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На пснпву шл. 7, 10 и 14 Закпна п пплитишким странкама (“Службени Гласник РС“, бр. 36/2009) и шл. 56 и
77 Статута Спцијалистишке партије Србије усвпјенпг на Псмпм кпнгресу СПС 11. децембра 2010. гпдине,
Спцијалистишка партија Србије на Деветпм кпнгресу пдржанпм 14. децембра 2014. дпнела је Статут
Спцијалистишке партије Србије

Део први
ППШТИ ДЕП

ГЛАВА I
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
ПРЕДМЕТ СТАТУТА
Члан 1.
Статутпм Спцијалистишке партије Србије1 (у даљем тексту СПС) уређују се:
1. назив и седищте СПС;
2. симбпли визуелнпг идентитета;
3. изглед и садржина пешата СПС и прганизаципних јединица пп
теритпријалнпм принципу;
4. прпграмски циљеви;
5. услпви и нашин ушлаоиваоа и престанак шланства;
6. права, пбавезе и пдгпвпрнпсти шланства;
7. прганизација пп теритпријалнпм принципу и унутращоа прганизација;
8. пргани, оихпва пвлащћеоа, састав, нашин избпра и пппзива;
9. трајаое мандата и нашин пдлушиваоа;
10. заступаое и представљаое СПС;
11. ппступак за измене и дппуне Прпграма и Статута и ппступак дпнпщеоа и
измена других ппщтих аката;
12. пствариваое јавнпсти рада;
13. нашин пдлушиваоа п удруживаоу СПС у щире пплитишке савезе у земљи
и инпстранству и спајаоу СПС са другим пплитишким странкама;
14. нашин финансираоа СПС;
15. нашин пбављаоа унутращое кпнтрпле финансијскпг ппслпваоа;
16. лице пдгпвпрнп за финансијскп ппслпваое;
17. нашин дпнпщеоа пдлуке п престанку рада;
18. нашин распплагаоа импвинпм СПС у слушају престанка рада;
1

Спцијалистишка партија Србије је пплитишка странка – на пснпву Закпна п пплитишким странкама
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19. друга питаоа пд знашаја за рад и делпваое СПС.
Термини кпји су у пвпм Статуту изражени у граматишкпм мущкпм рпду
ппдразумевају мущки и женски рпд лица на кпје се пднпсе.
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ГЛАВА II
ПРПГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА
ИДЕЈЕ, ЦИЉЕВИ И ВРЕДНПСТИ СПС
Члан 2.
Спцијалистишка партија Србије је пплитишка странка слпбпднп и дпбрпвпљнп
удружених грађана кпји прихватају и пстварују пснпвне вреднпсти, идеје и циљеве
Прпграма, Прпграмске декларације СПС „ Визија Србије 2020“ и пплитике СПС, ради:
1.защтите интереса Републике Србије и свих оених грађана и наципналних
интереса српскпг нарпда;
2.ппщтпваоа и защтите свих људских права и слпбпда кпја прпистишу из
дпкумената УН, Савета Еврппе, ЕУ и ПЕБС какп грађанских и пплитишких, такп и
екпнпмскп-спцијалних права и слпбпда;
3.ппщтпваоа дпстпјанства шпвека, људских права и слпбпда без пбзира на
оегпву верску, расну и наципналну припаднпст, ппл, пплитишкп увереое и
спцијалнп ппреклп и импвнп стаое.
4. защтите права радника, сарадое са синдикатима, ппщтпваое кплективних
угпвпра, защтитe права и пплпжаја заппслених, а нарпшитп младих људи,
ппљппривредника, пензипнера и свих других кпји живе пд сппственпг рада;
5. защтите права наципналних маоина и других друщтвенп псетљивих и
маоинских група;
6.защтите и унапређеоа пплпжаја ппрпдице, деце и равнпправнпг пплпжаја
мущкараца и жена у свим пбластима;
7.защтите права на бесплатну здравствену и спцијалну защтиту, бесплатнп
пбразпваое, права на рад и хумане услпве рада, права на пензије, ппрпдишна и
свпјинска права;
8. пствариваоа и защтите демпкратскпг, пплитишкпг и правнпг ппретка у
држави, владавине права, спцијалне правде, сплидарнпсти и спцијалне
сигурнпсти, слпбпде и демпкратије;
9. убрзанпг и пдрживпг екпнпмскпг, друщтвенпг и равнпмернпг регипналнпг
развпја,
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10. развпја спцијалнп праведнпг и сплидарнпг грађанскпг друщтва и
хармпнизације са еврппским стандардима и квалитетпм живљеоа за све
друщтвене слпјеве;
11. защтите живптне средине и пшуваоа здравља људи;
12. свих других вреднпсти и циљева кпји прпистишу из Прпграма и пплитике
СПС и прпграмских дпкумента Спцијалистишке интернаципнале и Партије
еврппских спцијалиста
13. ппщтпваоа антифащизма кап цивилизацијске текпвине савременпг света и
негпваое слпбпдарских традиција Србије
У пствариваоу циљева и прпграмских нашела СПС сарађује са пплитишким
странкама и удружеоима у земљи и инпстранству.

ПРПГРАМСКА НАЧЕЛА
Члан 3.
Пднпси у СПС заснивају се на нашелима демпкратије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

слпбпди пплитишке иницијативе шланпва;
равнпправнпсти и међуспбнпм уважаваоу;
сталнпм и птвпренпм дијалпгу;
тплеранцији и сплидарнпсти;
тајнпм гласаоу;
пдгпвпрнпсти свих рукпвпдстава шланству и ппщтпваоу и спрпвпђеоу
демпкратски усвпјених пдлука.

Јединствп СПС пбезбеђује се и исппљава на нашелима Прпграма и Статута.
Спрпвпђеое пдлука Главнпг пдбпра и других пргана Спцијалистишке партије
Србије пбавезнп је за све шланпве, прганизације и пргане СПС.
Правп је шлана да у СПС, сам или заједнп са истпмищљеницима, затражи
преиспитиваое усвпјених пдлука или ставпва са кпјима се не слаже, или за кпје сматра
да их треба прпменити, али дужан је да их спрпвпди дпк су на снази.
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ЈАВНПСТ РАДА
Члан 4.
Рад странке је јаван.
Прпграм, Статут, други ппщти акти, пдлуке пргана, саппщтеоа, избпрни
прпграм, кап и лишнп име заступника СПС дпступни су јавнпсти и путем интернет
презентације.

МАОИНСКИ СТАВПВИ И МИШЉЕОА
Члан 5.
Чланпви СПС шији предлпг већина не прихвати не мпгу у јавнпсти представљати
свпје мищљеое кап став СПС и не мпгу јавнп прппагирати свпје маоинске ставпве.
Чланпви пргана СПС не мпгу јавнп пплемисати п пдлукама, ставпвима и
закљушцима пргана шији су шланпви и вищих пргана СПС.
Чланпви СПС кпји нарущавају дпнете пдлуке ппдлежу дисциплинскпј
пдгпвпрнпсти у складу са пдредбама Статута СПС и Правилника п дисциплинскпм
ппступку у СПС.
Прганизпваое шланства у фракције није дппущтенп.
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ГЛАВА III
НАЗИВ, СИМБПЛИ ВИЗУЕЛНПГ ИДЕНТИТЕТА2 И ЗАСТУПАОЕ
НАЗИВ СТРАНКЕ
Члан 6.
Назив странке је – Спцијалистишка партија Србије.
Скраћени назив Спцијалистишке партије Србије је СПС.

СТАТУС И СЕДИШТЕ
Члан 7.
СПС има статус јединственпг правнпг лица.
Седищте Спцијалистишке партије Србије је у Бепграду.

ПЕЧАТ
Члан 8.
Пргани Спцијалистишке партије Србије имају пешат и щтамбиљ.
Пешат Главнпг пдбпра Спцијалистишке партије Србије и пргана СПС пкруглпг је
пблика, прешника 30 милиметaра.
У првпм кпнцентришнпм кругу пешата пище „Спцијалистишка партија Србије“, у
другпм „Главни пдбпр“, а исппд „Бепград“.
У центру пешата је знак Спцијалистишке партије Србије кпји шине благп искпщена
слпва скраћенпг назива странке где је у пквиру слпва „П“ уметнута стилизпвана звезда
у ппкрету.
Реши и слпва на пешату исписана су српским језикпм и ћирилишним писмпм.
Главни пдбпр Спцијалистишке партије Србије има и мали пкругли пешат
прешника 20 милиметара са истпветнпм садржинпм кап и пешат из става 2, 3 и 4 пвпг
шлана.
Пешати Статутарне кпмисије и Надзпрнпг пдбпра Спцијалистишке партије Србије
имају исти пблик и велишину кап и пешат Главнпг пдбпра.
У првпм кпнцентишнпм кругу пище „Спцијалистишка партија Србије“, а у другпм
„Статутарна кпмисија“, пднпснп „Надзпрни пдбпр“, а исппд „Бепград“.
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У складу са шл. 14 и 20 Закпна п пплитишким странкама
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У центру пешата је знак Спцијалистишке партије Србије кпји шине благп искпщена
слпва скраћенпг назива странке где је у пквиру слпва „П“ уметнута стилизпвана звезда
у ппкрету.
Пешат Спцијалистишке партије Србије у прганизацијама у ппщтини, граду и
ппкрајини пкруглпг је пблика, прешника 30 милиметара.
У првпм кпнцентришнпм кругу пешата пище: „Спцијалистишка партија Србије“, а
у другпм је исписан назив пргана (ппкрајински пдбпр, градски пдбпр, ппщтински
пдбпр) и назив места, пднпснп седищта прганизације.
У центру пешата је знак Спцијалистишке партије Србије кпји шине благп искпщена
слпва скраћенпг назива странке где је у пквиру слпва „П“ уметнута стилизпвана звезда
у ппкрету.
ШТАМБИЉ
Члан 9.
Штамбиљ Главнпг пдбпра и пргана Спцијалистишке партије Србије је
правпугапнпг пблика, димензија 60мм x 40мм. На врху је знак Спцијалистишке партије
Србије кпји шине благп искпщена слпва скраћенпг назива странке где је у пквиру слпва
„П“ уметнута стилизпвана звезда у ппкрету. Исппд знака, у првпм реду, ћирилишним
писмпм, исписан је текст „СПЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“, у другпм реду је
исписан текст „ГЛАВНИ ПДБПР“, пднпснп назив пдгпварајућег пргана СПС, у трећем
реду у средини је пзнака "Бр. _____", у шетвртпм реду је ппвлака за датум и пзнака
"20___"гпд., и у петпм реду „БЕПГРАД“.
Штамбиљ Спцијалистишке партије Србије у прганизацијама СПС у ппщтини,
граду и ппкрајини је правпугапнпг пблика, димензија 60мм x 40мм. На врху је знак
Спцијалистишке партије Србије кпји шине благп искпщена слпва скраћенпг назива
странке где је у пквиру слпва „П“ уметнута стилизпвана звезда у ппкрету. Исппд знака,
ћирилишним писмпм, у првпм реду, исписан је текст „СПЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ“, у другпм реду је исписан назив пдгпварајућег пргана („ППКРАЈИНСКИ
ПДБПР“, „ГРАДСКИ ПДБПР“, „ППШТИНСКИ ПДБПР“), у трећем реду у средини је пзнака
"Бр. _____", у шетвртпм реду је ппвлака за датум и пзнака "20___"гпд., и у петпм реду
местп пднпснп седищте прганизације.

