Полазећи од Програма Социјалистичке партије Србије, а на основу члана 43 и 64 Статута
Социјалистичке партије Србије, као и Програмске декларације Форума жена Социјалистичке
партије Србије, усвојених на 8. Конгресу Социјалистичке партије Србије 11.12.2010. године, Главни
одбор Социјалистичке партије Србије на 2. седници одржаној 03. априла 2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ДЕЛОВАЊУ ФОРУМА ЖЕНА
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о организацији и раду Форума жена Социјалистичке партије Србије (у даљем тексту:
Правилник), уређује се унутрашња организација, избор и надлежности органа, начин рада,
финансирање и друга питања од значаја за остваривање циљева организовања Форума жена.
Члан 2.
Форум жена Социјалистичке партије Србије (у даљем тексту: ФОЖ), представља посебан облик
организовања и деловања унутар Социјалистичке партије Србије (у даљем тексту: СПС) који ради
на афирмацији друштвеног положаја жена, заштите права жена, породице и полне
равноправности.
Члан 3.
ФОЖ делује на територији Републике Србије у складу са Уставом и законима Републике Србије,
Програмом, Статутом СПС и овим Правилником.
Члан 4.
ФОЖ има свој печат. Текст, величина, писмо и симболи печата израђује се у складу са Статутом
СПС.
II ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ ФОЖ
Члан 5.
ФОЖ може бити члан међународних организација и удружења која имају сродне циљеве и
програме, а одлуку о томе доноси Председништво ФОЖ, уз сагласност Главног одбора СПС.

ФОЖ је отворен за сарадњу са свим сличним организацијама, организацијама хуманитарног
карактера, добротворним друштвима и удружењима, на начелима Програма и политике СПС.
III ЈАВНОСТ РАДА
Члан 6.
ФОЖ ради и делује јавно и одлучује о начинима и облицима своје комуникације са јавношћу. О
начину извештавања са седница органа и тела одлучује се на седницама ФОЖ.

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦА

Члан 7.
Чланица СПС је уједно и чланица ФОЖ.
Чланица ФОЖ може постати и свака пунолетна жена која није члан СПС или неке друге партије,
ако прихвата Програм и Статут СПС, као и Програм ФОЖ, Програмску декларацију ФОЖ и овај
Правилник.
Права и обавезе свих чланица ФОЖ једнаке су.
За чланство у ФОЖ свака чланица из става 2. овог члана потписује приступницу коју издаје ФОЖ,
где се води основна евиденција о чланству.
Чланицама ФОЖ се издају чланске карте.
Основну евиденцију чланства воде општинске организације ФОЖ. Градске и покрајинске
организације воде своје евиденције о чланству. У седишту ФОЖ се води централна евиденција.
Члан 8.
Чланица ФОЖ има право да:
учествује у доношењу одлука од значаја за остваривање политике ФОЖ, њених циљева и
задатака;
учествује у доношењу одлука од значаја за његову организацију и рад, непосредно или
путем представница изабраних у органе;
-

износи предлоге, мишљење и примедбе на рад;

-

бира и буде бирана у органе;

-

буде информисана о раду организације и органа;

добије политичку и сваку другу подршку за рад, као и пуну солидарност и помоћ, када јој је
потребна;
-

учествује у свим акцијама које се организују у остваривању циљева и задатака.
Члан 9.

Чланица ФОЖ је дужна да:
делује у складу са Програмом, Статутом СПС, Програмском декларацијом ФОЖ и овим
Правилником, као и осталим актима важним за рад организације;
-

учествује у раду органа и тела у које је изабрана и афирмише постојање и деловање ФОЖ;

-

учествује у спровођењу донетих одлука;

-

својим јавним наступима доприноси угледу ФОЖ и СПС;

-

остварује сарадњу са другим сродним организацијама.
Члан 10.

