује на српском језику, ћириличним писмом. Уз пуни назив у
политичком деловању користи се и скраћени назив.
Седиште странке је у Граду Новом Саду.
СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА СТРАНКЕ
Члан 3.
Странка има знак и заставу.
Знак Странке чине два концентрична круга између којих је у горњем делу написан
текст у смеру казаљке на сату „ДИНАРА ДРИНА ДУНАВ“, док је дијаметрално супротно у
смеру супротном од смера кретања казањке на сату исписан текст „НАРОДНИ ПОКРЕТ“. У
средишњем делу унутрашњег круга је цртеж шаке са спојена три прста десне руке
(кажипрст, палац и средњи прст, док су мали и домали прст спојени и савијени на длану).
Обод спољног круга је овијен са две храстове гранчице са лишћем које се завршавају при
врху истог, а на врху између гранчица храста је круна Немањића.
Тачне ознаке боја на знаку су: DARK OLIVE #32411D, CMYK 70/50/95/50, RGB 50/65/30;
OLIVE green #3D5C27, CMYK 70/40/95/35, RGB 60/95/40; ЦРНА, CMYK 0/0/0/100, RGB
0/0/0; БЕЛА, CMYK 0/0/0/0, RGB 255/255/255.
Странка има две заставе. Прва застава је беле боје са знаком Странке у средини,
док је друга застава зелене боје (DARK OLIVE #32411D, CMYK 70/50/95/50, RGB 50/65/30)
са знаком Странке у средини у потпуно белој боји.
ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА СТРАНКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПО
ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ
Члан 4.
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Странка има печат округлог облика пречника 30 милиметара. По ободу печата,
између два концентрична круга исписан је текст у смеру казаљке на сату „НАРОДНИ
ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ“, док је дијаметрално супротно у смеру супротном од
смера кретања казањке на сату исписан текст „НОВИ САД“. У средишњем делу
унутрашњег круга је цртеж шаке са спојена три прста десне руке (кажипрст, палац и
средњи прст, док су мали и домали прст спојени и савијени на длану).
Печат Странке је јединствен на нивоу Странке, територијалне организације немају
печат.
Текст на печату је исписан ћириличним писмом.

II ДЕО
ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
Програмски циљеви
Члан 5.
Странка је уређена на демократским принципима, слободном вољом чланова који
прихватају идеју, а ради остварења следећих циљева:



















поштовање и заштита интереса Републике Србије и свих лица који живе у
Републици Србији без обзира на верску, расну и националну припадност;
поштовања свих Уставом и законима гарантованих права и слобода;
борба против дискриминације на основу верске, расне, националне и завичајне
припадности;
заштита права националних мањина;
поштовање човека, његовог достојанства, слободе говора, независно од његове
верске, расне и националне припадности;
подизање свести о духовности;
подизање свести о економско социјалном патриотизму и родољубљу;
промовисање породичних вредности, заштита и унапређење права породице, а
посебно мајки, самохраних родитеља и деца без родитељског старања, деце
ометене у физичком или психичком развоју, као и других лица са посебним
потребама;
промовисање традиције, корена, културног наслеђа и идентитета Срба који воде
порекло из држава у региону;
заштита права на бесплатно образовање;
заштита права на бесплатно лечење и социјалну заштиту;
заштита права на рад, хумане услове рада и заштита права запослених проистекла
из законске регулативе;
заштита породичног и наследног права;
заштита права на родну равноправност;
заштита здравља људи и очување животне средине;
промовисање равномерног и одрживог развоја свих делова Републике Србије;
промовисање економске сарадње на свим нивоима;
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стварање евро-регија које би чиниле регије у областима Динаре, Дрине и Дунава и
чијим би економским и културним повезивањем унапредили сарадњу држава у
којима се ове регије налазе.
Остваривање циљева
Члан 6.

У остваривању програмских циљева Странке ће користити демократска, ненасилна,
парламентарна и ванпарламентарна средства, сарађујући са политичким странкама и
удружењима у земљи и иносранству.
У остваривању програмских циљева Странке поштоваће се историјске чињенице о
српском народу и српски национални интереси пре свега. Корени и деценијска традиција,
богатство културног, материјалног и нематеријалног наслеђа српског народа биће основ
за остварење програмских циљева Странке. При том ће се посебна пажња посветити
уважавању права других националних заједница која су дефинисана и гарантована
Уставом и законима Републике Србије.
Странка ће у остваривању циљева активно учествовати у политичком животу
Републике Србије, на свим нивоима власти, спроводећи умерену и одмерену политику у
складу са Уставом, важећом законском регулативом, Статутом и Програмом.
Странка ће се кроз активно учешће у политичком животу залагати за унапређење
услова живљења кроз изградњу урушених темеља система вредности и то кроз јачање
духовности, економско социјалног патриотизма, патриотског родољубља, породице,
културе, образовања и спорта уз поштовање свих закона правно уређене државе.
Странка ће у оствариваљу програмских циљева посветити значајну пажњу
едукацији свих чланова, стручном усавршавању и оспособљавању, а у циљу постизања
веће друштвене свести и доприноса сваког појединца развоју заједнице.