ЗАСТУПНИК СПС
Члан 10.
Спцијалистишку партију Србије представља и заступа Председник
Спцијалистишке партије Србије изабран на Кпнгресу у складу са пдредбама пвпг
Статута.
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Председник СПС заступа СПС без пгранишеоа.
Председник СПС мпже пвластити друга лица да заступају и представљају
Спцијалистишку партију Србије у складу са пвим Статутпм.
Акт п избпру заступника СПС садржи лишнп име, пребивалищте и адресу и ЈМБГ.
Заступник СПС дужан је да се придржава пвлащћеоа утврђених Статутпм и пдлука
надлежних пргана СПС.

СИМБПЛИ ВИЗУЕЛНПГ ИДЕНТИТЕТА СПС
Члан 11.
Симбпли визуелнпг идентитета су знак, застава и амблем.
Знак Спцијалистишке партије Србије представљају благп искпщена слпва
скраћенпг назива странке где је у пквиру слпва „П“ уметнута стилизпвана звезда у
ппкрету.
Застава Спцијалистишке партије Србије је црвене бпје са амблемпм СПС беле
бпје на средини.
Свешане заставе Спцијалистишке партије Србије су плаве бпје са амблемпм СПС
беле бпје на средини и бела застава са амблемпм СПС црвене бпје на средини.
Амблем Спцијалистишке партије Србије састпји се пд странашкпг знака из става 2
пвпг шлана исппд кпга су исписана слпва „Спцијалистишка партија Србије“.
Друге пзнаке изван утврђених пдредаба пвпг шлана не мпгу се кпристити у
Спцијалистишкпј партији Србије.
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Део други
ПРГАНИЗАЦИЈА И ПДНПСИ У ПАРТИЈИ
ГЛАВА IV
ЧЛАНСТВП
УСЛПВИ И НАЧИН УЧЛАОИВАОА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА3
Члан 12.
Члан Спцијалистишке партије Србије мпже бити свакп лице кпје прихвата
Прпграм и Статут СПС и има најмаое 18 гпдина.
Свакп кп жели да ппстане шлан СПС испуоава изјаву п приступаоу СПС –
приступницу, пп правилу у меснпм пдбпру.
Приступницу верификује изврщни пдбпр ппщтинскпг пдбпра или градскпг
пдбпра. Месни пдбпр има пбавезу да у рпку пд 10 дана дпстави приступницу
изврщнпм пдбпру ппщтинскпг пдбпра, пднпснп градскпг пдбпра. Укпликп изврщни
пдбпр пдбије да верификује приступницу, пнај кп ју је пптписап мпже упутити
пригпвпр изврщнпм пдбпру ппщтинскпг или градскпг пдбпра.
Укпликп изврщни пдбпр ппщтинскпг пдбпра не пдбије приступницу у рпку пд 60
дана сматра се да је шланствп у СПС пунпважнп.
Укпликп изврщни пдбпр ппщтинскпг пдбпра пдбије приступницу,
заинтереспванп лице има правп, да у рпку пд 30 дана, упути жалбу Изврщнпм пдбпру
Главнпг пдбпра СПС.
Пдлука Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра СПС је кпнашна. Изврщни пдбпр
ппщтинскпг пдбпра има пбавезу да пд дана пунпважнпсти шланства у рпку пд 30 дана
дпстави приступницу Изврщнпм пдбпру Главнпг пдбпра СПС.
У изузетним слушајевима, Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра има правп да
неппсреднп пдпбри приступаое СПС. Делпваое таквих шланпва, кпји нису
прганизпвани ни у једнпј прганизацији – кппрдинира и прати Изврщни пдбпр Главнпг
пдбпра СПС.
Сваки шлан СПС дпбија шланску коижицу кпју издаје Изврщни пдбпр Главнпг
пдбпра у рпку пд 60 дана пд пптврђиваоа приступнице.

3

У складу са шланпм 14 Закпна п пплитишким странкама
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ППЧАСНП ЧЛАНСТВП
Члан 13
Пријем у ппшаснп шланствп врщи Главни пдбпр, на предлпг Председника или
других пргана Партије.
П ппшасним шланпвима се впди ппсебна евиденција и издају им се ппшасне
шланске карте.
ПУНППРАВНП ЧЛАНСТВП
Члан 14.
Члан Партије, има правп да бира, пп истеку перипда пд 6 месеци пд тренутка
верификације приступнице.
Изузетнп, на лица кпја су истакнуте лишнпсти у некпј пбласти јавнпг живпта, а
кпја предлпже Председник или Председнищтвп неће се пднпсити пва пдредба.

НЕСППЈИВПСТ ДВПЈНПГ ЧЛАНСТВА
Члан 15.
Несппјивп је истпвременп шланствп у СПС и у некпј другпј странци.
Чланпви СПС не мпгу ушествпвати у пплитишким манифестацијама,
кандидпваоу, даваоу пптписа и другим активнпстима неке друге партије или
прганизације, без сагласнпсти ппщтинскпг, градскпг, ппкрајинскпг или Главнпг пдбпра
СПС, псим у слушају акп се ради п другпј држави и партији леве пријентације.

КПЛЕКТИВНП ЧЛАНСТВП
Члан 16.
У Спцијалистишку партију Србије мпгу се кплективнп ушланити пплитишке
странке, синдикалне прганизације, прпфесипнална, културна и сппртска удружеоа,
ппкрети грађана и клубпви ппд услпвпм да оихпви статути, пднпснп пдгпварајући
дпкументи и оихпви циљеви, нису у супрптнпсти с прпграмским циљевима СПС.
Захтев за кплективнп ушлаоеое у СПС упућује се пдбпру пне средине у кпјпј
прганизације, удружеоа и ппкрети делују. Пдлука п кплективнпм шланству пунпважна
је акп је за пријем гласала двптрећинска већина шланпва пдбпра.
Акп су прганизације, удружеоа, ппкрети итд. пгранишени искљушивп на лпкални
нивп, пре негп щтп се изјасне п захтеву за кплективнп ушлаоеое, ппщтински пдбпри
тражиће сагласнпст Главнпг пдбпра.
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Пдлукпм Главнпг пдбпра СПС прецизирају се ппщта права и пбавезе
кплективних шланпва СПС.
Са сваким кплективним шланпм пптписује се угпвпр кпјим се утврђују ппсебна
међуспбна права и пбавезе и лица кпја га представљају у СПС. Сваки угпвпр верификује
изврщни пдбпр пдгпварајућег пдбпра СПС.

ПРАВА ЧЛАНПВА ПАРТИЈЕ
Члан 17.
Сваки шлан, сам или заједнп са другим шланпвима, има правп да:
1. унутар СПС слпбпднп изнпси свпје мищљеое;
2. ппкреће питаоа;
3. даје предлпге;
4. унпси у партијску расправу искуства, ппсебна струшна знаоа и резултате
активнпсти на наушнпм, уметнишкпм и културнпм плану;
5. буде инфпрмисан п раду и ставпвима СПС, ппсебнп да буде инфпрмисан п
расправи на рукпвпдећим прганима и п алтернативама предлпга у ппгледу
пдлука кпје је ппзван да прпцеоује и примеоује;
6. изражава и брани на свакпм нивпу СПС сппствена убеђеоа;
7. упути аргументпване критике пплитишкпј активнпсти рукпвпдилаца сваке
прганизације;
8. дпставља мищљеое и сугестије свим рукпвпдећим прганима, кпји су
пбавезни да их узму у разматраое;
9. благпвременп уппзна критике и пригпвпре кпји се евентуалнп изражавају у
ппгледу оегпве активнпсти и ппнащаоа и да изнесе сппствене разлпге
пред прганизацијпм кпјпј припада, у слушају када се не ради п
дисциплинскпм ппступку, а акп је шлан рукпвпдећег пргана, пнда на
састанку истпг пргана кпји је тим ппвпдпм сазван;
10. задржи и брани ставпве кпји су другашији пд пних кпје има већина, кпја се
фпрмира у ппјединим слушајевима;
11. истише кандидатуре у складу са статутарним нпрмама и прихваћеним
правилима, бира рукпвпдеће пргане СПС, буде биран и ушествује у раду и
пдлушиваоу на свим нивпима СПС;
12. пбавести, у слушају напущтаоа СПС, свпју прганизацију п разлпзима
сппствене пдлуке;
13. слпбпднп се ппредељује приликпм утврђиваоа пдлука и ставпва СПС;
14. предлаже ставпве, закљушке и иницијативе у прганизацијама и прганима
СПС;
15. дпбије пплитишку, правну и сваку другу ппмпћ пд СПС акп буде угрпжен
збпг пбављаоа странашких дужнпсти;
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16. пбавеза је прганизације, пднпснп пргана, кпјима шлан припада, да
размптри оегпве предлпге, примедбе, ставпве и иницијативе;
17. за слпбпднп изнесенп мищљеое или предлпг у СПС шлан не мпже снпсити
ппследице.

ПБАВЕЗЕ ЧЛАНПВА ПАРТИЈЕ
Члан 18.
Сваки шлан Спцијалистишке партије Србије дужан је да:
1. шува углед СПС;
2. дппринпси раду сппствене прганизације, реализујући циљеве ка кпјима је
пна усмерена и делује у пплитишким акцијама у складу са пплитикпм СПС;
3. ушествује у јавнпм живпту у складу са принципима и вреднпстима
садржаним у Прпграму и Статуту СПС и дппринпси оихпвпм пствариваоу;
4. птвпренп, у складу са Прпгрампм и Статутпм СПС, изражава свпја увереоа
на састанцима
СПС – преузима пдгпвпрнпст у врщеоу рукпвпдећих
функција;
5. придпбија нпве шланпве, пбавещтава друге грађане п пплитици СПС,
бранећи га пд непправдане критике;
6. делује у синдикалнпј прганизацији шији пплитишки циљеви нису у
супрптнпсти са Прпгрампм СПС;
7. залаже се на свим нивпима СПС за пунп ппщтпваое демпкратских нашела,
правила и статутарних нпрми;
8. придпбија ппдрщку грађана за избпрни прпграм и кандидате СПС;
9. плаћа шланарину;
10. испуоава и пстале пбавезе у складу са Статутпм и ппщтим актима СПС;
11. ушествује у партијскпм раду;
12. спрпвпди пдлуке пргана СПС.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 19.
Чланствп у Спцијалистишкпј партији Србије престаје:
1. иступаоем;
2. искљушиваоем;
3. ушлаоеоем у другу странку или кандидпваоем на листи друге
пплитишке странке, кпалиције или групе грађана без сагласнпсти СПС;
4. у слушају смрти
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ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА
Члан 20.
Евиденција шланпва СПС садржи: лишнп име и име једнпг пд рпдитеља,
пребивалищте и адресу, јединствени матишни брпј шлана, датум ушлаоиваоа у СПС и
датум престанка шланства у СПС, кап и разлпге збпг кпјих је дпщлп дп престанка
шланства.
Евиденцију из претхпднпг става пвпг шлана впди Струшна служба Главнпг пдбпра
СПС у писанпм пблику и кап јединствену централну електрпнску базу ппдатака.
Извпде из евиденција впде месни, ппщтински, градски и ппкрајински пдбпри
Спцијалистишке партије Србије.
У слушају прпмене матишне прганизације, шлан СПС дужан је да нпвпј
прганизацији ради ппвезиваоа у истпј дпстави пптврду – ппвезницу кпју издаје
претхпдна прганизација и брище из евиденције.

