СТАТУТ
СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Српски покрет обнове је демократска и државотворна политичка странка, чији су чланови
слободно и добровољно удружени ради остваривања политичких циљева Српског покрета
обнове, демократским обликовањем политичке воље грађана и учешћeм на изборима.
1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА, ИЗГЛЕД И
САДРЖИНА ПЕЧАТА
Члан 2
Назив политичке странке је Српски покрет обнове.
Скраћени назив Српског покрета обнове је СПО.
Седиште Српског покрета обнове је у Београду, у Улици Кнез Михаилова број 48.
Члан 3
Српски покрет обнове је правно лице уписано у Регистар политичких странака који се води
код министарства надлежног за послове управе.
Српски покрет обнове заступа председник.
Председник може овластити друга лица да заступају и представљају Српски покрет обнове у
складу са овим Статутом.
Члан 4
Симбол визуелног идентитета Српског покрета обнове (у даљем тексту: СПО) је рука са
подигнута три прста.
Застава СПО је светло плаве боје CMYK 49,0,0,0 / RGB 90,188,238 са амблемом СПО у
средини. Организационе јединице по територијалном принципу могу на застави испод
амблема странке, исписати великим словима ћирилицом на српском језику текст: СРПСКИ
ПОКРЕТ ОБНОВЕ и место, односно назив организационе јединице.
Амблем СПО је на подлози боје српске националне заставе са три стилизована слова: "С",
које симболизује оцила из националног грба; "П", које симболизује шајкачу; и "О", које
симболизује срце.
Члан 5
Печат СПО је округлог облика са пуним називом, исписаним по ободу, ћирилицом, на
српском језику.
Изглед и садржина печата органа и организационих јединица СПО истоветни су као печат
СПО са додатним навођењем назива органа, односно организационих јединица на које се
односи.

2. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
Члан 6
СПО је странка умереног десног опредељења, слободних и одговорних чланова који делују
ради остваривања следећих програмских начела и циљева, који су гарант парламентарне
демократије, владавине права и људских слобода:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

економски јака и политички утицајна држава – Србија
поштовање човека, његовог достојанства, индивидуалних права и слобода
независно од његове верске, расне и националне припадности, пола, политичког
уверења и социјалног стања;
заштита и унапређење положаја породице, коју сматрамо основом здравог
друштва;
одржив и динамичан привредни равномерни регионални развој;
остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави,
владавине права;
чланство Србије у Европској унији, НАТО, и свим облицима евроатлантских
интеграција;
заштита националног идентитета и традиционалних вредности српског народа;
исправљање историјских неправди нанетих грађанима Србије за време комунизма;
заштите права националних мањина;
борба за свестрану заштиту Срба и српске баштине на КиМ, уз европске гаранције,
без признавања независности Косова.

У остваривању програмских циљева, СПО се, полазећи од начела политичког легитимитета
и легалитета, користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламентарним
средствима.
У остваривању циљева и програмских начела СПО сарађује са политичким странкама и
удружењима у земљи и иностранству.

II ЧЛАНОВИ СПО
1. УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА
Члан 7
Члан СПО може бити сваки пунолетни и пословно способни држављанин Србије који
прихвати Програм и Статут СПО, и када потпише изјаву о приступању.
Члан СПО не може бити члан неке друге политичке странке.
Учлањење у СПО врши се у општинском, односно градском одбору или код општинског
повереника, у складу са овим Статутом.