III ДЕО
УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ
И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА/ИЦА СТРАНКЕ

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Услови за учлањење
Члан 7.
Члан/ица Странке може бити свако пунолетно лице, које има право гласа, без
обзира на полну, верску, расну, националну припадност, орјентацију и различитости
уколико прихвати Програм и Статут Странке.
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Учлањење
Члан 8.
Лице које жели да постане члан/ица Странке испуњава изјаву о приступању
Странци - приступницу.
Приступница се попуњава у месним огранцима или у седишту Странке.
Приступницу верификује Комисија за пријем чланова у Странку. Комисију за пријем
чланова именује Председник/ца Странке.
Месни огранак на чијем подручју је лице испунило изјаву о приступању у Странку
има обавезу да у року од 10 дана достави приступницу Комисији за пријем чланова
Странке. Комисија за пријем чланова може да одбије верификацију приступнице.
У случају да Комисија за пријем чланова одбије да верификује приступницу, лице
заинтересовано за учлањење, потписник приступнице, може у року од 15 дана упутити
приговор искључиво у писаној форми Председништву или Председнику/ци Странке.
Приступница се сматра верификованом и подносилац постаје пуноправан члан Странке
уколико у року од 30 дана од дана подношења приступнице иста не буде одбијена.
Члан/ица Странке добија чланску карту у року од 30 дана од дана подношења
приступнице.
Оснивач Странке као и члан/ица Странке у исто време може бити члан различитих
удружења или неке друге политичке странке.
Почасно чланство
Члан 9.
Статус почасног члана/ице се додељује појединцу који је личним заслугама и
ангажовањем промовисао Странку и помогао у остваривању циљева Странке.
Одлуку о стицању статуса почасног члана/ице Странке доноси Председник/ца
Странке на предлог бар једног члана Председништва, или координатора минимално
једног месног огранака Странке.
Члан 10.
У Странку се могу колективно учланити чланови/це удружења грађана, политичке
странке, синдикалне организације, покрети грађана и друге организоване групе грађана
уколико исте делују у складу са Уставом и законима Републике Србије и уколико
прихватају програмске циљеве Странке.
Захтев за колективно учлањење се подноси надлежном месном огранку,
Председништву или Председнику/ци Странке.
Председник Странке потписује споразум, меморандум, уговор или други документ
са колективним чланом/ицом по основу кога се прецизирају општа права и обавезе
колективног члана/ице.
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Престанак чланства
Члан 11.
Чланство у Странци престаје иступањем из странке, искључењем или смрћу члана.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА/ИЦА СТРАНКЕ
Права члана/ице
Члан 12.
Сваки члан/ица Странке има право да:


бира и буде биран/а у органе Странке у складу са Статутом Странке;



равноправно учествује у раду Странке;



унутар Странке слободно изражава своје мишљење;



покреће питања, даје предлоге и подноси иницијативе;



предлаже иновације у области посебних стручних знања које доприносе постизању
резултата на културном, спортском, уметничком и другом плану;



буде информисан/а о активностима Странке;



изражава и заступа програмске циљеве Странке на свим нивоима;



аргументовано критикује понашање и активности чланова/ица Странке;



добије сваки облик правне помоћи у случају угрожености својих основних права
услед страначке припадности и залагања за програмске циљеве Странке;



напусти Странку и да изнесе разлоге своје одлуке;



да оствари друга права у складу са овим Статутом и другим општим актима
Странке.
Обавезе члана/ице
Члан 13.

Сваки члан/ица Странке има обавезу да:


се залаже за пуно поштовање Устава и закона Републике Србије и демократских
начела која из истих произилазе;



поштује Статут, Програм и утврђену политику Странке;



штити, унапређује и чува углед Странке;



доприноси раду сопствене организације по територијалном принципу, реализује
програмске циљеве на којима се заснива политика Странке;



у јавним наступима износи ставове који су засновани на програмским циљевима,
Програму и Статуту Странке;



активно обавештава остале чланове/ице о акцијама странке у које је укључен у
циљу ширења идеја Странке;
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активно доприноси раду на обавештавању неопредељених грађана/ки о идејама и
програмским циљевима Странке;



активно придобија подршку грађана/ки за изборни програм Странке и предложене
кандидате Странке;



редовно долази на састанке органа и тела Странке чији је члан/ица;



плаћа чланарину у складу са одлукама органа Странке;



испуњава друге обавезе у складу са овим Статутом и другим општим актима
Странке.
Одговорност чланова/ица
Члан 14.