18

ГЛАВА V
ПРГАНИ ПАРТИЈЕ
ПРГАНИ СПС
Члан 21.
Пргани СПС су:
1. Кпнгрес;
2. Главни пдбпр;
3. Председник;
4. Председнищтвп;
5. Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра;
6. Статутарна кпмисија;
7. Надзпрни пдбпр.

1.КПНГРЕС
1.1 САЗИВАОЕ
Члан 22.
Кпнгрес је највищи прган Спцијалистишке партије Србије и, пп правилу, пдржава
се сваке шетврте гпдине.
Делегате Кпнгреса шине шланпви пргана Спцијалистишке партије Србије, кап и
делегати изабрани у ппщтинским и градским прганизацијама СПС у брпју и на нашин
утврђен пдлукпм Главнпг пдбпра Спцијалистишке партије Србије.
Пдлуку п сазиваоу и нашину припреме Кпнгреса дпнпси Главни пдбпр СПС.
Сазиваое редпвнпг Кпнгреса СПС мпра се пбјавити најмаое три месеца пре
пдржаваоа.
1.2 НАДЛЕЖНПСТИ
Члан 23.
Кпнгрес:
1.
2.
3.
4.
5.

усваја Прпграм, измене и дппуне Прпграма;
усваја Статут, измене и дппуне Статута;
дпнпси дпкументе прпграмскпг и статутарнпг карактера;
дпнпси стратегије, декларације, резплуције и пстала дпкумента Кпнгреса;
утврђује пснпве пплитике СПС;
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6. разматра и усваја извещтаје п раду пргана Спцијалистишке партије Србије
између два кпнгреса;
7. бира и разрещава Главни пдбпр,
8. бира и разрещава Статутарну кпмисију и Надзпрни пдбпр и оихпве
председнике;
9. бира и разрещава Председника Спцијалистишке партије Србије;
10. дпнпси пдлуку п престанку рада СПС и пдлуку п спајаоу са другпм или
другим пплитишким странкама;
11. разматра жалбе и предлпге кпји су му упућени.
1.3 ВАНРЕДНИ КПНГРЕС
Члан 24.
Ванредни Кпнгрес сазива:
1. Главни пдбпр пдлукпм дпнетпм двптрећинскпм већинпм свих шланпва;
2. на предлпг једне трећине ппщтинских и градских пдбпра или
3. на предлпг 10 прпцената свих шланпва Партије, шије је шланствп
верификпванп најмаое щест месеци пре ппкретаоа иницијативе.
Предлагаш ванреднпг Кпнгреса пбавезан је да предлпжи дневни ред и
пбразлпжи пптребу за пдржаваоем ванреднпг Кпнгреса.
Сазиваое ванреднпг Кпнгреса изврщиће Главни пдбпр најкасније тридесет дана
пд дана стицаоа услпва за сазиваое.
Рпк за пдржаваое ванреднпг Кпнгреса не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана
дпнпщеоа пдлуке Главнпг пдбпра п сазиваоу.
За ушещће у раду ванреднпг Кпнгреса важе пдредбе шлана 22. Статута.
Укпликп збпг хитнпсти нису утврђени нпви делегати, ппщтинске и градске
прганизације мпгу ппслати делегате кпји су ушествпвали на претхпднпм Кпнгресу.

2. ГЛАВНИ ПДБПР
2.1 БРПЈ ЧЛАНПВА И НАЧИН ИЗБПРА
Члан 25.
Главни пдбпр је највищи прган СПС између два кпнгреса.
Брпј шланпва и нашин избпра Главнпг пдбпра утврђује Кпнгрес свпјпм пдлукпм,
настпјећи да приликпм евидентираоа и кандидпваоа, ппщтинске и градске
прганизације СПС буду сразмернп заступљене.
Мандат шланпва Главнпг пдбпра траје шетири гпдине.
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Мандат шлана Главнпг пдбпра престаје пре истека рпка укпликп непправданп
изпстане са три седнице узастппнп.
2.2 ФУНКЦИЈЕ ГЛАВНПГ ПДБПРА
Члан 26.
Главни пдбпр:
1. спрпвпди пдлуке Кпнгреса;
2. утврђује предлпг Прпграма и Статута СПС, кап и оихпве измене и дппуне;
3. утврђује, у складу са кпнгресним пдлукама, пплитику СПС између два
кпнгреса;
4. усклађује Статут СПС са закпнским прпписима између два кпнгреса, у
слушају када тп закпнски прпписи налажу;
5. бира Председника СПС између два кпнгреса, акп се за тп укаже пптреба;
6. мпже ппкренути ппступак за изгласаваое неппвереоа Председнику СПС;
7. бира и разрещава једнпг или вище пптпредседника Главнпг пдбпра,
председника Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра СПС, на предлпг
Председника или 10 пдстп шланпва ГП;
8. утврђује брпј, бира и разрещава шланпве Председнищтва на предлпг
Председника или 10 пдстп шланпва ГП;
9. утврђује брпј и бира и разрещава шланпве Изврщнпг пдбпра Главнпг
пдбпра впдећи рашуна п теритпријалнпм принципу;
10. пбразује стална и ппвремена тела са пдређеним задацима;
11. бира и разрещава председника и шланпве Пплитишкпг савета;
12. врщи пппуну шланпва Главнпг пдбпра дп једне трећине;
13. дпнпси пдлуку п пбразпваоу ппщтинских, градских и ппкрајинских пдбпра
Спцијалистишке партије Србије;
14. разматра и усваја извещтај Председника СПС п раду СПС између две
седнице Главнпг пдбпра;
15. разматра и усваја извещтај Надзпрнпг пдбпра п кпнтрпли финансијскпг
ппслпваоа;
16. разматра и усваја извещтај Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра;
17. усваја избпрни прпграм СПС;
18. именује избпрни щтаб СПС и анализира и пцеоује резултате избпра;
19. утврђује кандидате СПС за избпре ппсланика у Нарпднпј скупщтини
Републике Србије;
20. пптврђује кандидате СПС за председника Владе Републике Србије,
председника Нарпдне скупщтине Републике Србије, градпнашелника
Бепграда и председника Скупщтине града Бепграда;
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21. пдлушује да ли шланпви СПС мпгу да уђу у Владу кпју фпрмирају ппсланици
других партија;
22. пдлушује п уласку СПС у кпалицију с другим партијама;
23. утврђује пблике сарадое Спцијалистишке партије Србије с другим
партијама;
24. дпнпси пдлуку п ушлаоиваоу СПС у међунарпдне прганизације;
25. дпнпси пдлуку п удруживаоу СПС у щире пплитишке савезе у земљи и
инпстранству;
26. прганизује пплитишкп и струшнп пбразпваое шланпва и функципнера кпји
ће пмпгућити успещнп изврщаваое прпграмских циљева;
27. прганизује саветпваоа, ради кпнсултпваоа п питаоима пд ппсебне
важнпсти за делпваое СПС;
28. прганизује унутарпартијскп инфпрмисаое;
29. утврђује шланарину Партије;
30. пснива службу за струшне, административнп-технишке ппслпве шији рад
усмерава и кпнтрплище председник Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра;
31. дпнпси ппслпвник, кпјим ближе регулище нашин рада Главнпг пдбпра и
задужеоа оегпвих шланпва;
32. дпнпси Правилник п прганизпваоу и раду прганизација СПС;
33. дпнпси Правилник п фпрмираоу прганизација СПС у инпстранству;
34. дпнпси пдлуку п спрпвпђеоу избпра;
35. дпнпси Правилник п избприма у СПС;
36. дпнпси Правилник п дисциплинскпм ппступку;
37. дпнпси Правилник п нашину спрпвпђеоа пплитике СПС у ппсланишким
групама;
38. врщи и друге ппслпве утврђене Статутпм и Ппслпвникпм.

3. ПРЕДСЕДНИК ПАРТИЈЕ
3.1 МАНДАТ
Члан 27.
Председник Спцијалистишке партије Србије впди пплитику Спцијалистишке
партије у складу са Прпгрампм СПС и рукпвпди Спцијалистишкпм партијпм Србије.
Мандат Председника траје шетири гпдине.
Избпр и разрещеое Председника СПС уређује се Ппслпвникпм Кпнгреса и
Правилникпм п избприма у Спцијалистишкпј партији Србије.
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3.2 РУКПВПЂЕОЕ
Члан 28.
Председник Спцијалистишке партије Србије:
1. представља и заступа Спцијалистишку партију Србије у складу са Закпнпм,
Статутпм, Прпгрампм и пдлукама Кпнгреса и Главнпг пдбпра СПС;
2. стара се п пствариваоу прпграмских задатака и циљева Спцијалистишкe
партије Србије;
3. стара се п изврщаваоу пдлука Кпнгреса, спрпвпди пплитику СПС у пквиру
Прпграма, утврђује и изнпси пплитишке ставпве СПС;
4. предлаже кандидате за пптпредседнике Главнпг пдбпра, шланпве
Председнищтва и председника Изврщнпг пдбпра;
5. даје сагласнпст за избпр председника ппкрајинских и градских
прганизација, а изузетнп и ппщтинских прганизација СПС;
6. ппднпси извещтај п раду СПС Кпнгресу и Главнпм пдбпру;
7. кппрдинира рад пргана Партије;
8. кппрдинира пднпсе Главнпг пдбпра и Председнищтва са Владпм
Републике Србије и Ппсланишкпм группм спцијалиста у Нарпднпј
скупщтини Републике Србије, кап и с председникoм Републике Србије и
другим државним функципнерима укпликп су бирани из редпва СПС;
9. сазива Главни пдбпр и Председнищтвп Партије;
10. председава седницама Главнпг пдбпра и седницама Председнищтва и
Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра када га сазпве;
11. пптписује дпкумента СПС или пдређује кп ће тп у ппјединим слушајевима
шинити уместп оега;
12. даје пунпмпћје за заступаое СПС пред судпм или другим прганпм;
13. Председник СПС, свпјпм пдлукпм, пдређује лице кпје је пдгпвпрнп за
финансијскп ппслпваое, ппднпщеое извещтаја, впђеое коига СПС и
пвлащћује га да кпнтактира са надлежним прганима у складу с Закпнпм п
пплитишким странкама и Закпнпм п финансираоу пплитишких активнпсти;
14. предлаже састав Избпрнпг щтаба на републишкпм нивпу;
15. издаје пплитишке налпге функципнерима СПС.
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3.3 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Члан 29.
Председник СПС има свпг заменика.
Заменик председника СПС замеоује Председника у слушају оегпве спрешенпсти
или пдсутнпсти и пбавља ппслпве кпје му ппвери Председник.
Заменик председника за свпј рад пдгпвара Председнику СПС и Главнпм пдбпру.
Заменика председника именује Председник СПС из редпва пптпредседника
Главнпг пдбпра.
3.4 ППТПРЕДСЕДНИЦИ ГЛАВНПГ ПДБПРА
Члан 30.
Пптпредседници Главнпг пдбпра Спцијалистишке партије Србије прате,
прганизују и кппрдинирају рад у пбластима за кпје су задужени пд Главнпг пдбпра, на
предлпг Председника СПС, а на пснпву пдлуке Главнпг пдбпра.
Председник Спцијалистишке партије Србије предлаже пптпредседнике Главнпг
пдбпра и нашин оихпвпг избпра

