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На основу чл. 7, 10 и 14 Закона о политичким странкама (“Службени Гласник РС“, бр.
36/2009) и чл. 23, тачка 2 Статута Социјалистичке партије Србије усвојеног на Деветом
конгресу СПС одржаном 14. децембра 2014. године, Десети конгрес СПС је на седници
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одржаној 22. децембра 2018. године усвојио Измене и допуне Статута Социјалистичке
партије Србије

Део први
ОПШТИ ДЕО
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕДМЕТ СТАТУТА
Члан 1.
Статутом Социјалистичке партије Србије (у даљем тексту: СПС) уређују се:
1. назив и седиште СПС;
2. симболи визуелног идентитета;
3. изглед и садржина печата СПС и организационих јединица по
територијалном принципу;
4. програмски циљеви;
5. услови и начин учлањивања и престанак чланства;
6. права, обавезе и одговорности чланства;
7. организација по територијалном принципу и унутрашња организација;
8. органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива;
9. трајање мандата и начин одлучивања;
10. заступање и представљање СПС;
11. поступак за измене и допуне Програма и Статута и поступак доношења и
измена других општих аката;
12. остваривање јавности рада;
13. начин одлучивања о удруживању СПС у шире политичке савезе у земљи и
иностранству и спајању СПС са другим политичким странкама;
14. начин финансирања СПС;
15. начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања;
16. лице одговорно за финансијско пословање;
17. начин доношења одлуке о престанку рада;
18. начин располагања имовином СПС у случају престанка рада;
19. друга питања од значаја за рад и деловање СПС.
Термини који су у овом Статуту изражени у граматичком мушком роду подразумевају
мушки и женски род лица на које се односе.

ГЛАВА II
ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА
ИДЕЈЕ, ЦИЉЕВИ И ВРЕДНОСТИ СПС
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Члан 2.
Социјалистичка партија Србије је политичка странка слободно и добровољно
удружених грађана који прихватају и остварују основне вредности, идеје и циљеве
Програма, Програмске декларације СПС „ Визија Србије 2020“ и политике СПС, ради:
1. заштите интереса Републике Србије и свих њених грађана и националних
интереса српског народа;
2. поштовања и заштите свих људских права и слобода која проистичу из
докумената УН, Савета Европе, ЕУ и ОЕБС како грађанских и политичких, тако и
економско-социјалних права и слобода;
3. поштовања достојанства човека, људских права и слобода без обзира на његову
верску, расну и националну припадност, пол, политичко уверење и социјално
порекло и имовно стање.
4. заштите права радника, сарадње са синдикатима, поштовање колективних
уговора, заштитe права и положаја запослених, а нарочито младих људи,
пољопривредника, пензионера и свих других који живе од сопственог рада;
5. заштите права националних мањина и других друштвено осетљивих и
мањинских група;
6. заштите и унапређења положаја породице, деце и равноправног положаја
мушкараца и жена у свим областима;
7. заштите права на бесплатну здравствену и социјалну заштиту, бесплатно
образовање, права на рад и хумане услове рада, права на пензије, породична и
својинска права;
8. остваривања и заштите демократског, политичког и правног поретка у држави,
владавине права, социјалне правде, солидарности и социјалне сигурности, слободе
и демократије;
9. убрзаног и одрживог економског, друштвеног и равномерног регионалног
развоја,
10. развоја социјално праведног и солидарног грађанског друштва и
хармонизације са европским стандардима и квалитетом
живљења за све
друштвене слојеве;
11. заштите животне средине и очувања здравља људи;
12. свих других вредности и циљева који проистичу из Програма и политике СПС
и програмских документа Социјалистичке интернационале и Партије европских
социјалиста
13. поштовања антифашизма као цивилизацијске тековине савременог света и
неговање слободарских традиција Србије.
У остваривању циљева и програмских начела СПС сарађује са политичким
странкама и удружењима у земљи и иностранству.

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА
Члан 3.
Односи у СПС заснивају се на начелима демократије:
1. слободи политичке иницијативе чланова;
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2.
3.
4.
5.
6.

равноправности и међусобном уважавању;
сталном и отвореном дијалогу;
толеранцији и солидарности;
тајном гласању;
одговорности свих руководстава чланству и поштовању и спровођењу
демократски усвојених одлука.