Члан/ица Странке одговара дисциплински и политички за поступке који наносе
штету угледу и интересима Странке.

IV ДЕО
ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБОРА
И ОПОЗИВА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Организација по територијалном принципу
Члан 15.
Странка је јединствен политички субјект који обухвата целокупно чланство и све
организационе облике Странке.
Огранци странке могу бити: месни, општински, огранци насељених места и градски.
Члан 16.
Основни облик територијалне организације Странке је месни огранак.
Странка је територијално организована кроз месне огранке на нивоу једне или
више месних заједница.
Спровођење политике Странке на нивоу целине коју чине једна или више месних
заједница, врши се преко координатора задужених за одређено подручје.
Председник Странке одлуком именује и разрешава једног или више координатора,
у исто време, који ће спроводити програмске циљеве Странке на одређеном подручју.
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Општински огранци су сачињени од једног или више месних огранака који
припадају подручју једне општине.
Председник Странке одлуком именује и разрешава једног или више координатора,
у исто време, који ће спроводити програмске циљеве Странке на подручју једне општине.
Градски огранци су сачињени од једног или више општинских огранака.
Председник Странке одлуком именује и разрешава једног или више координатора,
у исто време, који ће спроводити програмске циљеве Странке на подручју једног града.
Председник може одлуком именовати или разрешити
координацију огранака на покрајинском нивоу.

лице задужено за

Формирање и делокруг територијалне организације и њених органа, њихов избор и
разрешење и друга питања од значаја за рад локалне организације, која нису уређена
Статутом, уређују се Правилником о локалној организацији који доноси Председник/ца
Странке.
Унутрашња организација
Члан 17.
Чланство Странке чине чланови у оквиру: месних огранака, огранака на нивоу
општине, огранака на нивоу насељеног места или огранка на нивоу града.
Организацију на нивоу огранка чине сви чланови/ице Странке са пребивалиштем
на територији огранка.
Члан 18.
Оганизација на нивоу месног огранка:





активно промовише Програм Странке и спроводи политику Странке на подручју
огранка;
придобија нове чланове/ице;
припрема локалне изборе и учествује у изборној кампањи спроводећи одлуке и
упутства Централног изборног штаба Странке;
предлаже мере за побољшање локалних услова живота.
Члан 19.

Начин оснивања, организовања и рад огранака Странке регулише се Правилником
о локалној организацији.
ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 20.
Органи Странке су:




Скупштина Странке;
Председништво Странке;
Председник/ца Странке;
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Главни одбор Странке;
Надзорни одбор;
Статутарна комисија.

Ради остваривања пинципа равноправности жена и мушкараца приликом
кандидовања и избора за све органе, тела и друге облике организовања, водиће се
рачуна о равномерној заступљености полова.
СКУПШТИНА СТРАНКЕ
Овлашћења
Члан 21.
Скупштина је највиши орган Странке. Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Скупштина се сазива сваке четврте године.
Скупштина Странке:











усваја Статут Странке и измене и допуне истог;
усваја Програм Странке и измене и допуне истог;
доноси стратегију развоја Странке;
разматра извештаје о раду Председништва Странке између две Скупштине;
разматра жалбе и предлоге који су упућени Скупштини;
бира и разрешава чланове/ице Председништва Странке;
бира и разрешава Председника/цу Странке;
бира и разрешава чланове/ице и председника/цу Статутарне комисије Странке;
бира и разрешава чланове/ице и председника/цу Надзорног одбора Странке;
донос одлуку о оснивању и престанку рада Странке.
Члан 22.

Скупштину сазива Председник/ца Странке.
Сазивање редовне Скупштине се објављује најмање 15 дана пре одржавања седнице
Скупштине. Уз позив се обавезно прилаже и материјал за Скупштину.
Председништво Странке припрема материјале за Скупштину.
Члан 23.
Седницу Скупштине отвара и води Председник/ца Странке или лице које
Председник/ца Скупштине именује.
Рад Скупштине се регулише Пословником о раду Скупштине који Скупштина усваја
на почетку рада.
Састав Скупштине
Члан 24.
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Скупштину чине Председника/ца Странке, чланови/це Председништва Странке,
одборници/це, посланици/це као и делегати/киње изабрани у месним огранцима у броју и
на начин утврђен одлуком Председништва Странке.
Начин избора и опозива чланова Скупштине
Члан 25.
Одлуку о начину избора и опозиву делегата/ткиња из месних огранака доноси
Председништво Странке.
Трајање мандата чланова Скупштине
Члан 26.
Мандат делегата/киња који чине Скупштину Странке је четири године. Након истека
мандат делегата/ткиње исти може бити продужен доношењем одлуке Председништва
Странке.
Начин одлучивања
Члан 27.
Скупштина Странке може пуноправно одлучивати ако седници присуствује већина
од укупног броја делегата/киња Скупштине. Одлуке Скупштине се доносе већином гласова
присутних делегата/киња, осим уколико Правилником о раду Скупштине није другачије
уређено.
ВАНРЕДНА СКУПШТИНА СТРАНКЕ
Члан 28.
Ванредна седница Скупштине се сазива:




на предлог Председништва Странке;
на предлог Председника/це Странке;
на предлог 20 процената чланова Странке.