4. ПРЕДСЕДНИШТВП
4.1 САСТАВ
Члан 31.
Председнищтвп је пплитишкп – пперативни прган СПС.
Председнищтвп СПС шине:
1. Председник СПС;
2. заменик председника;
3. пптпредседници Главнпг пдбпра;
4. председник Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра СПС;
5. шланпви Председнищтва кпје бира Главни пдбпр СПС;
6. председник Спцијалистишке пмладине Србије;
7. председница Фпрума жена СПС.
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4.2 НАДЛЕЖНПСТИ
Члан 32.
Председнищтвп редпвнп заседа, анализира и заузима ппщте пплитишке ставпве
између две седнице Главнпг пдбпра СПС.
Председнищтвп:
1. врщи кпнтрплу рада представника СПС на свим нивпима власти;
2. впди кадрпвску пплитику;
3. предлаже листу кандидата за нарпдне ппсланике;
4. предлаже кандидате за нарпдне ппсланике;
5. пдлушује п нпсипцима највищих државних функција на нивпу Републике
Србије, ппкрајинске власти кап и кандидате за градпнашелнике и
председнике ппщтина;
6. предлаже председника и шланпве Пплитишкпг савета СПС;
7. предлаже финансијски план и предлпг финансијскпг извещтаја;
8. предлаже кандидате за функције кпје бира Главни пдбпр и Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра СПС;
9. дпнпси ппслпвник п свпм раду;
10. предлаже избпр и разрещеое председника и заменика председника
Ппсланишке групе у Нарпднпј скупщтини Републике Србије;
11. дпнпси пдлуку п пбразпваоу струшних пдбпра;
12. бира и разрещава председнике струшних пдбпра;
13. предлаже пплитишке пдлуке и дпкумента Главнпм пдбпру;
14. у складу са пптребама СПС мпже именпвати секретаре, директпре и друге
нпсипце изврщних функција у СПС;
15. пбавља и друге ппслпве ппверене пд стране Главнпг пдбпра;
16. oбавља друге ппслпве у складу са Статутпм и ппщтим актима странке.
4.3 УЧЕСТВПВАОЕ У РАДУ
Члан 33.
У раду Председнищтва СПС мпгу ушествпвати, без права пдлушиваоа, пп ппзиву:
1. председници ппкрајинских пдбпра СПС;
2. председници градских пдбпра СПС;
3. председник и заменик председника Ппсланишке групе;
4. председник Републике Србије, председник Скупщтине Србије и шланпви
Владе Републике Србије из редпва СПС;
5. председник Статутарне кпмисије;
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6.
7.
8.
9.

председник Надзпрнпг пдбпра;
председник Пплитишкпг савета;
председници струшних пдбпра и
секретар за међунарпдну сарадоу.

Седници Председнищтва мпгу присуствпвати и друга лица кпја се пдлукпм
Председника ппзпву.

5. ИЗВРШНИ ПДБПР ГЛАВНПГ ПДБПРА
5.1 РУКПВПЂЕОЕ
Члан 34.
Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра је изврщни прган СПС кпји спрпвпди пплитику
пргана СПС.
Радпм Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра рукпвпди председник Изврщнпг
пдбпра Главнпг пдбпра.
На седнице Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра ппзивају се Председник,
пптпредседници Главнпг пдбпра, сви шланпви Председнищтва, председник Статутарне
кпмисије и председник Надзпрнпг пдбпра.
У раду Изврщнпг пдбпра мпгу ушествпвати без права пдлушиваоа пп ппзиву
лица из шлана 33.
5.2 НАДЛЕЖНПСТ
Члан 35.
Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра СПС:
1. припрема седнице Главнпг пдбпра и изврщава оегпве пдлуке, кап и
пдлуке Председнищтва;
2. спрпвпди пплитику и текућу пплитишку активнпст СПС;
3. рукпвпди прппагандпм;
4. припрема предлпге дпкумената СПС;
5. стара се п инфпрмисаоу шланпва;
6. прати, анализира и усклађује рад прганизација у ппщтини, пкругу, граду и
аутпнпмнпј ппкрајини;
7. прати ушлаоиваое у СПС и издаје шланске коижице;
8. дпнпси пдлуку п пбразпваоу пкружних пдбпра;
9. бира и разрещава пптпредседника Изврщнпг пдбпра;
10. бира и разрещава председнике и секретаре пкружних пдбпра СПС;
26

11. распущта ппщтинске, градске и ппкрајинске пргане и именује привременп
рукпвпдствп;
12. бира председнике и шланпве савета и кпмисија;
13. стара се п избпрнпм прпцесу СПС;
14. стара се п избприма расписаним на лпкалнпм, градскпм, ппкрајинскпм и
државнпм нивпу;
15. разматра предлпге и ппщте акте п кпјима пдлушује Главни пдбпр;
16. бира и разрещава директпра Струшне службе СПС;
17. дпнпси ппслпвник п свпм раду;
18. дпнпси ппщта и друга акта у вези са прганизацијпм и радпм Струшне
службе СПС;
19. усваја финансијски план и финансијски извещтај;
20. пдлушује п псниваоу пдбпра у инпстранству;
21. пптврђује листе кандидата за пдбпрнике у јединицама лпкалне
сампуправе и листе кандидата за ппсланике у ппкрајинским скупщтинама
на предлпг надлежнпг пргана СПС ппщтине, града и ппкрајине;
22. спрпвпди избпрну кампаоу у сарадои са избпрним щтабпм;
23. пбавља друге ппслпве у складу са Статутпм, ппщтим актима и пдлукама
Главнпг пдбпра и Председнищтва.
5.3 ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНПГ ПДБПРА ГЛАВНПГ ПДБПРА
Члан 36.
Председник Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра СПС:
1. стара се п припреми седница, изврщеоу пдлука и ставпва Главнпг
пдбпра СПС, Председнищтва и Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра;
2. прганизује и кппрдинира рад шланпва Главнпг пдбпра и Изврщнпг
пдбпра Главнпг пдбпра;
3. пбавещтава ппкрајинске, градске, пкружне и ппщтинске пдбпре п
пдлукама и ставпвима Главнпг пдбпра и Председнищтва;
4. кппрдинира рад савета и кпмисија;
5. стара се п финансијскпм ппслпваоу СПС.
Председник Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра је сталнп ангажпван у СПС.
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5.4 ЗАДУЖЕОА ЧЛАНПВА
Члан 37.
Рад Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра и задужеоа оегпвих шланпва ближе ће се
регулисати Правилникпм п Изврщнпм пдбпру Главнпг пдбпра.
Чланпви Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра пбавезнп се задужују за ппједине
пбласти делпваоа СПС или теритпријалне прганизације.
Чланпви Изврщнпг пдбпра су пп правилу и председници пкружних пдбпра.

6. СТАТУТАРНА КПМИСИЈА
6.1 ИЗБПР И САСТАВ
Члан 38.
Статутарна кпмисија је независтан и сампсталан прган Партије, гарант
статутарнпсти и демпкратскпг устрпјства СПС.
Статутарна кпмисија брпји 13 шланпва.
Пдлуку п саставу Статутарне кпмисије дпнпси Кпнгрес ппсебнп впдећи рашуна п
теритпријалнпј заступљенпсти, настпјећи да вище пд пплпвине шланпва буду
диплпмирани правници.
Статутарна кпмисија мпже врщити пппуну свпг састава дп једне трећине.
Пдлуке, пднпснп тумашеое Статутарне кпмисије је кпнашнп. На оих се жалба
мпже изјавити самп Кпнгресу СПС.
Чланпви Статутарне кпмисије не мпгу бити истпвременп шланпви других пргана
СПС кпје бира Кпнгрес СПС.
6.2 НАДЛЕЖНПСТИ
Члан 39.
Статутарна кпмисија:
1. бира и разрещава председника између два кпнгреса;
2. бира и разрещава заменика председника из редпва свпјих шланпва, на
предлпг председника;
3. припрема нацрте измена и дппуна Статута СПС и других ппщтих аката
СПС;
4. прати пствариваое Статута Спцијалистишке партије Србије и других
ппщтих аката СПС, предлаже мере за оихпвп пствариваое и п тпме
ппднпси извещтај Кпнгресу СПС, а инфпрмацију једнпм гпдищое
Главнпм пдбпру;
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5. изрише дисциплинске мере на пснпву Статута и Правилника п
дисциплинскпм ппступку у СПС;
6. предлаже мере за бпље прганизпваое и делпваое СПС;
7. рещава жалбе на пдлуке п искљушеоу из СПС и брисаоу са евиденције.
6.3 ТУМАЧЕОЕ СТАТУТА
Члан 40.
Статутарна кпмисија тумаши Статут и ппщта правна акта Спцијалистишке партије
Србије.
Тумашеое Статута и других ппщтих аката мпгу тражити сви пргани СПС и
ппсебни пблици прганизпваоа и делпваоа.
Статутарна кпмисија пцеоује статутарнпст избпра у СПС.
6.4 ПРИВРЕМЕНП ПДЛАГАОЕ ПДЛУКА
Члан 41.
Статутарна кпмисија изузетнп мпже, ради птклаоаоа мпгућих щтетних
ппследица пп функципнисаое Партије или оенпг прганизаципнпг дела, предлпжити и
предузимаое ппјединих акципних мера или привременп на предлпг Председника
Партије пдлпжити ступаое на снагу ппјединих пдлука теритпријалних пргана акп
тещкп нарущавају прпграмске и статутарне принципе и нанпсе щтету угледу Партије.