Јединство СПС обезбеђује се и испољава на начелима Програма и Статута.
Спровођење одлука Главног одбора и других органа Социјалистичке партије
Србије обавезно је за све чланове, организације и органе СПС.
Право је члана да у СПС, сам или заједно са истомишљеницима, затражи
преиспитивање усвојених одлука или ставова са којима се не слаже, или за које сматра да
их треба променити, али дужан је да их спроводи док су на снази.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 4.
Рад странке је јаван.
Програм, Статут, други општи акти, одлуке органа, саопштења, изборни програм,
као и лично име заступника СПС доступни су јавности и путем интернет презентације.

МАЊИНСКИ СТАВОВИ И МИШЉЕЊА
Члан 5.
Чланови СПС чији предлог већина не прихвати не могу у јавности представљати
своје мишљење као став СПС и не могу јавно пропагирати своје мањинске ставове.
Чланови органа СПС не могу јавно полемисати о одлукама, ставовима и
закључцима органа чији су чланови и виших органа СПС.
Чланови СПС који нарушавају донете одлуке подлежу дисциплинској
одговорности у складу са одредбама Статута СПС и Правилника о дисциплинском
поступку у СПС.
Организовање чланства у фракције није допуштено.

ГЛАВА III
НАЗИВ, СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА1 И ЗАСТУПАЊЕ

1

У складу са чл. 14 и 20 Закона о политичким странкама
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НАЗИВ СТРАНКЕ
Члан 6.
Назив странке је – Социјалистичка партија Србије.
Скраћени назив Социјалистичке партије Србије је СПС.

СТАТУС И СЕДИШТЕ
Члан 7.
СПС има статус јединственог правног лица.
Седиште Социјалистичке партије Србије је у Београду.

ПЕЧАТ
Члан 8.
Органи Социјалистичке партије Србије имају печат и штамбиљ.
Печат Главног одбора Социјалистичке партије Србије и органа СПС округлог је
облика, пречника 30 милиметaра.
У првом концентричном кругу печата пише „Социјалистичка партија Србије“, у
другом „Главни одбор“, а испод „Београд“.
У центру печата је знак Социјалистичке партије Србије који чине благо искошена
слова скраћеног назива странке где је у оквиру слова „П“ уметнута стилизована звезда у
покрету.
Речи и слова на печату исписана су српским језиком и ћириличним писмом.
Главни одбор Социјалистичке партије Србије има и мали округли печат пречника
20 милиметара са истоветном садржином као и печат из става 2, 3 и 4 овог члана.
Печати Статутарне комисије и Надзорног одбора Социјалистичке партије Србије
имају исти облик и величину као и печат Главног одбора.
У првом концентичном кругу пише „Социјалистичка партија Србије“, а у другом
„Статутарна комисија“, односно „Надзорни одбор“, а испод „Београд“.
У центру печата је знак Социјалистичке партије Србије који чине благо искошена
слова скраћеног назива странке где је у оквиру слова „П“ уметнута стилизована звезда у
покрету.
Печат Социјалистичке партије Србије у организацијама у општини, граду и
покрајини округлог је облика, пречника 30 милиметара.
У првом концентричном кругу печата пише: „Социјалистичка партија Србије“, а у
другом је исписан назив органа (покрајински одбор, градски одбор, општински одбор) и
назив места, односно седишта организације.
У центру печата је знак Социјалистичке партије Србије који чине благо искошена
слова скраћеног назива странке где је у оквиру слова „П“ уметнута стилизована звезда у
покрету.
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ШТАМБИЉ
Члан 9.
Штамбиљ Главног одбора и органа Социјалистичке партије Србије је правоугаоног
облика, димензија 60мм x 40мм. На врху је знак Социјалистичке партије Србије који чине
благо искошена слова скраћеног назива странке где је у оквиру слова „П“ уметнута
стилизована звезда у покрету. Испод знака, у првом реду, ћириличним писмом, исписан
је текст „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“, у другом реду је исписан текст
„ГЛАВНИ ОДБОР“, односно назив одговарајућег органа СПС, у трећем реду у средини је
ознака "Бр. _____", у четвртом реду је повлака за датум и ознака "20___"год., и у петом
реду „БЕОГРАД“.
Штамбиљ Социјалистичке партије Србије у организацијама СПС у општини, граду
и покрајини је правоугаоног облика, димензија 60мм x 40мм. На врху је знак
Социјалистичке партије Србије који чине благо искошена слова скраћеног назива странке
где је у оквиру слова „П“ уметнута стилизована звезда у покрету. Испод знака,
ћириличним писмом, у првом реду, исписан је текст „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ“, у другом реду је исписан назив одговарајућег органа („ПОКРАЈИНСКИ
ОДБОР“, „ГРАДСКИ ОДБОР“, „ОПШТИНСКИ ОДБОР“), у трећем реду у средини је
ознака "Бр. _____", у четвртом реду је повлака за датум и ознака "20___"год., и у петом
реду место односно седиште организације.