Општински, односно градски одбор може предложити, одложити или одбити учлањење у
СПО.
Члан добија чланску карту. Чланска карта је једнообразна, а њен изглед и садржину
одређује Председништво СПО, које је надлежно за штампу и дистрибуцију истих по
организационим јединицама.
Сви појмови који се у овом Статуту користе у мушком роду обухватају исте појмове у
женском роду.
Члан 8
Евиденцију чланова СПО воде општински, односно градски одбори СПО, у складу са
Законом о политичким странкама.
У седишту СПО води се јединствена централна електронска база података.
Члан 9
Чланство у СПО престаје иступањем или искључењем.
О иступању из СПО члан, писaним путем, обавештава општински, односно градски одбор
у којем је евидентиран.
Ако члан то не учини, општински, односно градски одбор, на чијој територији је
евидентиран, на основу усмене изјаве члана о иступању из СПО, доноси одлуку о његовом
искључењу и о томе може обавестити јавност.
Општинска организација СПО обавезна је да о свим променама обавештава генералног
секретара.
Члан СПО може бити искључен из СПО у случајевима неиспуњења дужности и
нарушавања угледа СПО, као и због деловања супротног одлукама и ставовима СПО.
Одлуку о искључењу члана СПО доноси председништво општинског, односно градског
одбора.
Изузетно, члан може бити искључен из СПО одлуком Председништва СПО.
Искључење се спроводи на основу Правилника о дисциплинској одговорности, који доноси
Председништво СПО.
Члан 10
СПО могу приступити професионална, културна, хуманитарна и друга слична удружења
грађана, под условом да су циљеви ради којих су организовани у складу са програмским
циљевима СПО.
Одлуку о пријему колективних чланова доноси Председништво СПО.
2. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА
Члан 11
Члан СПО има право да:
- учествује у свим облицима политичког рада СПО;
- предлаже ставове, закључке и покреће иницијативе у организационим јединицама и
органима СПО;
- буде биран у органе и да учествује у бирању свих органа СПО;
- буде информисан о раду и ставовима органа СПО;

- да се упозна са приходима и расходима СПО.
Члан 12

Члан СПО обнове дужан је да:
- доприноси порасту угледа СПО као и реализацији програмских циљева СПО;
- организовано учествује у јавном животу, заступајући погледе и ставове СПО;
- за Програм и програмске циљеве СПО придобија нове чланове и присталице;
- поштује демократска начела, Статут и друга правила СПО,
- доследно спроводи одлуке и упутства, без обзира на ставове које је имао у процесу
одлучивања;
-плаћа чланарину и материјално помаже СПО према могућностима.
Члан 13
Члан СПО не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења у оквиру органа
СПО.
Члан СПО је дужан да, у јавности, заступа искључиво ставове и мишљења које је утврдила
већина, без обзира на то какав је лични став или мишљење имао у поступку доношења
одлуке.
Члан, који остварује примања, која произлазе из мандата СПО, дужан је да део тих
примања даје СПО, у месечном износу, који је одређен Правилником о чланарини.
Члан може материјално, односно финансијски помагати СПО у облику прилога и других
облика помоћи утврђеним Законом.
Због давања материјалне, односно финансијске помоћи СПО, нико не може остваривати
додатна или посебна права.
Обавезе из овог члана утврђују се посебним Правилником о чланарини који усваја
Председништво СПО.
Члан који није платио чланарину за текућу годину не може да бира, ни да буде биран за
кандидата за страначке функције, нити кандидата СПО на локалним, покрајинским или
републичким изборима.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СПО
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ
ПРИНЦИПУ
Члан 14
СПО је организован по територијалном принципу.
СПО има рачун, а организациони облици СПО могу имати подрачуне на које се дозначују
средства у складу Законом о финансирању политичких странака и Статутом СПО.
Организационе јединице СПО по територијалном принципу немају статус правног лица.
Организационе јединице СПО по територијалном принципу су:
1. Месна организација
2. Општинска организација

3.
4.
5.
6.

Градска организација
Окружна организација
Регионална организација
Покрајинска организација

Члан 15
Месна организација може се основати за подручје једног или неколико насеља као и у
деловима градских целина, зависно од потреба и броја чланова СПО.
Члан 16
Општинска организација је основни облик организовања СПО. Оснива се за подручје једне
општине.
Члан 17
Градске организације оснивају се за подручје градова, а према позитивноправном уређењу
Србије.
Члан 18
Окружне организације оснивају се за територију округа, на простору и у броју како је
установила Република Србија.
Одлуку о оснивању окружне организације доноси Председништво СПО.
Члан 19
Регионална организација се оснива ради брже и ефикасније координације и то:
Западна - за територију Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског округа
Централна - за територију Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа)
Источна - за територију Борског, Зајечарског и Браничевског округа)
Јужна - за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа
Покрајински одбори за Војводину и Косово и Метохију, као и градски одбор Београд имају
статус специјалних регионалних организација.
Члан 20
На територији аутономних покрајина оснивају се покрајинске организације.
2. ОРГАНИ СПО
- овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања Органи СПО су:
-Сабор
- Главни одбор
- Председник
- Заменик председника