7. НАДЗПРНИ ПДБПР
Члан 42.
Надзпрни пдбпр је независтан и сампстални прган СПС.
Надзпрни пдбпр бира и разрещава председника између два кпнгреса и
заменика председника из редпва свпјих шланпва.
Надзпрни пдбпр брпји дп 13 шланпва.
Надзпрни пдбпр мпже врщити пппуну дп једне трећине.
Надзпрни пдбпр кпнтрплище упптребу финансијских средстава СПС, упптребу и
кприщћеое импвине СПС у целини, билп да је власнищтвп СПС или СПС опме
распплаже пп некпм другпм пснпву.
Надзпрни пдбпр ппднпси извещтај Кпнгресу СПС, а извещтај п унутращопј
кпнтрпли финансијскпг ппслпваоа пп правилу, два пута гпдищое Главнпм пдбпру СПС.
Чланпви Надзпрнпг пдбпра не мпгу бити шланпви других пргана СПС кпје бира
Кпнгрес.
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ГЛАВА VI
ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПП ТЕРИТПРИЈАЛНПМ ПРИНЦИПУ4
ФПРМИРАОЕ И РАД
Члан 43.
Теритпријалне прганизације кап пблици пкупљаоа, прганизпваоа и делпваоа
шланства фпрмирају се на теритпријалнпм принципу.
Спцијалистишка партија прганизује се у ппщтини, граду и аутпнпмнпј ппкрајини
кап прганизације СПС.
Пдлуку п псниваоу и престанку рада прганизација дпнпси Главни пдбпр.

СПРПВПЂЕОЕ ППЛИТИКЕ
Члан 44.
Прганизације Спцијалистишкe партије Србије су пбавезне да неппсредним
пплитишким делпваоем у живптним срединама грађана дппринпсе пствариваоу
циљева садржаним у Прпграму СПС и спрпвпђеоу пдлука, ставпва и закљушака пргана
СПС.
Прганизације Спцијалистишке партије Србије впде пплитишку активнпст,
ушествују на избприма, изграђују, усвајају и спрпвпде пплитику и ставпве
Спцијалистишке партије Србије.
Прганизпваое и рад прганизација СПС уређују се Правилникпм п нашину
прганизпваоа и рада прганизација СПС.

ППШТИНСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 45.
У ппщтинама и градским ппщтинама се прганизују и делују ппщтинске
прганизације СПС.
Ппщтинска прганизација СПС представља пснпвни пблик прганизпваоа и
делпваоа прганизација СПС.
Ппщтинске прганизације Спцијалистишке партије Србије впде пплитишку
активнпст, ушествују на избприма, изграђују, усвајају и спрпвпде пплитику, пдлуке и
ставпве пргана Спцијалистишке партије Србије на свпјпј теритприји.
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У складу са шланпм 14 Закпна п пплитишким странкама
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МЕСНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 46.
Ради спрпвпђеоа пплитике СПС фпрмирају се месне прганизације у меснпј
заједници, делу града, сепскпг или другпг насеља.
Изузетнп, укпликп није мпгуће фпрмираое месне прганизације, председник
ппщтинске прганизације и изврщни пдбпр ппщтинскпг пдбпра или градскпг пдбпра
именују ппвереника прганизације за тп ппдрушје.
Месне прганизације бирају месне пдбпре.

ППШТИНСКИ ПДБПРИ И МЕСНИ ПДБПРИ
Члан 47.
Ппщтински пдбпр представља прган ппщтинске прганизације Спцијалистишке
партије Србије.
Ппщтински пдбпр прганизује пплитишку активнпст и стара се п пствариваоу
прпграмских циљева Спцијалистишке партије Србије на теритприји ппщтине.
Месна прганизација Спцијалистишке партије Србије бира и разрещава
председника и шланпве меснпг пдбпра кпји рукпвпде радпм прганизације.
Месни пдбпр предлаже ппверенике за бирашка места ппщтинскпм пдбпру.
Пдлуку п брпју и фпрмираоу месних прганизација и распущтаоу пргана месних
прганизација Спцијалистишке партије Србије дпнпси ппщтински пдбпр Спцијалистишке
партије Србије.

ГРАДСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 48.
У градпвима се прганизују и делују градске прганизације СПС.
Градске прганизације Спцијалистишке партије Србије впде пплитишку активнпст,
ушествују на избприма, изграђују, усвајају и спрпвпде пплитику, пдлуке и ставпве
пргана Спцијалистишке партије Србије на свпјпј теритприји.
У Бепграду и градпвима кпји у свпм саставу имају вище ппщтинских
прганизација на нивпу градских ппщтина прганизује се и делује Градска прганизација
Спцијалистишке партије Србије.
Градска прганизација Спцијалистишке партије Србије из претхпднпг става
разрађује прпграмске задатке и утврђује пплитишке ставпве у пствариваоу пплитике
СПС, прганизује и кппрдинира спрпвпђеое прпграмских задатака и пплитике СПС на
теритприји града.
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ГРАДСКИ ПДБПРИ
Члан 49.
Градски пдбпри:
1. прате рад ппщтинских пдбпра и пружају им ппмпћ у раду на ппдрушју свпг
прганизпваоа и делпваоа;
2. у градским прганизацијама кпје у свпм саставу имају вище ппщтина, предлажу
Изврщнпм пдбпру Главнпг пдбпра распущтаое ппщтинских прганизација акп
тещкп нарущавају прпграмске и статутарне принципе, нанпсе щтету угледу и
интересу СПС, или не изврщавају дате прпграмске и пплитишке задатке;
3. пптврђују листе за кандидатe за функције у градским и ппщтинским прганима
пп прибављенпј сагласнпсти Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра;
4. кпнтрплищу рад странашких функципнера у прганима града и ппщтине;

ППКРАЈИНСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 50.
У Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдина и Аутпнпмнпј Ппкрајини Кпспвп и Метпхија
прганизују се и делују ппкрајинске прганизације Спцијалистишке партије Србије.
Ппкрајинске прганизације:
1. разрађују прпграмске задатке;
2. утврђују пплитишке ставпве у пствариваоу пплитике СПС;
3. прганизују, рукпвпде и кппрдинирају спрпвпђеое прпграмских задатака
и пплитике СПС на ппдрушју свпг прганизпваоа и делпваоа;
4. бирају ппкрајинске пдбпре и председника.

ППКРАЈИНСКИ ПДБПРИ
Члан 51.
Ппкрајински пдбпри:
1. прате рад ппщтинских и градских пдбпра и пружају им ппмпћ у раду на ппдрушју
свпг прганизпваоа и делпваоа;
2. предлажу Изврщнпм пдбпру Главнпг пдбпра распущтаое ппщтинских и
градских пргана акп тещкп нарущавају прпграмске и статутарне принципе,
нанпсе щтету угледу и интересу СПС, или не изврщавају дате прпграмске и
пплитишке задатке;
3. пптврђују листе за кандидатe за функције у ппкрајинским прганима пп
прибављенпј сагласнпсти Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра;
32

4.

кпнтрплищу рад странашких функципнера у прганима ппкрајине и лпкалним
прганима.

ПРГАНИЗАЦИЈЕ У ИНПСТРАНСТВУ
Члан 52.
Ппщтујући закпнпдавствп других земаља, СПС мпже фпрмирати свпје
прганизације у инпстранству, ради пкупљаоа шланпва и симпатизера међу грађанима
кпји тамп живе и раде. Пве прганизације директнп су везане за Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра СПС. Сарадоа са оима уредиће се Правилникпм Главнпг пдбпра.
Страни држављанин мпже бити ппшасни шлан СПС.
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ГЛАВА VII
ТЕРИТПРИЈАЛНИ ПРГАНИ СПС
1. ПРГАНИ
Члан 53.
Пргани Спцијалистишке партије Србије у прганизацијама у ппщтини, граду и
ппкрајини су:
1. редпвна и ванредна кпнференција;
2. пдбпр
3. председник и
4. изврщни пдбпр
Председник прганизације је истпвременп и председник пдбпра.

1.1 КПНФЕРЕНЦИЈА
Члан 54.
Кпнференција мпже бити редпвна и ванредна.
Избпрне кпнференције бирају и разрещавају ппщтинске, градске и ппкрајинске
пдбпре и председнике ппщтинских, градских и ппкрајинских прганизација.
Избпрна кпнференција се, пп правилу, пдржава сваке шетврте гпдине, а
ванредна пп пптреби.
Кпнференцију шине шланпви пргана СПС у ппщтини, граду, ппкрајини и
републици и делегати свих прганизација Спцијалистишке партије Србије сразмернп
брпју шланпва.
Кпнференцију сазива пдбпр сампсталнп, на предлпг председника, изврщнпг
пдбпра, једне трећине прганизација, пднпснп брпја ппщтинских пдбпра кпји утврђује
Главни пдбпр Спцијалистишке партије Србије или најмаое трећине шланпва
Спцијалистишке партије Србије у ппщтини, граду и ппкрајини.

ДЕЛЕГАТИ
Члан 55.
Делегати за избпрну кпнференцију СПС бирају се пп критеријумима и на нашин
пдређен Правилникпм п избприма кпји дпнпси Главни пдбпр.
Кпнференција СПС у ппщтини, граду и аутпнпмнпј ппкрајини бира и разрещава
прганe СПС у ппщтини, граду и аутпнпмнпј ппкрајини, разматра и усваја Извещтај п
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раду пргана, разматра и пстала питаоа и утврђује дпкументе пд важнпсти за СПС на
теритприји ппщтине, града и аутпнпмне ппкрајине.

1.2 ПДБПРИ
Члан 56.
Пдбпри су највищи пргани прганизација Спцијалистишке партије Србије између
две избпрне кпнференције.
Брпј шланпва, састав и нашин избпра пдбпра утврђује свпјпм пдлукпм избпрна
кпнференција.
Мандат шланпва пдбпра траје, пп правилу, шетири гпдине.
Мандат шлану пргана престаје пре истека укпликп непправданп изпстане са три
седнице узастппнп.

НАДЛЕЖНПСТ ПДБПРА
Члан 57.
Пдбпри:
1. утврђују пплитишке ставпве и прганизују активнпст у пствариваоу
прпграмских задатака Спцијалистишке партије Србије у ппщтини, граду и
ппкрајини;
2. мпгу ппкренути ппступак за изгласаваое неппвереоа председнику
прганизације СПС;
3. бирају и разрещавају једнпг или вище пптпредседника пдбпра и шланпве
изврщнпг пдбпра;
4. прпмпвищу прпграм и спрпвпде пплитику СПС на свпм ппдрушју;
5. спрпвпде пдлуке вищих пргана СПС на свпјпј теритприји;
6. ппкрећу иницијативу за сазиваое ванредне кпнференције укпликп се за тп
укаже пптреба;
7. врще прпщиреое и пппуну пдбпра дп једне трећине. Прпщиреоем и
пппунпм заједнп не мпже се прпменити вище пд једне трећине шланпва
пргана кпје је изабрала кпнференција;
8. дпнпсе пдлуке кпјима регулищу прганизпваое и делпваое прганизација
Спцијалистишке партије Србије;
9. ппкрећу иницијативе и дају предлпге вищим прганима СПС;
10. ппкрећу иницијативе, дају предлпге и прганизују активнпсти на
ппбпљщаоу услпва живпта на свпјпј теритприји;
11. врще друге пплитишке активнпсти у складу са ставпвима и пплитишким
ппредељеоима СПС и избпрне кпнференције.
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Пстале надлежнпсти, састав, избпр и пппзив уређују се Правилникпм п нашину
прганизпваоа и рада прганизација и Правилникпм п избприма у СПС.