Чланство у ФОЖ престаје иступањем чланице и брисањем из евиденције чланства.
О свом иступању, чланица обавештава ФОЖ организације којој припада.
Члан 11.
Чланица се брише из евиденције:
уколико се учлани у другу странку или се кандидује на листи друге политичке странке,
односно независној листи;
-

уколико је њено деловање супротно члану 8. и 9. овог Правилника

Члан 12.
Одлуку о брисању из евиденције доноси Председништво покрајинске, градске и општинске
организације ФОЖ, односно организације којој чланица припада.
Одлука из става 1. овог члана у писаном облику са образложењем доставља се чланици у року од
8 дана од дана доношења.
На одлуку из става 2. чланица има право жалбе Председништву ФОЖ, у року од 15. дана од дана
пријема. Одлука Председништва ФОЖ је коначна.
V ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И
ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ, ГРАДСКЕ И ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 13.
Основни облици повезивања и организовања чланица ФОЖ су општинске градске и покрајинске
организације.
Оснивачка Скупштина општинске, градске или покрајинске организације може се организовати
уколико општинска организација има најмање 10 чланица, градска организација 20 чланица и
покрајинска најмање 50 чланица.
Општинске, градске и покрајинске организације делују самостално у складу са Програмом Партије,
Програмском декларацијом ФОЖ, овим Правилником и Планом активности ФОЖ.
Члан 14.
Органи општинске, градске и покрајинске организације су:
-

Скупштина,

-

Председништво и

-

Председница.

Изабрана председница и потпредседница општинске, градске или покрајинске организације је
уједно и председница и потпредседница Председништва општинске, градске или покрајинске
организације ФОЖ.
Члан 15.
Скупштина је највиши орган општинске, градске или покрајинске организације ФОЖ, а сазива је и
председава седницом председница општинске, градске, односно покрајинске организације.
Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четири године.
Годишња скупштина, по правилу, одржава се сваке године и на њој се подноси извештај о раду.
Програмска или ванредна изборна Скупштина може се сазвати на захтев Председништва или
половине чланица општинске, градске, или покрајинске организације ФОЖ..
Члан 16.
Скупштина се, по правилу, организује по представничком принципу.
Ако је Скупштина сазвана по представничком принципу, чланице СПС у свим органима градске,
општинске или покрајинске организације СПС су, по функцији, чланице Скупштине ФОЖ. У избору
чланица скупштине утврђује се принцип територијалне заступљености, у односу на број чланица
као и њихову структуру,.
Остале услове и мерила о представљању на скупштини утврђује председништво општинске,
градске, или покрајинске организације ФОЖ.

Све чланице општинске, градске или покрајинске организације могу чинити Скупштину уколико
њихов број не прелази 50 чланица у општинској, 70чланица у градској и 100 чланица у
покрајинској организацији.
Скупштину градске организације ФОЖ, која у свом саставу има више општинских организација,
чине изабране чланице од стране општинских организација и чланице СПС по функцији, у складу
са ставом 2. овог члана.

Члан 17.
Скупштина општинских и градских организација ФОЖ
-

доноси Одлуку о организовању;

-

доноси Пословник о свом раду;

-

разматра и доноси План активности између две Скупштине;

-

бира Председницу, потпредседнице и чланице Председништва;

-

разматра и прихвата извештаје о раду Председнице и Председништва;

-

одлучује о поверењу Председници, потпредседницама и чланицама Председништва;

свака чланица Скупштине може предлагати кандидаткиње за тела општинске, градске или
покрајинске организације, на Пословником прописан начин;
Скупштина општинских и градских организација бира чланице за Скупштину Покрајинске
организације ФОЖ, а може предлагати кандидаткиње за органе и тела ФОЖ виших нивоа
организовања.
ПРЕДСЕДНИШТВО ОПШТИНСКИХ И ГРАДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 18.
Председништво општинских, односно градских организација ФОЖ чине председница,
потпредседница и изабране чланице Председништва – у општинским организацијама 7, а у
градским организацијама 9 чланица.
Председништво општинских, односно градских организација руководи радом између две
Скупштине, а састаје се на захтев председнице или трећине чланица Председништва.
Председништво је одговорно за спровођење Програма, Плана активности, Правилника и других
одлука ФОЖ.
Председништво предлаже кандидаткиње за тела Скупштине своје организације и води рачуна о
равномерној заступљености полова у изборима за органе општинске и градске организације СПС у
складу са Статутом СПС.
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФОЖ
Члан 19.
Председница општинске и градске организације ФОЖ сазива и председава седницама
Председништва и стара се о спровођењу донетих одлука Скупштине и Председништва.
По њеном овлашћењу замењује је потпредседница.
ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФОЖ
СКУПШТИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 20.
Скупштина је највиши орган покрајинске организације ФОЖ.

Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четири године, а сваке године одржава се редовна
годишња Скупштина на којој се разматра и усваја Извештај о раду, који подноси Председништво
покрајинске организације. У току године може се одржати и тематска седница Скупштине.