Члан 21

- Потпредседници
- Председништво
- Извршни одбор
- Политички савет
- Генерални секретар
- Директор
- Интернационални секретар
- Комисија за Статут
- Надзорни одбор
- Покрајински одбор
- Регионални одбор
- Окружни одбор
- Градски одбор
- Општински одбор
- Месни одбор
САБОР

Члан 22
Сабор је највиши орган СПО.
Сабор може бити редовни и ванредни.
Редовни Сабор је изборни и одржава се сваке четврте године.
Сабор сазива Председник или Главни одбор двотрећинском већином чланова.
Припремама Сабора руководи Организациони одбор којег бира Главни одбор, на предлог
Председника.
Члан 23
Сабор:
- усваја Програм СПО;
- разматра и усваја извештај о раду органа СПО између два Сабора;
- бира и разрешава Председника и истовремено потпредседнике, које предложи кандидат за
председника;
- доноси Пословник о свом раду.
Члан 24
Састав Сабора:
- сви чланови Главног одбора
- председници градских и општинских одбора;
- изабрани представници општинских, односно градских организација, у сразмери коју
утврди Председништво;
- носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи.
Члан 25
Сабор може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја делегата
Сабора, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата, јавним гласањем.
Одлука о избору и разрешењу Председника и потпредседника доноси се тајним гласањем.
У случају постојања само једног кандидата за Председника, одлука о избору може се
донети и јавним гласањем.

Рад Сабора уређује се Пословником о раду Сабора који доноси Сабор на предлог
Организационог одбора.
Члан 26
Ванредни Сабор сазива се:
- по одлуци Главног одбора двотрећинском већином чланова;
- на захтев Председника СПО.
Главни одбор именује чланове Организационог одбора ванредног Сабора на предлог
Председника СПО.
ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 27
Главни одбор је највиши орган СПО између два заседања Сабора.
Састав Главног одбора:
чланови Председништва;
председници окружних одбора;
републички и покрајински посланици;
носиоци највиших функција на републичком и покрајинском нивоу;
председници општина и градоначелници
председници општинских одбора СПО у општинама у којима СПО има одборника/е
у скупштини.
Главни одбор може кооптирати и друга лица на предлог Председништва СПО.
Мандат чланова Главног одбора у правилу траје 4 (четири) године, а може престати раније
уколико престане функција на основу које је остварено чланство у Главном одбору.
Члан 28
Главни одбор сазива Председник или Председништво.
Члан 29

Главни одбор:
- утврђује политику СПО између два Сабора;
- усваја Статут и статутарне одлуке, као и измене и допуне статута;
- на предлог Председника, усваја изборни програм СПО и одлучује о учешћу СПО на
изборима и закључењу изборних коалиција на свим нивоима;
- разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
- бира и разрешава чланове Комисије за статут и Надзорног одбора, на предлог
Председника;
- покреће поступак о поверењу Председнику;
- на предлог Председника, разрешава, двотрећинском већином, потпредседнике и, на
предлог Председника, бира новог потпредседника, односно потпредседнике;
- даје и опозива мандат посланицима;
- сазива редовни и ванредни Сабор;
- доноси опште акте СПО из своје надлежности;
- проглашава почасног председника СПО
- доноси Пословник о свом раду;

- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима СПО.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира Председништву
СПО.
Члан 30
У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности
Сабора, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање
или спречава наступање штетних последица по СПО.
Све одлуке донете у овим случајевима упућује Сабору на верификацију на првом наредном
заседању.
Главни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног
броја чланова Главног одбора.
Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави мишљење
Комисије за статут.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 31
Председник је политички и извршни орган СПО.
Председник се бира на Сабору, у складу са Пословником о раду Сабора.
Мандат Председника траје четири године, односно до избора на Сабору.
Члан 32