1.3 ПРЕДСЕДНИК
Члан 58.
Председник рукпвпди радпм прганизације у ппщтини, граду и ппкрајини.
Радпм пдбпра рукпвпди председник пдбпра, а у оегпвпј пдсутнпсти, задужени
пптпредседник пдбпра. Рад председника и пптпредседника, кап и задужеоа шланпва
пдбпра ближе се регулищу пдлукпм пдбпра.

1.4 ИЗВРШНИ ПДБПР
Члан 59.
Изврщни пдбпри:
1. бирају и разрещавају секретара изврщнпг пдбпра;
2. припремају седнице пдбпра и спрпвпде оегпве пдлуке;
3. прганизују текућу пплитишку активнпст;
4. прганизују и рукпвпде прппагандпм;
5. прате и кппрдинирају рад са пдбпрнишкпм, пднпснп ппсланишкпм
группм и шланпвима СПС на функцијама у прганима ппщтине, града и
ппкрајине;
6. инфпрмищу шланпве п раду СПС;
7. ппдстишу пмаспвљеое СПС;
8. рукпвпде избпрнпм кампаопм;
9. прганизују прикупљаое шланарине и дпнација, предлажу финансијске
планпве и брину п оихпвпј реализацији.

СТРУКТУРА ИЗВРШНПГ ПДБПРА
Члан 60.
Брпј шланпва и нашин избпра изврщнпг пдбпра утврђује пдбпр кпме и
пдгпварају за свпј рад.
Седницама изврщнпг пдбпра председава секретар изврщнпг пдбпра.
Председник пдбпра рукпвпди радпм изврщнпг пдбпра када га сазпве.
У раду изврщнпг пдбпра ушествују председник и пптпредседници пдбпра.
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Члан 61.
Ппщтински, пднпснп градски и ппкрајински пдбпри свпјим пдлукама регулищу
прганизацију, задатке и пбавезе, кпје мпрају бити сагласне Статуту Спцијалистишке
партије Србије.

РАСПУШТАОЕ ПДБПРА
Члан 62.
На предлпг Председника или Председнищтва, Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра
мпже – ппсле расправе, указиваоа на пплитишки неприхватљива ппнащаоа и ппступке
– распустити ппщтинске, градске или ппкрајинске пргане акп тещкп нарущавају
прпграмске и статутарне принципе и нанпсе щтету угледу и интересу СПС и именпвати
привременп рукпвпдствп.
Пдлука Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра садржи брпј и састав привременпг
рукпвпдства, оегпве задатке и пвлащћеоа и рпк за избпр нпвих пргана.

СКУПШТИНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 63.
Ради ефикаснијег пствариваоа пплитике СПС и унапређиваоа рада
прганизација и пргана у ппщтини, граду и аутпнпмнпј ппкрајини пдбпри мпгу сазивати
скупщтину прганизације.
Скупщтину прганизације СПС у ппщтини, граду и ппкрајини шине шланпви
пдбпра, председници месних пдбпра, пдбпрници у скупщтинама ппщтина и градпва,
ппсланици у скупщтинама, нпсипци јавних функција у прганима ппщтине, града и
ппкрајине и пдлукпм пдбпра пдређен брпј других шланпва СПС, кап и шланпви пргана
СПС ппвезани у тпј прганизацији.

ПКРУЖНИ ПДБПРИ
Члан 64.
У свим управним пкрузима Републике Србије пбразују се пкружни пдбпри
Спцијалистишке партије Србије кап акципнп – кппрдинаципна тела ради спрпвпђеоа
пплитике СПС и пдлука, ставпва и закљушака пргана СПС на нивпу пкруга.
Нашин избпра, пвлащћеое, кпнституисаое и рад пкружних пдбпра ближе се
регулищу пдлукпм п пбразпваоу пкружних пдбпра, кпју дпнпси Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра СПС.
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Пплитишка задужеоа и упутства пкружним пдбприма даје Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра.
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ГЛАВА VIII
ПДЛУЧИВАОЕ И ИЗБПРИ
НАЧИН ПДЛУЧИВАОА
Члан 65.
Пргани СПС пунпважнп раде када је присутнп вище пд пплпвине оихпвих
шланпва, а пдлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних шланпва, укпликп Статутпм за
ппједине пдлуке није пдређена ппсебна већина.
Прганизације СПС дпнпсе пдлуке већинпм гласпва присутних шланпва, укпликп
Статутпм за ппједине пдлуке није пдређена ппсебна већина.

ИЗБПРИ У ПАРТИЈИ
Члан 66.
Избпри у Спцијалистишкпј партији Србије спрпвпде се, пп правилу, сваке шетврте
гпдине.
Избпри у Спцијалистишкпј партији Србије, пп правилу, врще се тајним гласаоем,
на пснпву вище кандидата.
Пдлуку п спрпвпђеоу избпра у Спцијалистишкпј партији Србије дпнпси Главни
пдбпр СПС.

КАМПАОА И КАНДИДПВАОЕ
Члан 67.
Тренуткпм кандидпваоа сматраће се мпменат предузимаоа прве радое
предлагаоа и евидентираоа предлпга у пквиру пргана и прганизација.
Кандидат је лице предлпженп у ппступку кпји је предвиђен Статутпм и
пдлукама заснпваним на Статуту, а кпје се изјаснилп п предлпгу и прихватилп га.
Кандидати и предлагаши мпгу свпје ставпве пбразлагати искљушивп унутар
Партије.
Сваки пблик впђеоа јавне кампаое ван Партије је забраоен.
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ПРЕДЛАГАОЕ КАНДИДАТА
Члан 68.
Сваки шлан СПС мпже предлагати кандидате, бити кандидпван, бирати и бити
биран у пргане СПС укпликп испуоава статутарне услпве.
Кандидате за избпр у пргане СПС предлажу пргани Спцијалистишке партије
Србије впдећи рашуна п интересима и јединству Партије, структури, заступљенпсти и
неакумулацији функција и задужеоа.

САГЛАСНПСТ НА КАНДИДАТУРУ
Члан 69.
Чланпви пргана и рукпвпдства Спцијалистишке партије Србије у ппщтини, граду
и ппкрајинама бирају се у складу с Правилникпм п избприма.
Сагласнпст на кандидатуру за председнике ппкрајинских и градских пргана и
градпнашелнике даје Председник СПС.
Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра даје сагласнпст на кандидатуру за функције у
прганима СПС у ппщтини, кап јединици лпкалне сампуправе.

ЗАСТУПЉЕНПСТ
Члан 70.
У прганима СПС мпра, на свим нивпима прганизпваоа, бити најмаое 20 пдстп
млађих пд 30 гпдина из редпва Спцијалистишке пмладине и најмаое 20 пдстп жена,
впдећи рашуна да не дплази дп преклапаоа квпта.
Акп у пргане СПС на свим нивпима прганизпваоа не буде изабранп најмаое 20
пдстп шланпва млађих пд 30 гпдина из редпва Спцијалистишке пмладине и жена,
пдгпварајући прган СПС ће на предлпг пдгпварајућих пргана Спцијалистишке пмладине
и Фпрума жена изврщити кппптираое у свпј састав дп тпг брпја.
Састав пргана СПС изражава, у пдгпварајућпј мери, спцијалну структуру
шланства.
У избприма пргана СПС впдиће се рашуна п пдгпварајућпј заступљенпсти
шланпва СПС из реда наципналних маоина.
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ГЛАВА IX
ППСЕБНИ ПБЛИЦИ ПРГАНИЗПВАОА И ДЕЛПВАОА
МЛАДИ СПЦИЈАЛИСТИ
Члан 71.
Ппдмладак СПС је Спцијалистишка пмладина Србије.
Спцијалистишка пмладине Србије је ппсебан пблик прганизпваоа и делпваоа
СПС.
Ппдмладак Спцијалистишке партије Србије шине шланпви дп наврщене 30.
гпдине.
Председници Спцијалистишке пмладине су пп функцији шланпви изврщних
пдбпра пдгпварајућих пдбпра СПС.
Прганизација и делпваое Спцијалистишке пмладине уређују се правилникпм
кпји дпнпси Главни пдбпр СПС.
Дпкументи и пдлуке Спцијалистишке пмладине Србије ппдлежу пбавезнпј
сагласнпсти Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра СПС.
Спцијалистишка пмладина има свпј пешат.

ФПРУМ ЖЕНА
Члан 72.
Фпрум жена је ппсебан пблик прганизпваоа и делпваоа СПС кпји ради на
афирмацији защтите права жена, ппрпдице и пплне равнпправнпсти.
Фпрум жена бави се пплпжајем и правима жена у друщтву и пствариваоем
права жена у складу са еврппским стандардима и кпнвенцијама.
Председнице Фпрума жена су пп функцији шланице изврщних пдбпра
пдгпварајућих пдбпра СПС.
Дпкументи и пдлуке Фпрума жена ппдлежу пбавезнпј сагласнпсти Изврщнпг
пдбпра Главнпг пдбпра СПС.
Прганизација и делпваое Фпрума жена уређује се правилникпм кпји дпнпси
Главни пдбпр СПС.
Фпрум жена има свпј пешат.
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ППЛИТИЧКИ САВЕТ СПС
Члан 73.
Пплитишки савет СПС јесте саветпдавнп телп СПС кпји се сазива ради
разматраоа стратещких питаоа државнпг и привреднпг развпја, ппјединих важних
прпјеката, пдлука или иницијатива кпје, у вези с тим, СПС жели да ппкрене.
Пплитишки савет псмищљава прпграм пплитишких едукација и пбука.
Пплитишки савет СПС састаје се најмаое два пута гпдищое на предлпг
Председника СПС, Председнищтва, Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра, групе шланпва
Пплитишкпг савета или Ппсланишке групе СПС.
Пплитишки савет брпји дп 25 шланпва.

СКУПШТИНА СПС
Члан 74.
Главни пдбпр између два кпнгреса мпже сазвати Скупщтину СПС.
Скупщтина СПС сазива се на крају календарске гпдине.
Скупщтину СПС шине шланпви Главнпг пдбпра, Статутарне кпмисије и Надзпрнпг
пдбпра, председници ппщтинских, пкружних, градских и ппкрајинских пдбпра,
ппсланици у Нарпднпј скупщтини Републике Србије, шланпви Пплитишкпг савета и
највище дп 30 других делегата кпје ппзпве Главни пдбпр на предлпг Председнищтва.
Скупщтина СПС мпже утврдити ставпве, пдлуке и ппредељеоа СПС п
разматраним друщтвеним прпблемима.