ЗАСТУПНИК СПС
Члан 10.
Социјалистичку партију Србије представља и заступа Председник Социјалистичке
партије Србије изабран на Конгресу у складу са одредбама овог Статута.
Председник СПС заступа СПС без ограничења.
Председник СПС може овластити друга лица да заступају и представљају
Социјалистичку партију Србије у складу са овим Статутом.
Акт о избору заступника СПС садржи лично име, пребивалиште и адресу и ЈМБГ.
Заступник СПС дужан је да се придржава овлашћења утврђених Статутом и одлука
надлежних органа СПС.

СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА СПС
Члан 11.
Симболи визуелног идентитета су знак, застава и амблем.
Знак Социјалистичке партије Србије представљају благо искошена слова
скраћеног назива странке где је у оквиру слова „П“ уметнута стилизована звезда у
покрету.
Застава Социјалистичке партије Србије је црвене боје са амблемом СПС беле боје
на средини.
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Свечане заставе Социјалистичке партије Србије су плаве боје са амблемом СПС
беле боје на средини и бела застава са амблемом СПС црвене боје на средини.
Амблем Социјалистичке партије Србије састоји се од страначког знака из става 2
овог члана испод кога су исписана слова „Социјалистичка партија Србије“.
Друге ознаке изван утврђених одредаба овог члана не могу се користити у
Социјалистичкој партији Србије.

Део други
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДНОСИ У ПАРТИЈИ
ГЛАВА IV
ЧЛАНСТВО
УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 2
Члан 12.
2

У складу са чланом 14 Закона о политичким странкама
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Члан Социјалистичке партије Србије може бити свако лице које прихвата Програм
и Статут СПС и има најмање 18 година.
Свако ко жели да постане члан СПС испуњава изјаву о приступању СПС –
приступницу, по правилу у месном одбору.
Приступницу верификује извршни одбор општинског одбора или градског одбора.
Месни одбор има обавезу да у року од 10 дана достави приступницу извршном одбору
општинског одбора, односно градског одбора. Уколико извршни одбор одбије да
верификује приступницу, онај ко ју је потписао може упутити приговор Извршном
одбору општинског или градског одбора.
Уколико извршни одбор општинског одбора не одбије приступницу у року од 60
дана сматра се да је чланство у СПС пуноважно.
Уколико извршни одбор општинског одбора одбије приступницу, заинтересовано
лице има право, да у року од 30 дана, упути жалбу извршном одбору Главног одбора
СПС.
Одлука Извршног одбора Главног одбора СПС је коначна. Извршни одбор
општинског одбора има обавезу да од дана пуноважности чланства у року од 30 дана
достави приступницу Извршном одбору Главног одбора СПС.
У изузетним случајевима, Извршни одбор Главног одбора има право да
непосредно одобри приступање СПС. Деловање таквих чланова, који нису организовани
ни у једној организацији – координира и прати Извршни одбор Главног одбора СПС.
Сваки члан СПС добија чланску књижицу коју издаје Извршни одбор Главног
одбора у року од 60 дана од потврђивања приступнице.
ПОЧАСНО ЧЛАНСТВО
Члан 13
Пријем у почасно чланство врши Главни одбор, на предлог Председника или
других органа Партије.
Страни држављани могу бити почасни чланови СПС.
О почасним члановима се води посебна евиденција и издају им се почасне чланске
карте.
ПУНОПРАВНО ЧЛАНСТВО
Члан 14.
Члан Партије, има право да бира, по истеку периода од 6 месеци од тренутка
верификације приступнице.
Изузетно, на лица која су истакнуте личности у некој области јавног живота, а која
предложе Председник или Председништво неће се односити ова одредба.