Председник:
- представља и заступа СПО у земљи и иностранству;
- води политику СПО;
- сазива Главни одбор и Председништво и председава њиховим седницама;
- једног од потпредседника одређује за Заменика Председника;
- сазива редовни и ванредни Сабор СПО;
- предлаже надлежном органу СПО кандидате за потпредседнике, Генералног секретара,
Директора, председнике Политичког савета и Извршног одбора, председнике и чланове
Комисије за статут и Надзорног одбора, као и кандидате за посланике;
- предлаже Главном одбору закључење споразума о коалицијама;
- предлаже Председништву удруживање у шире политичке савезе у земљи или
иностранству;
- предлаже Главним одбору спајање СПО са другом странком;
- одређује представнике СПО за учешће на међународним скуповима;
- именује Портпарола;
- именује своје саветнике за одређене области;
- врши и друге послове у складу са Статутом и другим актима СПО.
Председник може овлашћењем пренети вршење свих послова из своје надлежности на
заменика председника, осим вођења политике СПО.
Члан 33
Председник може сазвати седницу сваког органа СПО.

Члан 34
Поступак за разрешење Председника, пре истека мандата, покреће двотрећинска већина од
укупног броја општинских одбора СПО, иницијативом коју доставља Главном одбору, који
одлучује о иницијативи.
У том случају, Главни одбор заказује ванредни Сабор.
Ако председник поднесе оставку или, из било којих разлога, буде трајно спречен да врши
послове, заменик председника врши функцију Председника до одржавања Сабора, који се
мора одржати у року од 100 дана.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Члан 35

Заменик председника:
- помаже Председнику у раду;
- обавља послове које му повери Председник, за време његове одсутности или спречености;
- врши и друге послове по овлашћењу Председника.
Заменик председника је дужан да консултује Председника при вршењу овлашћења.
Заменик председника за свој рад одговара Председнику, Сабору и Главном одбору.
ПОТПРЕДСЕДНИК
Члан 36
Потпредседници су задужени за остваривање програмских циљева СПО.
Потпредседници помажу Председнику у обављању његових послова.
Потпредседници за свој рад одговарају Председнику, Сабору и Главном одбору.
Мандат потпредседника траје четири године.
ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 37
Председништво је политичко-извршни орган СПО.
Састав Председништва:
- Председник;
- заменик председника, потпредседници, председници Извршног одбора, Политичког
савета, директор, генерални секретар, интернационални секретар
- шефови посланичких клубова СПО у републичкој и покрајинској скупштини
- председници регионалних одбора СПО
- до 5 члана на предлог председника СПО.
Мандат чланова Председништва траје по правилу 4 године, а може престати раније
уколико престане функција на основу које је остварено чланство у Председништву.
Члан 38

Председништво:
- утврђује политику СПО између седница Главног одбора;

- води кадровску политику СПО (потврђује листу за посланике, одлучује о мандатима
посланика на предлог Председника, одређује кандидате за носиоце државних функција на
републичком и покрајинском нивоу, потврђује кандидате за градоначелнике и председнике
општина);
- на предлог Председника, бира Генералног секретара, председника Извршног одбора,
Директора и Интернационалног секретара;
- именује председника и чланове политичког савета;
- именује централни изборни штаб и његовог шефа;
- верификује резултате скупштина општинских, односно градских организација СПО;
- распушта органе организационих јединица по територијалном принципу и именује
председника организационе јединице по територијалном принципу, до избора новог;
- припрема седнице Главног одбора и утврђује предлоге докумената;
- утврђује предлог Статута, као и предлог измена и допуна Статута
- утврђује предлог Програма СПО
- одлучује о формирању одбора СПО у иностранству;
- располаже покретном и непокретном имовином СПО;
- доноси финансијски план СПО;
- одлучује о прикупљању и намени средстава СПО у складу са финансијским планом;
- оснива фондове, предузећа и друга правна лица;
- доноси правилнике (о чланарини, о дисциплинској одговорности, о изборима у СПО) и
друге опште акте у складу са овим Статутом;
- доноси Пословник о свом раду;
- обавља и друге послове, у складу са одлукама и ставовима Главног одбора.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 39
Извршни одбор је политичко-оперативни орган СПО.
Извршни одбор чине председник, потпредседник и чланови са мандатним периодом који
траје по правилу 4 године.
Потпредседника и чланове Извршног одбора именује председник Извршног одбора.
Члан 40
Извршни одбор:
- припрема седнице Председништва и Главног одбора и извршава њихове одлуке;
- припрема предлоге докумената СПО;
- координира рад општинских, градских, окружних, регионалних и покрајинских
организација;
- стара се о информисању чланства и о промоцији СПО;
- разматра извештаје о раду фондова, предузећа и других правних лица чији је оснивач
СПО;
- образује савете за одређене области
- доноси пословник о свом раду.