ППСЛАНИЧКА И ПДБПРНИЧКА ГРУПА СПЦИЈАЛИСТА
Члан 75.
Ппсланици СПС у Нарпднпј скупщтини Републике Србије прганизују се у
Ппсланишку групу спцијалиста.
Чланпви Ппсланишке групе спцијалиста мпгу бити и ппсланици кпји нису били
на листи СПС акп прихвате пдредбе пвпг Статута, акп се са тим слпжи Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра СПС, и акп тп гласаоем прихвати Ппсланишка група.
Чланпви Ппсланишке групе расправљају п свим питаоима кпја су на дневнпм
реду Скупщтине, заузимају ставпве и ппкрећу иницијативе у складу са Прпгрампм СПС
и усвпјеним ставпвима Главнпг пдбпра СПС и Председнищтва СПС.
На предлпг Председнищтва СПС, Ппсланишка група бира и разрещава
председника и заменика председника.
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Председник СПС, пптпредседници Главнпг пдбпра и председник Изврщнпг
пдбпра Главнпг пдбпра ушествују у раду Ппсланишке групе. У раду Ппсланишке групе, пп
пптреби, ушествују и шланпви Председнищтва СПС.
Седницама Ппсланишке групе пбавезнп присуствују председник Владе
Републике Србије – укпликп је шлан СПС или биран на предлпг СПС – министри акп су
шланпви СПС, а расправља се п питаоима из делпкруга оихпвпг рада.
Ппсланици спцијалисти не мпгу пптписивати закпнске предлпге и иницијативе
других ппсланишких група без сагласнпсти Ппсланишке групе спцијалиста. П закпнским
иницијативама ппсланика спцијалиста претхпднп се инфпрмище Ппсланишка група
спцијалиста.
Чланпви Ппсланишке групе пбавезнп ушествују у раду савета, кпмисија и
струшних пдбпра Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра шији је делпкруг рада идентишан
или слишан скупщтинским пдбприма шији су шланпви.
Чланпви Ппсланишке групе и владе, акп су шланпви СПС, пп функцији су шланпви
Главнпг пдбпра. Укпликп нису изабрани на Кпнгресу, Главни пдбпр ће изврщити
кппптираое у свпј састав дп тпг брпја.
Ппсланишка група једанпут гпдищое, у писанпј фпрми, ппднпси Извещтај п раду
Главнпм пдбпру СПС. Извещтај п раду Ппсланишка група ппднпси и Кпнгресу СПС.
Кппрдинацију рада и пднпса Главнпг пдбпра и Ппсланишке групе, нашин
кпмуникације, права и пбавезе заједнишки уређују Главни пдбпр и Ппсланишка група
правилникпм.
Ппсланишка група уређује сампсталнп, свпјим ппслпвникпм, нашин рада,
пдлушиваоа, пбавезе и права свпг председника, пбавезе и дужнпсти шланпва групе и
друга питаоа.
Ппсланици Спцијалистишке партије Србије су ангажпвани у СПС. Нашин
ангажпваоа утврђује се пдлукпм Изврщнпг пдбпра Главнпг пдбпра.
Пве пдредбе аналпгнп се пднпсе и на пдбпрнике у ппщтинама, градпвима,
граду Бепграду, кап и на ппсланике ппкрајинских скупщтина.
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ГЛАВА X
УЧЕШЋЕ НА ИЗБПРИМА
ПДЛУКА П УЧЕШЋУ НА ИЗБПРИМА
Члан 76.
Пдлуку п ушещћу СПС и оених шланпва на избприма за Нарпдну скупщтину
Републике Србије, ппкрајинске и лпкалне представнишке пргане у Србији, кап и за
нпсипце државних и јавних функција, дпнпси Главни пдбпр.
Правилникпм кпји дпнпси Главни пдбпр утврђују се критеријуми, нашин
кандидпваоа, пбезбеђиваое интереса СПС у раду изабраних нпсилаца државних и
јавних функција и оихпви пднпси са СПС за време трајаоа мандата.
Кандидате за пдбпрнике, пднпснп ппсланике у ппкрајинским скупщтинама
утврђују пдгпварајући пдбпри СПС, а пптврђује Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра.
За спрпвпђеое пдлука Главнпг пдбпра кпје се тишу избпра фпрмира се избпрни
щтаб.
Приликпм предлагаоа кандидата за пбављаое јавних функција, впдиће се
рашуна п струшнпсти и искуству кандидата.

КАНДИДАТ СПС ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Члан 77.
Кандидат СПС за председника Републике Србије утврђује се на заједнишкпј
седници Главнпг пдбпра СПС и председника ппкрајинских, Градскпг пдбпра Бепграда,
градских, пкружних и ппщтинских пдбпра, тајним гласаоем, ппсле ппступка
предлагаоа у прганизацијама и пдбприма СПС пп ппступку утврђеним Правилникпм
Главнпг пдбпра СПС.

ПРПМПТИВНЕ АКТИВНПСТИ И ПРППАГАНДА
Члан 78.
Главни пдбпр, у складу са циљевима и задацима из Прпграма Спцијалистишке
партије Србије, прганизује прпмптивне активнпсти и прппаганду у циљу представљаоа
прпграма и пплитике СПС.
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ГЛАВА XI
ФИНАНСИРАОЕ
ПРИХПДИ ПАРТИЈЕ
Члан 79.
Прихпди Спцијалистишке партије Србије су: шланарина, прилпзи правних и
физишких лица, прихпди пд импвине СПС, легати, средства из бучета Републике Србије,
бучета јединица теритпријалне аутпнпмије и бучета јединица лпкалне сампуправе
пдпбрена за финансираое редпвнпг рада и трпщкпва избпрне кампаое.

ИМПВИНА ПАРТИЈЕ
Члан 80.
Импвина СПС је једна и јединствена.
Целпкупна импвина Спцијалистишке партије Србије је недељива и опм
распплаже и управља Главни пдбпр, пднпснп пдбпри кпје пн свпјим пдлукама пвласти.
Главни пдбпр дпнпси правилник п нашину кприщћеоа и управљаоа импвинпм.
У слушају престанка рада СПС, oдлукпм п престанку рада Кпнгрес дпнпси и
пдлуку п импвини СПС.

ЧЛАНАРИНА
Члан 81.
Пдлуку п висини и нашину плаћаоа шланарине дпнпси Главни пдбпр.
Члан мпже ппмагати СПС изнад изнпса утврђене шланарине у пблику прилпга.
Пбавезе и права из пвпг шлана утврђују се Правилникпм п шланарини кпји
дпнпси Главни пдбпр СПС.
Чланарина се, пп правилу, плаћа гпдищое.

ДПКАЗ П ПЛАЋЕНПЈ ЧЛАНАРИНИ
Члан 82.
Члан је дужан да редпвнп плаћа шланарину и да пре ступаоа на функцију у
Партији и изван Партије дпстави пргану кпји га је предлпжип дпказ п плаћенпј и
измиренпј шланарини.
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Члан СПС кпји не плаћа шланарину дуже пд једне гпдине не мпже да буде биран
у пргане СПС, да предлаже или буде биран на дужнпсти – функције у државне пргане и
друге институције на предлпг СПС.

СТИЦАОЕ, КПРИШЋЕОЕ И РАСППЛАГАОЕ СРЕДСТВИМА
Члан 83.
Финансираое редпвнпг рада СПС пбавља се прекп текућих рашуна Главнпг
пдбпра и прганизација СПС на пснпву пвлащћеоа заступника СПС. Финансираое
избпрних кампаоа СПС пбавља се прекп ппсебних рашуна за финансираое избпрних
кампаоа у складу са закпнпм.
Финансијскп ппслпваое и коигпвпдствп странка впди у складу са Закпнпм.
За финансијскп ппслпваое пдпгпвран је заступник странке, пднпснп лице кпје
пн пвласти.
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ГЛАВА XII
СТРУЧНА ТЕЛА
СТРУЧНА СЛУЖБА, ППРТПАРПЛ, МЕЂУНАРПДНИ СЕКРЕТАР
Члан 84.
За пбављаое струшних ппслпва за све пптребе Партије фпрмира се Струшна
служба, шијим радпм рукпвпди директпр.
Лице заппсленп у Струшнпј служби СПС, кпје пп Правилнику п систематизацији
радних места пбавља технишке и струшнп административне ппслпве, самп изузетнп
мпже пбављати функције у прганима СПС.
Ппртпарпла и секретара за међунарпдну сарадоу именује Председнищтвп на
предлпг Председника.

47

Деп трећи
ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ
ГЛАВА XIII
ДИСЦИПЛИНСКИ ППСТУПАК
ДЕЛПВАОЕ СУПРПТНП ПРПГРАМУ И СТАТУТУ
Члан 85.
Члан СПС кпји делује супрптнп Прпграму и Статуту СПС ппдлеже дисциплинскпј
пдгпвпрнпсти.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРГАНИ
Члан 86.
Дисциплински пргани странке су изврщни пдбпр ппщтинскпг и градскпг пдбпра
СПС, ппщтински и градски пдбпр СПС и Статутарна кпмисија СПС.
У првпм степену пдлушиваоа п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти надлежни су
Изврщни пдбпри ппщтинских и градских пдбпра СПС.
У другпм степену пдлушиваоа пп пригпвприма на пдлуке Изврщних пдбпра
ппщтинских и градских пдбпра СПС надлежни су ппщтински и градски пдбпри СПС.
У трећем степену пдлушиваоа пп жалбама на пдлуке ппщтинских и градских
пдбпра СПС надлежна је Статутарна кпмисија СПС шије су пдлуке кпнашне.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 87.
Дисциплински пргани странке из шлана 86. дужни су да се приликпм дпнпщеоа
пдлука п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти придржавају пдредаба Правилника п
дисциплинскпј пдгпвпрнпсти СПС кпји дпнпси Главни пдбпр СПС. Дисциплинским
правилникпм се прпписују теже и лакще ппвреде дисциплинске пдгпвпрнпсти у СПС. У
зависнпсти пд ппвреде мпгу бити изрешене следеће дисциплинске мере:
1. укпр
2. пппмена
3. суспензија врщеоа функција у СПС
4. искљушеое из СПС
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Време трајаоа дисциплинских мера укпра, пппмене и суспензије врщеоа
функција у СПС пдређује се Правилникпм п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти и у
зависнпсти пд тежине ппвреде и пкплнпсти ппд кпјима је ппвреда ушиоена не мпже
бити краће пд три месеца нити дуже пд 24 месеца.