НЕСПОЈИВОСТ ДВОЈНОГ ЧЛАНСТВА
Члан 15.
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Неспојиво је истовремено чланство у СПС и у некој другој странци.
Чланови СПС не могу учествовати у политичким манифестацијама, кандидовању,
давању потписа и другим активностима неке друге партије или организације, без
сагласности општинског, градског, покрајинског или Главног одбора СПС, осим у
случају ако се ради о другој држави и партији леве оријентације.

КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО
Члан 16.
У Социјалистичку партију Србије могу се колективно учланити политичке
странке, синдикалне организације, професионална, културна и спортска удружења,
покрети грађана и клубови под условом да њихови статути, односно одговарајући
документи и њихови циљеви, нису у супротности с програмским циљевима СПС.
Захтев за колективно учлањење у СПС упућује се одбору оне средине у којој
организације, удружења и покрети делују. Одлука о колективном чланству пуноважна је
ако је за пријем гласала двотрећинска већина чланова одбора.
Ако су организације, удружења, покрети итд. ограничени искључиво на локални
ниво, пре него што се изјасне о захтеву за колективно учлањење, општински одбори
тражиће сагласност Главног одбора.
Одлуком Главног одбора СПС прецизирају се општа права и обавезе колективних
чланова СПС.
Са сваким колективним чланом потписује се уговор којим се утврђују посебна
међусобна права и обавезе и лица која га представљају у СПС. Сваки уговор верификује
извршни одбор одговарајућег одбора СПС.

ПРАВА ЧЛАНОВА ПАРТИЈЕ
Члан 17.
Сваки члан, сам или заједно са другим члановима, има право да:
1. унутар СПС слободно износи своје мишљење;
2. покреће питања;
3. даје предлоге;
4. уноси у партијску расправу искуства, посебна стручна знања и резултате
активности на научном, уметничком и културном плану;
5. буде информисан о раду и ставовима СПС, посебно да буде информисан о
расправи на руководећим органима и о алтернативама предлога у погледу
одлука које је позван да процењује и примењује;
6. изражава и брани на сваком нивоу СПС сопствена убеђења;
7. упути аргументоване критике политичкој активности руководилаца сваке
организације;
8. доставља мишљење и сугестије свим руководећим органима, који су обавезни
да их узму у разматрање;
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9. благовремено упозна критике и приговоре који се евентуално изражавају у
погледу његове активности и понашања и да изнесе сопствене разлоге пред
организацијом којој припада, у случају када се не ради о дисциплинском
поступку, а ако је члан руководећег органа, онда на састанку истог органа
који је тим поводом сазван;
10. задржи и брани ставове који су другачији од оних које има већина, која се
формира у појединим случајевима;
11. истиче кандидатуре у складу са статутарним нормама и прихваћеним
правилима, бира руководеће органе СПС, буде биран и учествује у раду и
одлучивању на свим нивоима СПС;
12. обавести, у случају напуштања СПС, своју организацију о разлозима
сопствене одлуке;
13. слободно се опредељује приликом утврђивања одлука и ставова СПС;
14. предлаже ставове, закључке и иницијативе у организацијама и органима СПС;
15. добије политичку, правну и сваку другу помоћ од СПС ако буде угрожен због
обављања страначких дужности;
16. обавеза је организације, односно органа, којима члан припада, да размотри
његове предлоге, примедбе, ставове и иницијативе;
17. за слободно изнесено мишљење или предлог у СПС члан не може сносити
последице.

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ПАРТИЈЕ
Члан 18.
Сваки члан Социјалистичке партије Србије дужан је да:
1. чува углед СПС;
2. доприноси раду сопствене организације, реализујући циљеве ка којима је она
усмерена и делује у политичким акцијама у складу са политиком СПС;
3. учествује у јавном животу у складу са принципима и вредностима садржаним
у Програму и Статуту СПС и доприноси њиховом остваривању;
4. отворено, у складу са Програмом и Статутом СПС, изражава своја уверења
на састанцима СПС – преузима одговорност у вршењу руководећих
функција;
5. придобија нове чланове, обавештава друге грађане о политици СПС, бранећи
га од неоправдане критике;
6. делује у синдикалној организацији чији политички циљеви нису у
супротности са Програмом СПС;
7. залаже се на свим нивоима СПС за пуно поштовање демократских начела,
правила и статутарних норми;
8. придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате СПС;
9. плаћа чланарину;
10. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима СПС;
11. учествује у партијском раду;
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12. спроводи одлуке органа СПС.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 19.
Чланство у Социјалистичкој партији Србије престаје:
1. иступањем;
2. искључивањем;
3. учлањењем у другу странку или кандидовањем на листи друге политичке
странке, коалиције или групе грађана без сагласности СПС;
4. у случају смрти.