ПОЛИТИЧКИ САВЕТ
Члан 41
Политички савет је политичко-саветодавни орган СПО састављен од чланова и
симпатизера СПО који су признати стручњаци у различитим областима друштвеног
живота. Мандат председника и чланова Политичког савета траје по правилу 4 године.
Председник Политичког савета мора бити члан СПО.
Председника и чланове Политичког савета именује Председништво.
Члан 42

Политички савет:
- бави се стратешким питањима развоја СПО;
- бави се најзначајнијим питањима везаним за оставривање програмских циљева СПО;
- бави се истраживачким радом у актуелним областима друштвеног живота.
Политички савет може да предложи измене Програма СПО и друга политичка акта СПО.
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ
Члан 43
Комисија за Статут је самостални орган СПО којег бира Главни одбор на период од четири
године.
Комисија за Статут има председника, заменика председника и одређени број чланова.
Члан 44
Комисија за Статут:
- тумачи Статут СПО;
- припрема нацрт као и измене и допуне Статута по одлуци Председништва;
- припрема нацрт измена и допуна других општих аката странке;
- прати остваривање Статута и предлаже мере за његово остваривање;
- предлаже мере за боље организовање СПО;
- одлучује о жалбама у поступку дисциплинске одговорности.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 45
Надзорни одбор је самостални орган СПО којег бира Главни одбор на период од четири
године.
Надзорни одбор има председника и најмање два члана.
Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање СПО и о томе извештава
Председништво.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 46
Генерални секретар је политичко-оперативни орган СПО кога на предлог Председника
бира Председништво на период од четири године.
Генерални секретар руководи радом стручне службе, стара се о доношењу и примени свих
аката СПО у текућем раду органа.
Генералном секретару престаје мандат пре времена на које је именован у случају:
- подношења оставке;
- престанка чланства у СПО
- када Председништво, на предлог Председника, донесе одлуку о његовом разрешењу.
ДИРЕКТОР
Члан 47
Директор је извршни орган СПО кога, на предлог Председника, бира Председништво на
период од четири године.
Директору престаје мандат пре времена на које је именован у случају:
- подношења оставке;
- престанка чланства у СПО;
- када Председништво, на предлог Председника, донесе одлуку о његовом разрешењу.
Члан 48
Директор:
- одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига СПО
- овлашћен је да контактира са Агенцијом за борбу против корупције;
- потписује све уговоре које закључује СПО, по овлашћењу Председника;
- стара се о вођењу књига и контактира са надлежним државним органима;
- предлаже Председништву финансијски план СПО и стара се о његовом испуњењу;
- налогодавац је за трошење финансијских средстава СПО;
- припрема и подноси Председништву финансијске извештаје и завршни финансијски
рачун СПО;
- потписује финансијска документа СПО и одобрава отварање рачуна, подрачуна и израду
печата организационим јединицама по територијалном принципу;
- доноси акт о систематизацији радних места стрчних служби СПО;
- врши и друга овлашћења у складу са Законом о раду у области радних односа;
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 49
Интернационални секретар је инокосни оперативни орган СПО којег, на предлог,
Председника именује Председништво на мандатни период који траје по правилу 4 године.
Интернационални секретар обавља све оперативне послове везане за међународне контакте
и сарадњу са другим странкама, страначким удружењима и међународним организацијама.
Интернационални секретар у свом раду заступа интересе, политику и Програм СПО, а у