Скупштину сазива и председава седници председница покрајинске организације.
Скупштина се може одржати и на захтев Председништва или половине општинских, односно
градских организација ФОЖ са подручја Аутономне Покрајине.
Скупштина се организује на представничком и територијалном принципу сразмерно броју чланова,
с тим да је свака општинска организација заступљена са најмање две, а градска организација са
најмање три представнице. Све чланице СПС у органима покрајинске организације СПС по
функцији су чланице Скупштине, као и чланице функционери у покрајинским органима на
одговорним местима у јавним предузећима, установама и другим организацијама, управним
одборима и телима које поставља СПС.

Члан 21.
Скупштина покрајинских организација ФОЖ:
-

доноси одлуку о организовању покрајинске организације;

-

доноси Пословник о раду;

-

разматра и доноси план активности између две скупштине;

-

бира Председницу, потпредседнице и чланице Председништва;

даје иницијативе и предлоге ФОЖ у реализацији појединих циљева и задатака из Програма
партије и Програмске оријентације ФОЖ и учествује у спровођењу активности и долука донетих у
органима ФОЖ;
-

разматра и прихвата извештај о раду Председнице и Председништва;

-

одлучује о поверењу Председнице, потпредседница и чланица Председништва.
ПРЕДСЕДНИШТВО ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФОЖ
Члан 22.

Председништво Покрајинске организације ФОЖ чине председница, потпредседница и 11 изабраних
чланова Председништва.
Председништво Покрајинске организације ФОЖ:
руководи радом између две Скупштине, одговорно је за спровођење Програма и Плана
активности усвојеног на Скупштини, као и спровођење одлука органа;
-

на својој територији подстиче и координира рад општинских и градских организација;

-

предлаже кандидаткиње за органе и тела ФОЖ;

-

утврђује листе кандидаткиња за тела покрајинске организације;

води рачуна о равноправној заступљености полова унутар свих органа покрајинске
организације СПС у складу са Статутом СПС, односно води рачуна о заступљености жена.
Ако зато постоји посебна потреба, број чланица Председништва и потпредседница може се
одредити и Одлуком о организовању унутар Покрајинске организације, у складу са овим
Правилником.
Председништво сазива Председница и руководи његовим радом. Седницу може сазвати и једна
трећина чланица Председништва.

На рад Председништва и Председнице Покрајинске организације, сходно се примењују одредбе
утврђене за Скупштину, Председништво и Председницу ФОЖ.
ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФОЖ
Члан 23.
Председница покрајинске организације ФОЖ сазива и председава седницама Председништва,
стара се о спровођењу донетих одлука и плана активности које доноси Скупштина и
Председништво и подноси извештај Скупштини о раду Председништва и свом раду.
Покрајинска организација ФОЖ има потпредседницу коју бира Скупштина
Потпредседница замењује Председницу по њеном овлашћењу.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА ФОЖ
Члан 24.
Органи ФОЖ СПС су:
1.
2.
3.

Скупштина
Председништво
Председница

Мандат свих органа и тела ФОЖ, на свим нивоима организовања траје четири године.
СКУПШТИНА ФОЖ
Члан 25.
Скупштина је највиши орган ФОЖ. Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четири године, а
сазива је Председница.
Сваке године се одржава редовна годишња Скупштина на којој се разматра и усваја извештај о
раду, који подноси Председништву ФОЖ. У току године, једном или више пута, може се одржати
тематска скупштина.
Прву конститутивну и изборну седницу Скупштине сазива и води до избора Председнице,
потпредседница Главног одбора СПС или други члан Председништва кога одреди Председник СПС.
На конститутивној седници, Скупштина доноси Пословник о раду, бира органе ФОЖ и одлучује о
другим питањима у складу са својим надлежностима.
Члан 26.
Скупштину припрема Председништво, утврђује дневни ред, место и датум њеног одржавања.
Позив са материјалом за седницу скупштине доставља се 7 дана пре њеног одржавања.
Члан 27.
Скупштину ФОЖ чине: чланице органа СПС, посланице СПС у Народној скупштини Републике
Србије, као и по једна представница општинских, по 3 представнице градских и по 5 представница
покрајинских организација, чланице СПС које су функционери у државним органима, на
одговорним местима у јавним предузећима, утановама и другим организацијама, управним
одборима и телима, које поставља СПС.
Члан 28.
Седница Скупштине се може одржати и доносити одлуке ако јој присуствује више од половине
чланица.
Одлуке се доносе већином гласова присутних, по правилу тајним гласањем.