Предлагач ванредне Скупштине је обавезан да предложи дневни ред и образложи
потребу сазивања ванредне Скупштине.
Сазивање ванредне Скупштине извршиће Председник/ца Странке најкасније
тридесет дана од дана стицања услова за сазивање.
Рок за одржавање ванредне Скупштине не може бити краћи од петнаест дана од
дана доношења одлуке о сазивању.
Учешће у раду ванредне Скупштине се одвија на основу одредби члана 24.
Статута.
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ПРЕДСЕДНИШТВО СТРАНКЕ
Овлашћења
Члан 29.
Председништво Странке странке је највиши орган Странке између две Скупштине.
Председништво Странке:


























спроводи одлуке Скупштине Странке и Председника/це Странке;
утврђује предлог Програма Странке, као и предлог његових измена и допуна;
утврђује предлог Статута странке, као и предлог његових измена и допуна;
усклађује Статут Странке са променама законских прописа између две седнице
Скупштине;
спроводи утврђене одлуке између две Скупштине;
предлаже изборни програм;
разматра предлоге о учешћу Странке у органима власти;
разматра предлог кандидата за вршење јавних функција на локалном,
покрајинском и Републичком нивоу;
одлучује о додели статуса почасног члана Странке;
припрема и предлаже акте за усвајање на седници Председништва Странке;
предлаже распуштање огранака локалних организација;
предлаже листу кандидата/киња за носиоце највиших јавних функција на свим
нивоима;
усваја финансијски извештај Странке;
утврђује чланарину странке;
организује саветовања у циљу едукације и консултације о питањима од важности
за деловање Странке;
подноси извештај о раду Скупштини Странке и Председнику/ци Странке;
организује унутарстраначко информисање;
доноси Правилник о раду Скупштине;
доноси Правилник о дисциплинском поступку;
доноси правилник о изборима Странке;
доноси Правилник о изборима;
доноси Правилник о финансијском пословању;
обавља и друге послове одређене Статутом и општим актима;
обавља и друге послове који нису у надлежности других органа Странке.

Посебне седнице Председништва посвећене унапређењу координације рада
Странке се одржавају најмање једном у месецу.
У раду Председништва без права одлучивања могу учествовати и други
функционери и чланови Странке.
Састав Председништва
Члан 30.
Број чланова/ица Председништва утврђује Скупштина својом Одлуком.
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Начин избора и опозива чланова/ица Председништва
Члан 31.
Приликом избора кандидата/киња за чланове Председништва као и за опозив истих
уважавају се предлози месних огранака. Избор и опозив чланова/ица Председништва
врши се Одлуком Скупштине Странке. У периоду између две седнице Скупштине одлуку о
избору новог члана/ице Председништва или разрешењу постојећег члана/ице
Председништва доноси Председник/ца Странке.
Трајање мандата чланова/ица Председништва
Члан 32.
Мандат чланова/ица Председништва траје четири године. Мандат члана/ице
Председништва престаје пре истека рока уколико неоправдано изостане са три седнице
узастопно.
Начин одлучивања
Члан 33.
Седницу Председништва Странке сазива и њоме председава Председник/ца
Странке или у одсуству лице које овласти Председник/ца странке.
Председништво може пуноправно одлучивати ако седници присуствује
Председник/ца Странке и већина од укупног броја чланова/ица Председништва.
Одлуке Председништва се доносе већином гласова присутних чланова/ица
укључујући и глас Председника/це Странке.
ПРЕДСЕДНИК/ЦА
Овлашћења
Члан 34.
Председник/ца Странке:


представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом, Прогамом и
одлукама Скупштине;



стара се о остваривању програмских задатака и циљева Странке;



предлаже кандидате за чланове/ице Председништва Странке;



утврђује број, бира и разрешава чланове Председништва између две Скупштне;



именује координаторе месних огранака, доноси одлуку о броју координатора у
Главном одбору Странке;



координира рад органа Странке;



координира односе Председништва Странке са представницима извршне власти
на свим нивоима, као и односе са другим државним функционерима и органима;



сазива седнице Скупштине и седнице Председништва Странке;