обављању својих послова уско сарађује са свим органима СПО.
МЕСНИ ОДБОР
Члан 50
Месну организацију чине сви чланови СПО који су у евиденцији општинске, односно
градске организације СПО, а имају пребивалиште на тој територији.
Одлуку о оснивању и распуштању месног одбора доноси председништво општинског,
односно градског одбора са тог подручја.
Председништво општинског, односно градског одбора именује председника и
председништво месног одбора, које може имати од три до пет чланова.
Месни одбор нема свој печат, нити подрачун.
ОПШТИНСКИ ОДБОР

Члан 51
Општински одбор чине председник, чланови председништва општинског одбора,
одборници у скупштини општине, носиоци највиших функција у локалној самоуправи,
председници месних одбора, односно повереници и угледни чланови које кооптира
председништво општинског одбора.
Општински одбор:
- организује рад и спроводи одлуке органа СПО на територији општине;
- доноси одлуку о сазивању скупштине општинске организације у складу са Правилником о
изборима у СПО;
- одлучује о формирању и распуштању месних одбора;
- формира општински изборни штаб;
- предлаже кандидата за председника СПО;
- предлаже кандидате за посланике;
- предлаже и, по одобрењу Окружног односно Градског одбора, утврђује листу
кандидата за одборнике;
- бира секретара и благајника одбора на предлог председника;
- врши пријем нових чланова;
- одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
- доноси пословник о свом раду;
- обавља и друге послове утврђене општим актима СПО.
Општински одбор има свој печат и подрачун, у складу са Законом о финансирању
политичких странака.
Члан 52
Српски омладински покрет обнове (у даљем тексту: СОПО) је омладинска организација
СПО, коју чине чланови СПО млађи од 28 година.

Посебним Правилником, које доноси Председништво, уређује се организација и деловање
СОПО.
Члан 53
Скупштина општинске организације СПО je највиши орган општинске организације СПО.
Скупштина општинске организације СПО бира и разрешава председника одбора, уз
сагласност Председништва СПО.
Ако скупштина општинске организације СПО не буде одржана или не буде одржана у
складу са Правилником o изборима у СПО, Председништво СПО именује председника
општинског одбора.
Председник општинског одбора се бира на четири године.
Председник општинског одбора:
- руководи општинским одбором
- именује чланове председништва општинског одбора
- представља и заступа општински одбор;
- сазива и руководи седницама општинског одбора и председништва општинског одбора;
- сазива скупштину општинске организације;
- спроводи одлуке општинског одбора и органа СПО;
- покреће дисциплински поступак против чланова СПО општинске организације;
- одговоран је за финансијско пословање општинског одбора.
Члан 54
Председништво општинског одбора је извршни орган, које се може самостално састајати и
одлучивати када то захтевају интереси СПО, односно општинске организације.
Председништво општинског одбора има од 5 до 9 чланова.
Мандат чланова председништва општинског одбора траје 4 године.
Члан 55
Председништво општинског одбора:
- води писану евиденцију свих чланова са своје територије;
- учлањује нове чланове;
- организује прикупљање чланарине и других прилога за СПО;
- организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала;
- организује јавне трибине и промоције;
- оснива и организује рад разних секција;
- бави се свим текући питањима од интереса за СПО.
ГРАДСКИ ОДБОР
Члан 56
Све одредбе овог Статута, које се односе на општинске организације, аналогно се
примењују на градске организације, тако што се одредбе које се тичу општинског одбора
примењују за градски одбор, председништва општинског одбора за председништво
градског одбора, а одредбе у вези са месним одбором, не општинске одборе који су у
саставу градског одбора.