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА
Члан 20.
Евиденција чланова СПС садржи: лично име и име једног од родитеља,
пребивалиште и адресу, јединствени матични број члана, датум учлањивања у СПС и
датум престанка чланства у СПС, као и разлоге због којих је дошло до престанка
чланства.
Евиденцију из претходног става овог члана води Стручна служба Главног одбора
СПС у писаном облику и као јединствену централну електронску базу података.
Изводе из евиденција воде месни, општински, градски и покрајински одбори
Социјалистичке партије Србије.
У случају промене матичне организације, члан СПС дужан је да новој
организацији ради повезивања у истој достави потврду – повезницу коју издаје претходна
организација и брише из евиденције.

ГЛАВА V
ОРГАНИ ПАРТИЈЕ
ОРГАНИ СПС
Члан 21.
Органи СПС су:
1. Конгрес;
2. Главни одбор;
3. Председник;
4. Председништво;
5. Извршни одбор Главног одбора;
6. Статутарна комисија;
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7. Надзорни одбор.

1. КОНГРЕС
1.1 САЗИВАЊЕ
Члан 22.
Конгрес је највиши орган Социјалистичке партије Србије и, по правилу, одржава
се сваке четврте године.
Делегате Конгреса чине чланови органа Социјалистичке партије Србије, као и
делегати изабрани у општинским и градским организацијама СПС у броју и на начин
утврђен одлуком Главног одбора Социјалистичке партије Србије.
Одлуку о сазивању и начину припреме Конгреса доноси Главни одбор СПС.
Сазивање редовног Конгреса СПС мора се објавити најмање три месеца пре
одржавања.
1.2 НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 23.
Конгрес:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

усваја Програм, измене и допуне Програма;
усваја Статут, измене и допуне Статута;
доноси документе програмског и статутарног карактера;
доноси стратегије, декларације, резолуције и остала документа Конгреса;
утврђује основе политике СПС;
разматра и усваја извештаје о раду органа Социјалистичке партије Србије
између два конгреса;
7. бира и разрешава Главни одбор,
8. бира и разрешава Статутарну комисију и Надзорни одбор и њихове
председнике;
9. бира и разрешава Председника Социјалистичке партије Србије;
10. доноси одлуку о престанку рада СПС и одлуку о спајању са другом или
другим политичким странкама;
11. разматра жалбе и предлоге који су му упућени.
1.3 ВАНРЕДНИ КОНГРЕС
Члан 24.

Ванредни Конгрес сазива:
1. Главни одбор одлуком донетом двотрећинском већином свих чланова;
2. на предлог једне трећине општинских и градских одбора или
3. на предлог 10 процената свих чланова Партије, чије је чланство
верификовано најмање шест месеци пре покретања иницијативе.
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Предлагач ванредног Конгреса обавезан је да предложи дневни ред и образложи
потребу за одржавањем ванредног Конгреса.
Сазивање ванредног Конгреса извршиће Главни одбор најкасније тридесет дана од
дана стицања услова за сазивање.
Рок за одржавање ванредног Конгреса не може бити краћи од 30 дана од дана
доношења одлуке Главног одбора о сазивању.
За учешће у раду ванредног Конгреса важе одредбе члана 22. Статута.
Уколико због хитности нису утврђени нови делегати, општинске и градске
организације могу послати делегате који су учествовали на претходном Конгресу.