председава седницама Скупштине и Председништва Странке;
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потписује сва документа Странке или одређује лице које ће у појединачним
случајевима то чинити уместо њега;



даје пуномоћ за заступање Странке пред судом или другим државним органима;



одлуком одређује лице које је одговорно за финансијско пословање, подношење
извештаја, вођење пословних књига;



одлуком одређује лице овлашћено да контактира са надлежним органом у складу
са Законом о политичким странкама и Законом о финансирању политичких
активности;




доноси Правилник о локалној организацији;
утврђује и потписује крајњу листу кандидата/киња за избор одборника/ца и
посланика/ца на свим нивоима;



утврђује и потписује крајњу листу лица за избор на јавну функцију испред Странке
на свим нивоима;



доноси одлуку о формирању посебног облика организовања и деловања, радних
тела (савет омладине, савет жена, политички савет), утврђује програм рад, именује
и разрешава чланове/ице;



доноси одлуку о формирању других радних тела, утврђује програм рада, именује и
разрешава чланове/ице;



доноси одлуку о формирању изборних штабова и Централног изборног штаба,
утврђује програм рада, именује и разрешава чланове/ице;



доноси одлуку о именовању и разрешењу Заменика Председника/це Странке;



доноси одлуку о именовању и разрешењу Извршног секретара Странке;



представља Странку у медијима или именује лице за контакт с медијима;



у случају да искаже неслагање са одлукама Председништва Странке вратића их на
поновно преиспитивање пре усвајања;



одобрава и потписује коалиционе споразуме на свим нивоима.

Председник/ца може сазвати седницу сваког органа и тела Странке, као и сваког
органа локалне организације.
Начин избора и опозива Председника/це
Члан 35.
Избор и разрешење Председника/це Странке утврђује се Пословником о раду
Скупштине и Правилником о изборима Странке.
Трајање мандата Председника/це
Члан 36.
Мандат Председника/це траје четири године са могућношћу поновног избора.
Начин одлучивања
Члан 37.
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Председник/ца Странке води политику Странке у складу са утврђеним програмским
циљевима и руководи Странком.
Председник/ца
секретара Странке.

Странке

именује

Заменика/цу

председника/це

и

Извршног

Заменик/ца Председника/це Странке
Члан 38.
Председник/ца Странка има свог заменика/цу.
Заменик/ца Председника/це мења Председника/цу у обављању дужности ако је
Председник/ца оправдано спречен/а.
Заменик/ца Председника/це за свој рад одговара Председнику/ци Странке.
Извршни секретар Странке
Члан 39.
Извршни секретар Странке је лице одговорно за финансијско пословање Странке.
Извршни секретар Странке је надлежан за следеће:





стара се и одговара за спровођење одлука Председника/це Странке;
потписује финансијска документа;
контактира са надлежним органом у складу са Законом о политичким странкама и
Законом о финансирању политичких активности;
обавља и друге послове предвиђене Статутом и послове које му повери
Председник/ца Сранке.

ГЛАВНИ ОДБОР СТРАНКЕ
Овлашћења
Члан 40.
Главни одбор Странке странке је представља орган Странке који окупља
координаторе именоване по територијалном принципу.
Главни одбор Странке:




спроводи Програм Странке, зацртане циљеве Странке и изборни програм и то
сваки координатор на подручју за које је именован одлуком Председника/це
Странке;
упућује Председнику/ци предлог кандидата за вршење јавних функција на нивоу
локалне организације и то сваки координатор на подручју за које је именован
одлуком Председника/це Странке;
упућује предлог о додели статуса почасног члана Странке на нивоу локалне
организације и то сваки координатор на подручју за које је именован одлуком
Председника/це Странке;
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предлаже листу кандидата/киња за носиоце највиших јавних функција на нивоу
локалне организације и то сваки координатор за подручје за које је именован
одлуком Председника/це Странке;
подноси извештај о раду Председнику/ци Странке и то сваки координатор за
подручје за које је именован одлуком Председника/це Странке;
обавља и друге послове који су му поверени од стране Председника/це Странке и
то сваки координатор за подручје за које је именован одлуком Председника/це
Странке.
Седнице Главног одбора Странке заказује Председник/ца Странке.
Састав
Члан 41.