ИСКЉУЧЕОЕ ПП ХИТНПМ ППСТУПКУ
Члан 88.
Кпд нарпшитп тещких ппвреда са ппследицама теже или нептклпоиве щтете пп
углед СПС, ппщтински, градски и Главни пдбпр СПС мпже дпнети пдлуку п искљушеоу
шлана СПС кпји је ту ппвреду ушинип у хитнпм ппступку, директнпм применпм пве
пдредбе Статута и без примене Правилника п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти.
У слушају из првпг става пвпг шлана, укпликп шлан СПС прптив кпга је ппкренут
хитан дисциплински ппступак пдбија да ушествује у прпписанпј прпцедури утврђиваоа
дисциплинске пдгпвпрнпсти, Статутарна кпмисија СПС мпже, на предлпг ппщтинскпг,
градскпг или Главнпг пдбпра СПС, дпнети пдлуку п брисаоу тпг шлана из евиденције
шланства у СПС.

ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ УЧИОЕНА ПД СТРАНЕ ЧЛАНПВА
НАЈВИШИХ ПРГАНА
Члан 89.
За ппвреде дисциплинске пдгпвпрнпсти кпје ушине шланпви СПС у свпјству
шланпва највищих пргана рукпвпђеоа странкпм (Главни пдбпр, Изврщни пдбпр
Главнпг пдбпра, Председнищтвп, Надзпрни пдбпр и Статутарна кпмисија СПС),
искљушивп је надлежна Статутарна кпмисија СПС.

ПРИГПВПР
Члан 90.
Члан СПС кпјем је збпг утврђене дисциплинске пдгпвпрнпсти изрешена једна пд
дисциплинских мера из шлана 87. Статута има правп да прптив пдлуке кпјпм је
утврђена таква ппвреда и изрешена дисциплинска мера изјави пригпвпр у рпку пд 30
дана пд дана пријема пдлуке неппсреднп вищем дисциплинскпм пргану из шлана 86.
Статута.
Укпликп је пригпвпр у ппступку пдлушиваоа пред вищим дисциплинским
прганпм пдбијен, шлан СПС има правп да прптив пдлуке п пдбијаоу пригпвпра ппднесе
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жалбу Статутарнпј кпмисији СПС у рпку пд 30 дана пд дана пријема пдлуке п пдбијаоу
пригпвпра.

ППНПВНП УЧЛАОЕОЕ
Члан 91.
Лице искљушенп из шланства СПС збпг ппвреде дисциплинске пдгпвпрнпсти не
мпже бити ппнпвп ушлаоенп у СПС пре истека гпдину дана пд дана када је пдлука п
оегпвпм искљушеоу ппстала кпнашна.
Укпликп је искљушен из шланства СПС пре истека бип на функцијама у прганима
СПС, не мпже бити ппнпвп ушлаоен у СПС пре истека две гпдине пд дана када је
пдлука п оегпвпм искљушеоу ппстала кпнашна.
Накпн ппнпвнпг ушлаоеоа у СПС у слушајевима из првпг и другпг става пвпг
шлана, шлан СПС не мпже пбављати пдгпвпрне дужнпсти у СПС нити мпже иступати у
име СПС гпдину дана пд дана ппнпвнпг ушлаоеоа.
Изузетнп пд претхпдних ставпва пвпг шлана, када за тп ппстпје пправдани
разлпзи, Главни пдбпр СПС мпже на пбразлпжени предлпг Председнищтва СПС да
дпзвпли ппнпвнп ушлаоеое и пбављаое пдгпвпрних дужнпсти у СПС и у име СПС пре
истека напред прпписаних рпкпва.

БРИСАОЕ СА ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 92.
Дисциплинску меру брисаоа из евиденције шлана мпже изрећи ппщтински или
градски пдбпр , без ппкретаоа дисциплинскпг ппступка, кпнстатпваоем, шлану кпји се
ушланип у другу странку или се кандидпвап на листи друге пплитишке странке, пднпснп
на независнпј листи без сагласнпсти СПС.
Пдлука п брисаоу са евиденције је кпнашна.
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Деп шетврти
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

ГЛАВА XIV
ДПНПШЕОЕ СТАТУТА И ПРПГРАМА
ДПНПШЕОЕ СТАТУТА
Члан 93.
Ппступак за дпнпщеое Статута мпгу ппкренути Главни пдбпр и Председнищтвп
СПС.
Пдлука п ппкретаоу ппступка прпмене Статута садржи разлпге за прпмену
Статута.
Статутарна кпмисија израђује Преднацрт статута и упућује га на расправу свим
прганима СПС, кпја траје најмаое 15 дана. Накпн спрпведене расправе на пснпву
пристиглих ставпва, Статутарна кпмисија сашиоава Нацрт статута кпји дпставља
Главнпм пдбпру на разматраое.
Накпн разматраоа и усвајаоа или пдбациваоа ппднетих амандмана, Главни
пдбпр утврђује Предлпг статута и упућује га Кпнгресу на усвајаое.
Кпнгрес гласаоем за текст у целини дпнпси Статут већинпм гласпва присутних
делегата.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА
Члан 94.
Измене и дппуне Статута врще се на нашин и пп ппступку за оегпвп дпнпщеое.
Пдредбе пвпг Статута не мпгу се меоати или дппуоавати без пдлуке Кпнгреса
СПС, псим у слушају усклађиваоа са закпнским прпписима у складу с шланпм 26.
Статута СПС.

ППСТУПАК УСВАЈАОА ПРПГРАМА
Члан 95.
Ппступак за дпнпщеое
Председнищтвп СПС.

Прпграма

мпгу

ппкренути

Главни

пдбпр

и
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Пдлука п ппкретаоу ппступка прпмене Прпграма садржи разлпге за прпмену
Прпграма.
Председнищтвп израђује Преднацрт прпграма и упућује га на расправу свим
прганима СПС, кпја траје најмаое 15 дана. Накпн спрпведене расправе на пснпву
пристиглих ставпва, Председнищтвп сашиоава Нацрт прпграма кпји дпставља Главнпм
пдбпру на разматраое.
Накпн разматраоа и усвајаоа или пдбациваоа ппднетих амандмана, Главни
пдбпр утврђује Предлпг прпграма и упућује га Кпнгресу на усвајаое.
Кпнгрес гласаоем за текст у целини дпнпси Прпграм већинпм гласпва
присутних делегата.
Измене и дппуне Прпграма врще се на нашин и пп ппступку за оегпвп
дпнпщеое.

ППШТИ АКТИ
Члан 96.
Ппщти акта се дпнпсе у складу са пдредбама пвпг Статута, а примеоују се
данпм пбјављиваоа на пгласнпј табли у ГП СПС, на интернет сајту СПС и дпстављају се
свим прганизацијама.
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ГЛАВА XV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
ДАН ПАРТИЈЕ
Члан 97.
Дан псниваоа Спцијалистишке партије Србије 17. јул, пбележава се кап Дан
партије.
Главнпм пдбпру се пставља мпгућнпст да усвпји пдлуку п пбележаваоу и других
датума пд знашаја за СПС.

МИРПВАОЕ ЧЛАНСТВА
Члан 98.
Члану СПС прган шији је шлан мпже ппсебнпм пдлукпм из нарпшитп пправданих
разлпга и када тп Закпн налаже пдпбрити мирпваое статуса.

ЗНАЧЕОЕ ППЈЕДИНИХ ИЗРАЗА
Члан 99.
Прган Партије пзнашава пргане СПС: Кпнгрес, Главни пдбпр, Председник,
Председнищтвп, Изврщни пдбпр Главнпг пдбпра, Статутарна кпмисија, Надзпрни
пдбпр и пргане СПС у ппщтини, граду и аутпнпмним ппкрајинама.
1) Члан је лице кпје је ппсталп пунпправни шлан СПС пкпншаним ппступкпм
ушлаоеоа, верификацијпм пд стране Изврщнпг пдбпра.
2) Члан пргана је шлан Главнпг пдбпра, Председнищтва, Изврщнпг пдбпра
Главнпг пдбпра, Статутарне кпмисије, Надзпрнпг пдбпра и пргана СПС у
ппщтини, граду и Аутпнпмнпј ппкрајини.
3) Функципнер је лице изабранп да пбавља функције унутар и у име СПС.
4) Прганизација је пблик пкупљаоа, прганизпваоа и делпваоа шланства,
фпрмирана на теритпријалнпм принципу, кпје свпјим неппсредним
пплитишким делпваоем дппринпсе пствариваоу циљева из Прпграма СПС и
спрпвпђеоу пдлука, ставпва и закљушака пргана СПС.
5) Пдбпри су пблици делпваоа, тј. пни су лпкални пргани Спцијалистишке
партије Србије.
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6) Месни пдбпр је прган месне прганизације кпји спрпвпди пдлуке ппщтинскпг
пдбпра.
7) Тумашеое представља кпнашну пдлуку Статутарне кпмисије, на кпју се жалба
мпже ппднети самп Кпнгресу. Тумашеое се даје на Статут и друге ппщте акте
СПС. Тумашеое Статута и других правних аката, мпгу тражити сви пргани СПС.
8) Предлагаое је ппступак кандидпваоа шлана СПС за пбављаое функција
унутар и у име СПС.
9) Избпри у Партији су ппступци пд предлагаоа дп верификације мандата
пргана, шланпва пргана и функципнера СПС.
10) Теритпријална прганизација је пблик пкупљаоа, прганизпваоа и делпваоа
шланства, фпрмирана на теритпријалнпм принципу, фпрмира се у меснпм,
ппщтинскпм, градскпм и ппкрајинскпм нивпу.
11) Лпкални пргани јесу пргани СПС у прганизацијама у ппщтини, граду и
ппкрајини: избпрна кпнференција, пдбпр, председник и изврщни пдбпр.
12) Правилник је ппщти акт кпји се дпнпси у складу са Статутпм и Прпгрампм СПС,
мпже бити Правилник п нашину прганизпваоа и рада прганизација СПС,
Правилник п избприма, Правилник п дисциплинскпм ппступку, Правилник
Спцијалистишке пмладине Србије, Правилник п раду Фпрума жена.
13) Ппслпвник је акт кпјим се ближе регулище унутарпартијски рад.
14) Кандидатура је предузимаое прве избпрне радое у пквиру пргана,
прганизација и других унутарпартијских структура, накпн расписиваоа
партијских избпра.
15) Партија је пoлитишкa стрaнкa кпја представља oргaнизaциjу грaђaнa слoбoднo
и дoбрoвoљнo удружeних и кпја је oснoвaнa рaди oствaривaоa пoлитишких
циљeвa дeмoкрaтским oбликoвaоeм пoлитишкe вoљe грaђaнa и ушeщћa нa
избoримa.

СТУПАОЕ НА СНАГУ
Члан 100.
Пвај Статут ступа на снагу данпм пбјављиваоа и биће пбјављен на интернет
сајту СПС, пгласнпј табли СПС у седищту СПС и дпстављен свим прганизацијама.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут дпнет на Псмпм
Кпнгресу 11. децембра 2010. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК
СПЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
Ивица Дашић
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