Избор председнице, потпредседница и Председништва ФОЖ врши се тајним гласањем, по правилу,
између више кандидаткиња.
Скупштина може одлучити и да се избор врши јавним гласањем.
Приликом избора органа, Скупштина мора водити рачуна о територијалној заступљености чланица.
Члан 29.
Скупштина ФОЖ:
-

разматра и предлаже Програм и његове измене и допуне;

-

разматра и предлаже Правилник о организацији и раду и његове измене и допуне;

-

доноси Послованик о раду;

-

доноси план активности за одређени период;

-

бира Председницу, потпредседнице и чланице Председништва;

-

разматра и прихвата Извештај о раду Председнице и Председништва;

-

одлучује о поверењу Председнице, потпредседница и чланица Председништва;

-

у спровођењу циљева и задатака афирмише равноправност полова;

подстиче едукацију чланица ФОЖ, односно чланица СПС, афирмише њихов рад и
обезбеђује њихово учешће у органима странке, у складу са Статутом.
ПРЕДСЕДНИШТВО ФОЖ
Члан 30.
Председништво ФОЖ је орган које руководи радом између две Скупштине.
Председништво ФОЖ чине Председница, три потпредседнице и 15 изабраних чланица
Председништва.
Председница и потпредседнице ФОЖ уједно су и Председница и потпредседнице Председништва
ФОЖ.
Радом Председништва руководи Председница ФОЖ.
На својој првој седници Председништво доноси Пословник о раду.
Члан 31.
Седнице Председништва одржавају се најмање једном у два месеца, које сазива Председница
ФОЖ.
У позиву за седницу мора бити назначено место, дан и време одржавања, као и дневни ред
седнице, са потребним материјалом.
Председница ФОЖ је у обавези да сазове седницу Председништва уколико то од ње затражи
трећина чланица Председништва, на основу писменог предлога уз образложење потребе
одржавања седнице и предлогом дневног реда седнице.
Ако председница не сазове седницу Председништва у року од 30 дана од дана пријема захтева из
става 3. овог члана, седницу Председништва могу сазвати чланице које су тражиле сазивање
седнице.
За доношење одлука потребна је присутност више од половине чланица Председништва, а одлуке
се доносе већином гласова присутних.

Члан 32.
Председништво ФОЖ именује чланице својих радних тела, почасну председницу, секретарку
Председништва и секретарку за међународне односе.

Стручне и административне послове обавља Стручна служба СПС.
Члан 33.
Председништво ФОЖ као извршни орган:
-

руководи радом између две Скупштине;

-

предлаже план активности и одговорно је за његову реализацију;

утврђује предлоге за измене и допуне Програма, Правилника и других аката које доноси
Скупштина ФОЖ;
-

подстиче активност и деловање чланица ФОЖ према посебним интересима;

-

утврђује и предлаже листу кандидаткиња за све органе и тела ФОЖ;

-

доноси Правилник о раду;

води рачуна о равноправној заступљености полова у изборима за органе СПС, као и
предлагању и избору жена на друге важне функције, према стручности и постигнутим резултатима
у одређеним областима;
-

потврђује оснивање општинских, градских и покрајинских организација ФОЖ;

доноси одлуке у случају спора између појединих општинских, градских или покрајинских
организација ФОЖ;
обавља послове утврђене овим Правилником и одлуком Скупштине, као и друге послове од
интереса за организовање и рад ФОЖ;

ПРЕДСЕДНИЦА ФОЖ
Члан 34.
Председницу ФОЖ бира Скупштина.
Председница:
-

представља ФОЖ;

-

сазива и председава седницама Председништва;

обезбеђује спровођење Програма, Плана активности, као и одлука Скупштине и
Председништва;
-

подноси извештај Скупштини.
Члан 35.

ФОЖ има три потпредседнице које бира Скупштина.
Потпредседнице замењују председницу, по њеном овлашћењу.
У случају немогућности Председнице да одреди која ће је од потпредседница замењивати, о томе
одлучује Председништво.
Члан 36.
Документе и одлуке Форума жена подлежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора
СПС.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
ФОЖ престаје са радом на основу одлуке Конгреса СПС или ако то одлучи више од три четвртине
укупног броја чланица Скупштине ФОЖ.
Члан 38.

Измене и допуне овог Правилника на предлог Скупштине ФОЖ доноси Главни одбор СПС.
Члан 39.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Главног одбора СПС, а примењује се
даном објављивања на огласној табли у Главном одбору СПС или на интернет сајту СПС.

ПРЕДСЕДНИК
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
Ивица Дачић