Број чланова/ица Главног одбора Странке је одређен Одлуком о броју
координатора месних огранака Странке коју доноси Председник/ца Странке.
Начин избора и опозива
Члан 42.
Члан/ицу Главног одбора Странке именује Председник/ца Странке Одлуком о
именовању координатора за одређени месни огранак Странке, а у складу са Одлуком о
броју координатора месних огранак Странке коју доноси Председник/ца Странке.
Члана/цу Главног одбора Странке разрешава Председник/ца Странке Одлуком о
разрешењу координатора за одређени месни огранак Странке.
Трајање мандата
Члан 43.
Мандат чланова/ица Главног одбора Странке траје до дана разрешења
координатора месног одбора испред кога је лице представник у Главном одбору.
Начин одлучивања
Члан 44.
Седницу Главног одбора Странке сазива и њоме председава Председник/ца
Странке или у одсуству лице које овласти Председник/ца странке.
Главни одбор Странке је орган Странке који не доноси одлуке већ који спроводи
одлуке Председника/це Странке на нивоу месног огранка за које је именован сваки
појединачни координатор.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Овлашћења
Члан 45.
Надзорни одбор:
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врши контролу употребе финансијских средстава као и имовине Странке;
даје мишљење о свим финансијским извештајима Странке, пре њиховог усвајања
од стране надлежних органа Странке Председништву једном годишње, а у години
када се одржава Скупштина Странке, Скупштини.
Састав
Члан 46.
Надзорни одбор има председника/цу и два члана/ице.
Начин избора и опозива
Члан 47.

Председника/цу и чланове/це Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина
Странке.
Надзорни одбор између две Скупштине бира и разрешава Председништво
Странке.
Мандат
Члан 48.
Мандат Председника/це и чланова/ица Надзорног одбора траје четири године са
могућношћу поновног избора.
Начин одлучивања
Члан 49.
Надзорни одбор може пуноправно одлучивати ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова/ица Надзорног одбора.
Одлуке Надзорног одбора се доносе већином гласова присутних чланова/ица.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
Овлашћења
Члан 50.
Статутарна комисија прати промене законске регулативе и о истим извештава
Председништво и Председника/цу Странке, предлаже измене и допуне Статута Странке.
Статутарна комисија прати и друге законске прописе и одреднице које се односе на
рад политичког субјекта и о евентуалним променама законске регулативе извештава
Председништво и Председника/цу Странке.
Састав
Члан 51.
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Статутарна комисија има три члана.
Мандат
Члан 52.
Мандат чланова/ца Статутарне комисије
поновног избора.

траје четири године са могућношћу

Начин одлучивања
Члан 53.
Статутарна комисија може пуноправно одлучивати ако седници присуствује већина
од укупног броја чланова Статутарне комисије.

V ДЕО
ЗАСТУПАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Члан 54.
Лице овлашћено за заступање и представљање Странке је Председник/ца Странке
изабран/а на Скупштини Странке у складу са овим Статутом.
Председник/ца Странке заступа Странку без ограничења.
Председник/ца Странке може да овласти друго лице да заступа и представља
Странку у складу са одредбама овог Статута.

VI ДЕО
ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА И СТАТУТА И ПОСТУПАК
ДОНОШЕЊА И ИЗМЕНА ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ АКО
ИХ ДОНОСИ
Члан 55.
Општа акта Странке су:



Програм;
Статут.

ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Члан 56.
Поступак за доношење
оснивање Странке.

Програма Странке

покреће иницијативни одбор за
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Предлог Програма Странке обавезно садржи циљеве за које се Странка залаже.
Скупштина Странке разматра текст Предлога Програма Странке. Након
разматрања и усвајања или одбијања поднетих предлога за измене и допуне, Скупштина
гласањем усваја текст у целости и доноси Програм Странке већином гласова присутних
делегата.
ИЗМЕНА ПРОГРАМА
Члан 57.
Поступак за доношење
промене
Програма Странке
Председник/ца Странке или Председништво Странке.

може покренути

Одлука о покретању поступка промене Програма Странке обавезно садржи разлоге
за промену Програма Странке.
Предлог промене Програма Странке израђује Председништво Странке и упућује га
на расправу органима Странке. Расправа траје петнаест дана. Након спроведене
расправе, а на основу пристиглих ставова, Председништво Странке утврђује Предлог
Програма Странке који упућује на сагласност Председнику/ци Странке.
По добијању сагласности Председника/це Странке, Предлог Програма Странке се
упућује на Скупштину Странке.
Скупштина гласањем усваја текст у целости и доноси Програм Странке већином
гласова присутних делегата/киња.
ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 58.
Поступак за доношење
Странке.