Члан 57
Градски одбор има свој печат и подрачун, у складу са Законом о финансирању политичких
странака.
Градски одбор разматра питања и доноси препоруке, упутства и одлуке које обавезују
чланове СПО на територији града.
ОКРУЖНИ ОДБОР
Члан 58
Окружном организацијом руководи Окружни одбор, којег чине председници општинских,
односно градских одбора и чланови именовани од стране Председништва СПО.
Окружни одбор може има свој печат, али не и подрачун.
Члан 59
Председништво СПО бира и разрешава председника и потпредседнике окружног одбора на
период од четири године.
Члан 60
Окружни одбор на свом подручју спроводи одлуке и ставове СПО, предлаже Главном
одбору и Председништву СПО доношење одлука и ставова, усклађује рад општинских,
односно градских одбора и врши надзор над њиховим радом.
Окружни одбор доноси одлуку којом утврђује свој програм рада и начин његовог
остварења, у складу са овим Статутом и другим општима актима СПО.
Члан 61
Седиште окружног одбора налази се, по правилу, у месту које је седиште округа одређеног
од стране Републике Србије.
РЕГИОНАЛНИ ОДБОР
Члан 62
Регионални одбор чине председници окружних одбора са територије за коју је регионални
одбор организован.
Регионални одбор може имати свој печат, али не и подрачун.
Члан 63
Чланови регионалног одбора бирају председника регионалног одбора већином гласова од
укупног борја чланова регионалног одбора. Председник регионалног одбора је члан
Председништва СПО.

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР
Члан 64

Покрајински одбор чине председници окружних, градских, односно општинских одбора и
чланови именовани од стране Председништва СПО.
Покрајински одбор има свој печат и подрачун, у складу са Законом о финансирању
политичких странака.
Члан 65
Покрајински одбор већином гласова бира председника и потпредседнике покрајинског
одбора, на период од четири године.
Председник, који руководи радом покрајинског одбора, именује секретара одбора.
Потпредседник покрајинског одбора, кога овласти председник покрајинског одбора,
замењује председника покрајинског одбора у време његове одсутности.
Члан 66
Покрајински одбор Косова и Метохије може имати више копредседника, о чему одлучује
Председништво Покрајинског одбора, већином гласова.
Члан 67
Покрајински одбор:
- расправља о стању односа у СПО и друштву на подручју покрајине;
- спроводи политику СПО на територији за коју је основан;
- усмерава правце деловања општинских, градских и окружних одбора на својој
територији;
- именује покрајински изборни штаб, руководи његовим радом и обједињује рад локалних
изборних штабова;
- остварује односе са јавношћу;
- уређује и решава сва друга питања која се тичу деловања СПО на територији покрајине;
- предлаже Главном одбору и Председништву доношење одлука и упутстава од интереса за
СПО на подручју покрајине;
- предлаже листу кандидата за посланике у покрајинској скупштини, коју потврђује
председништво СПО;
- бира и разрешава посланике у покрајинској скупштини, уз сагласност председништва
СПО;
- доноси пословник о свом раду.
IV ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА И СТАТУТА И
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
Члан 68
Поступак за доношење Статута може покренути Председништво СПО.
Комисија за статут израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим члановима
Председништва СПО. Чланови Председништва, у року од 15 дана у писаној амандманској
форми достављају Комисији за статут своје мишљење о преднацрту Статута. Комисија
сачињава нацрт Статута доставља Главном одбору на усвајање.