Статута

покреће иницијативни одбор за оснивање

Предлог Нацрта Статута упућује се на расправу на Оснивачкој скупштини Странке.
Након спроведене расправе, а на основу пристиглих ставова, утврђује се текст Предлог
Статута.
Скупштина Странке разматра текст Предлога Статута. Након разматрања и
усвајања или одбијања поднетих амандмана, Скупштина гласањем усваја текст у целости
и доноси Статут већином гласова присутних делегата/киња.
ИЗМЕНА СТАТУТА
Члан 59.
Поступак за доношење промене Статута покреће Председништво Странке.
Одлука о покретању поступка промене Статута коју припрема Статутарна комисија
садржи разлоге садржи разлоге за промену Статута.
Предлог Одлуке о измени Статута Статутарна комисија упућује на расправу
органима Стране. Расправа траје петнаест дана. Након спроведене расправе, а на основу
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пристиглих ставова, Статутарна комисија сачињава Нацрт Статута који садржи предметну
измену.
Нацрт Статута се упућује Председнику/ци Странке на разматрање. Након његовог
разматрања и усвајања Председништво га као Предлог Статута упућује на Скупштину
Странке. Скупштина гласањем усваја текст у целости и доноси Статут већином гласова
присутних делегата.
Измене и допуне Статута Странке се не могу вршити без одлуке Скупштине Странке, осим
у случају усклађивања Статута Странке са изменама законске регулативе, а у складу с
чланом 29. Статута.
Члан 60.
Остале акте, уколико их Странка доноси, а који нису у надлежности Скупштине
Странке, доноси Председништво Странке на начин предвиђен Статутом.
Члан 61.
Општа акта се доносе у складу са одредбама овог Статута, а примењују се даном
објављивања на огласној табли Странке и на интернет презентацији Странке.

VII ДЕО
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 62.
Рад Странке је јаван.
Програм, Статут, Оснивачки акт и друга акта ако их доноси Странка као и лично име
заступника Странке дострупни су јавности путем интернет презентације.

VIII ДЕО
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ШИРЕ
ПОЛИТИЧКЕ САВЕЗЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И СПАЈАЊУ ПОЛИТИЧКЕ
СТРАНКЕ
Члан 63.
Странка може да сарађује са удружењима и другим политичким странкама у земљи
и иностранству које се залажу за поштовање и унапређење права свих народа без обзира
на верски, расну, националну и сваку другу припадност, оријентацију и различитост.
Одлуку о начину одлучивања о удруживању политичке странке у шире политичке
савезе у земљи и иностранству и спајању политичке странке са другом политичком
странком доноси Председник/ца Странке.
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IХ ДЕО
МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Члан 64.
За свој рад и активности Странке обезбеђује финансијска средства из јавних и
приватних извора.
Јавни извори су средства из буџета Републике Србије, буџета јединице
територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за
финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање.
Приватне изворе чине чланарина и прилози правних и физичких лица.
Висина годишњег прилога правних и физичких лица не може бити већа од висине
износа коју прописује Закон о финансирању политичких активности.
Председништво Странке доноси одлуку о висини и начину плаћања чланарине.
Странка има текући рачун код пословне банке.
НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА
Члан 65.
Надзорни одбор врши унутрашњу контролу финсијског пословања.

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ, ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА И
ВОЂЕЊЕ КЊИГА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ДА КОНТАКТИРА СА
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ

Члан 66.
Извршни секретар Сранке је лице одговорно за финансијско пословање,
подношење извештаја и вођење књига Странке и лице овлашћено да контактира са
надлежним органом осим ако законском регулативом није одређено другачије.
Вођење књиговодства се може поверити специјализованој агенцији или правном
лицу регистрованом за вођење књиговодствених послова у складу са законском
регулаивом из области књиговодства и рачуноводства.
Извршни секретар Странке је лице одговорно за контакт и подношење извештаја по
захтеву Агенције за борбу против корупције на законом утврђени начин.
Странка води посебне евиденције о прилозима које је примила и о својој имовини.

страна 25 од 29

Статут Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Распоред финансијских средстава
Члан 67.
Финансијска средства којима располаже Странка се троше наменски. Налогодавац
за коришћење финансијских средстава је Извршни секретар.

Х ДЕО
ПРЕСТАНАК РАДА СТРАНКЕ
НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА
Члан 68.
Странка престаје са радом у случају да на предлог Председника/це Странке
Председништво Странке донесе предлог одлуке о престанку рада или одлуке о спајању са
другом или другим политичким странкама.
Предлоге одлука из става 1. овог члана Председништво Странке доноси
двотрећинском већином гласова, укључујући и глас Председника/це Странке, и упућује на
усвајање Скупштини Странке.
Одлуку о престанку рада Странке доноси Скупштина Странке.
НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА
Члан 69.
Имовина Странке у случају престанка рада Странке припашће Црвеном крсту.

ХI ДЕО
ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД И ДЕЛОВАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ
Посланици/це, /одборници/це и посланички, одборнички клубови
Члан 70.
Посланици/це, одбореникци/це Странке, у складу са законом, могу формирати
сопствени Посланички/одборнички клуб у Народној скупштини Републике Србије,
покрајинским и градским Скупштинама, а могу учествовати у формирању
Посланичких/одборничких клубова заједно са другим политичким странкама.
О формирању и избору чланова/ца Посланичког/одборничког клуба, односно
учешћу у Посланичким/одборничким клубовима других политичких странака одлучује лице
овлашћено за заступање Странке.
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Посланички/одборнички клуб Странке је дужан да поштује политику Странке и за
свој рад извештај подносе Председнику/ци Странке.
Посланички/одборнички клуб:





спроводи политику Странке;
извештва Председника/цу Странке о свим питањима из скупштинске надлежности и
делује у складу са одлукама Председника/це Странке;
бира и разрешава председника/цу и заменика председника/це Посланичког клуба;
обавља и друге послове за које је овлашћен законом и актима Странке.

Одлуке посланичког/одборничког клуба Странке су валидне искључиво уз писмену
сагласност лица овлашеног за заступање Странке.
Обавезе посланика/ца и одборника/ца
Члан 71.
Посланици/це и одборници/це гласају у складу са одлукама Посланичког клуба
Странке, Програмом и Статутом Странке.
У случају да посланици/це и одборници/це поступају супротно одлукама
Председништва Странке и без писмене сагласности лица овлаштеног за заступање
Странке по хитном поступку се приступа утврђивању дисциплинске одговорности у складу
са Правилником о дисциплинском поступку.
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА
Савет омладина Странке
Члан 72.
Савет омладину Странке чине сви чланови/це до навршених тридесет година
живота.
Омладина Странке покреће иницијативе и даје предлоге Председнику/ци Странке
за унапређење рада и деловања Странке.
Организација и деловање Омладине Странке утврђује се програмом који доноси
Председник/ца Странке.
Савет жена Странке
Члан 73.
Савет жена Странке је посебан облик организовања и деловања у оквиру Странке
који се организује у циљу унапређења положаја жена, заштиту права жена и мајки,
унапређење положаја породице и равноправност полова.
Организација и деловање Савета жена Странке утврђује се програмом који доноси
Председник/ца Странке.
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Политички савет Странке
Члан 74.
Политички савет Странке је саветодавно тело Странке. Чланове Политичког савета
Странке бира и разрешава Председник/ца Странке.
Политички савет Странке даје предлоге и иницијативе по питањима из области
стратегија политичког система, друштвеног и привредног раста и развоја, едукације, обуке
и појединих пројеката значајних за деловање Странке.
Политички савет Странке се састаје на позив Председника/це Странке.
Председник/ца Странке може именовати председника Политичког савета, а број чланова
Политичког савета Странке није ограничен.
Изборни штаб/ Централни изборни штаб
Члан 75.
Изборни штаб може бити формиран на подручју месног огранка док се на подручју
целе Странке у време пред изборе на одређеном нивоу формира Централни изборни
штаб.
Председник/ца Странке одређује број чланова/ица изборних штабова, као и
Централног изборног штаба.
Председник/ца Странке именује лице које ће обављати функцију председника/це
изборних штабова на свим нивоима за сваки циклус избора, као и председника/цу
Централног изборног штаба.

ХII ДЕО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Дисциплинска одговорност
Члан 76.
Чланови странке који својим деловањем наносе штету угледу Странке и делују у
супротности са Програмом и Статутом Странке подлежу дисциплинској одговорности.
Члан 77.
Дисциплински орган Странке је Дисциплинска комисија Странке коју именује
Председник/ца Странке и Статутарна комисија.
Дисциплинска комисија одлучује о дисциплинској одговорности. Одлучивање по
жалби врши Статутарна комисија Странке. Одлука Статутарне комисије се је коначна.
Члан 78.
Дисциплински орган Странке из претходног члана приликом одлучивања о
дисциплинској одговорности поступа у складу са одредбама Правилника о дисциплинској
одговорности. Правилник о дисциплинском поступку доноси Председништво Странке.
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У зависности од повреде дисциплинске одговорности члану/ици могу бити изречене
следеће мере: укор, опомене, искључење из Странке.
Правилником о дисциплинској одговорности прецизно су
дисциплинске одговорности као и период трајања дисциплинских мера.

утврђене

врсте

Слава Странке
Члан 79.
Слава Странке је Свети Николај Велимировић Српски и Жички, иста се свечано
обележава дана 3. маја сваке године.
Дан Странке
Члан 80.
Дан Странке се свечано обележава на Сретење 15. фебруара сваке године.
Председништво Странке доноси одлуку о обележавању других датума значајни за
Странку.
Мировање чланства
Члан 81.
Члану/ици Странке посебном одлуком може се одобрити мировање чланства из
нарочито оправданих разлога или разлога које прописује Закон.
Одлуку о мировању чланства доноси Председник/цa Странке.
Ступање на снагу Статута
Члан 82.
Статут ступа на снагу на дан када је усвојен и биће објављен на огласној табли
Странке и интернет презентацији.

У Новом Саду, 30. јул 2015. године

Председник Странке
Томислав Бокан
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