Главни одбор гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова присутних
чланова.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Члан 69
Поступак за доношење Програма може покренути Председништво или Политички савет
СПО.
Комисија за писање Програма израђује преднацрт Програма и упућује га на расправу свим
члановима Председништва и Политичког савета СПО. Након спроведене расправе на
основу пристиглих ставова, Комисија за писање Програма сачињава нацрт Програма који
доставља Главном одбору на разматрање.
Након разматрања Главни одбор утврђује предлог Програма и упућује га Сабору на
усвајање.
Сабор гласањем за текст у целини усваја Програм већином гласова присутних делегата.
Измене и допуне Програма врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Програмске декларације и слична документа усваја Главни одбор или Председништво
СПО.
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 70
Рад и деловање СПО је јаван. Јавност рада и деловање органа и чланства СПО остварује се
на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних
интернет презентација СПО и на друге начине, успостављајући односе и делујући на јавно
мњење грађана, бирача, симпатизера и чланова СПО.
СПО је дужан да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име
заступника СПО, програм, статут и друге опште акте, ако их доноси.
V НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ СПО И ШИРЕ ПОЛИТИЧКЕ
САВЕЗЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И СПАЈАЊУ СПО
Члан 71
Председништво СПО одлучује о удруживању СПО у шире политичке савезе у земљи или
иностранству, при чему задржава свој правни субјективитет.
Главни одбор, на предлог Председника СПО, двотрећинском већином, одлучује о спајању
СПО са неком другом или другим политичким странкама које су уписане у Регистар, ради
стварања нове политичке странке и у том случају губи свој правни субјективитет, а нови
правни субјекат постаје политичка странка која је настала спајањем две или више
политичких странака.
VI НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Члан 72
СПО се финансира из јавних и приватних извора, у складу са Законом.
Јавни извори су средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне
аутономије и буџета јединице локалне самоуправе.
Приватни извори су чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од
промотивних активности СПО, приходи од имовине СПО и легати.
Одлуку о висини и начину плаћања чланарине доноси Председништво СПО.
СПО је дужан је да води књиговодство о свим приходима и расходима.
Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са
прописима којима се уређује рачуноводство.
Начин прикупљања, расподеле и трошења новчаних средстава, располагање имовином
СПО, као и међусобни односи организационих јединица СПО, у погледу дозначавања
средстава на њихове подрачуне, спроводи се у складу са Правилником о садржају
евиденција и састављања извештаја о прилозима и имовини политичких странака.
НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПОСЛОВАЊА
Члан 73
Унутрашњу контролу финансијског пословања СПО врши Надзорни одбор.
Надзорни одбор сачињава извештај о извршеној унутрашњој контроли финансијског
пословања СПО, који већином гласова усваја Председништво.
VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА
Члан 74
Одлуку о престанку рада СПО доноси Сабор, 2/3 већином гласова укупног броја делегата
Сабора.
НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ СПО У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА
Члан 75
Целокупна имовина СПО је недељива и њоме располаже и управља Председништво.
Одлуком о престанку рада СПО Сабор одлучује и о имовини СПО.
VIII ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД И ДЕЛОВАЊЕ СПО
1. ПОСЛАНИЧКИ И ОДБОРНИЧКИ КЛУБ СПО
Члан 76
Посланици СПО организују се у посланичке клубове СПО.

Чланови посланичког клуба СПО могу бити и посланици који нису чланови СПО, ако се с
тим сложи Председништво СПО.
Посланици СПО, кад не испуњавају услове да образују свој клуб, могу бити чланови
других посланичких клубова, о чему одлуку доноси Председништво СПО.
Посланички клуб бира председника и секретара на предлог Председништва СПО.
Члан 77
Чланови Посланичког клуба расправљају о питањима која су на дневном реду Скупштине,
заузимају ставове, водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буду у складу са Програмом
СПО и одлукама СПО.
Посланици СПО не могу потписивати законске предлоге и иницијативе других
посланичких клубова без сагласности Посланичког клуба СПО.
Ове одредбе сходно се примењују на одборнике у општинским и градским скупштинама.
Члан 78
Кодекс етике, као један од програмских докумената СПО, обавезује сваког одборника и
посланика на листи СПО да својом унапред потписаном оставком, потврди да његовим
мандатом располаже Главни одбор СПО, односно надлежни локални органи СПО.
Текст оставке формулише Председништво СПО.
Ниједна оставка не може бити активирана без одлуке Председништва СПО за посланике и
надлежних органа организационих јединица по територијалном принципу за одборнике.
Мандат посланику и одборнику може се ускратити искључиво због кршења Програма и
Статута СПО, као и непоштовања одлука Главног одбора и Председништва СПО.
2. ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПО У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 79
СПО може формирати своје организације у иностранству ради окупљања и деловања
чланова СПО међу држављанима Републике Србије који живе и раде у иностранству.
Организација која је основана у једној страној држави има статус окружне организације
СПО.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80
Статут ступа на снагу даном усвајања.
Општински и градски одбори морају се конституисати у складу са овим Статутом у року
од 6 месеци од дана ступања на снагу.
Члан 81
Статут се објављује на званичној интернет презентацији СПО на дан усвајања.