2. ГЛАВНИ ОДБОР
2.1 БРОЈ ЧЛАНОВА И НАЧИН ИЗБОРА
Члан 25.
Главни одбор је највиши орган СПС између два конгреса.
Број чланова и начин избора Главног одбора утврђује Конгрес својом одлуком,
настојећи да приликом евидентирања и кандидовања, општинске и градске организације
СПС буду сразмерно заступљене.
Чланови Посланичке групе и Владе, ако су чланови СПС, по функцији су
чланови Главног одбора. Уколико нису изабрани на Конгресу, Главни одбор ће
извршити кооптирање у свој састав до тог броја.
Мандат чланова Главног одбора траје четири године.
Мандат члана Главног одбора престаје пре истека рока уколико неоправдано
изостане са три седнице узастопно.
2.2 ФУНКЦИЈЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА
Члан 26.
Главни одбор:
1. спроводи одлуке Конгреса;
2. утврђује предлог Програма и Статута СПС, као и њихове измене и допуне;
3. утврђује, у складу са конгресним одлукама, политику СПС између два
конгреса;
4. усклађује Статут СПС са законским прописима између два конгреса, у
случају када то законски прописи налажу;
5. бира Председника СПС између два конгреса, ако се за то укаже потреба;
6. може покренути поступак за изгласавање неповерења Председнику СПС;
7. бира и разрешава једног или више потпредседника Главног одбора,
председника Извршног одбора Главног одбора СПС, на предлог Председника
или 10 одсто чланова ГО;
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8. утврђује број, бира и разрешава чланове Председништва на предлог
Председника или 10 одсто чланова ГО;
9. утврђује број и бира и разрешава чланове Извршног одбора Главног одбора
водећи рачуна о територијалном принципу;
10. образује стална и повремена тела са одређеним задацима;
11. бира и разрешава председника и чланове Политичког савета;
12. врши попуну чланова Главног одбора до једне трећине;
13. доноси одлуку о образовању општинских, градских и покрајинских одбора
Социјалистичке партије Србије;
14. разматра и усваја извештај Председника СПС о раду СПС између две
седнице Главног одбора;
15. разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског
пословања;
16. разматра и усваја извештај Извршног одбора Главног одбора;
17. усваја изборни програм СПС;
18. именује изборни штаб СПС и анализира и оцењује резултате избора;
19. утврђује кандидате СПС за изборе посланика у Народној скупштини
Републике Србије;
20. потврђује кандидате СПС за председника Владе Републике Србије,
председника Народне скупштине Републике Србије, градоначелника
Београда и председника Скупштине града Београда;
21. одлучује да ли чланови СПС могу да уђу у Владу коју формирају посланици
других партија;
22. одлучује о уласку СПС у коалицију с другим партијама;
23. утврђује облике сарадње Социјалистичке партије Србије с другим партијама;
24. доноси одлуку о учлањивању СПС у међународне организације;
25. доноси одлуку о удруживању СПС у шире политичке савезе у земљи и
иностранству;
26. организује политичко и стручно образовање чланова и функционера који ће
омогућити успешно извршавање програмских циљева;
27. организује саветовања, ради консултовања о питањима од посебне важности
за деловање СПС;
28. организује унутарпартијско информисање;
29. утврђује чланарину Партије;
30. оснива службу за стручне, административно-техничке послове чији рад
усмерава и контролише председник Извршног одбора Главног одбора;
31. доноси пословник, којим ближе регулише начин рада Главног одбора и
задужења његових чланова;
32. доноси Правилник о организовању и раду организација СПС;
33. доноси Правилник о формирању организација СПС у иностранству;
34. доноси одлуку о спровођењу избора;
35. доноси Правилник о изборима у СПС;
36. доноси Правилник о дисциплинском поступку;
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37. доноси Правилник о начину спровођења политике СПС у посланичким
групама;
38. врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.

3. ПРЕДСЕДНИК ПАРТИЈЕ
3.1 МАНДАТ
Члан 27.
Председник Социјалистичке партије Србије води политику Социјалистичке
партије у складу са Програмом СПС и руководи Социјалистичком партијом Србије.
Мандат Председника траје четири године.
Избор и разрешење Председника СПС уређује се Пословником Конгреса и
Правилником о изборима у Социјалистичкој партији Србије.

3.2 РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 28.
Председник Социјалистичке партије Србије:
1. представља и заступа Социјалистичку партију Србије у складу са Законом,
Статутом, Програмом и одлукама Конгреса и Главног одбора СПС;
2. стара се о остваривању програмских задатака и циљева Социјалистичкe
партије Србије;
3. стара се о извршавању одлука Конгреса, спроводи политику СПС у оквиру
Програма, утврђује и износи политичке ставове СПС;
4. предлаже кандидате за потпредседнике Главног одбора, чланове
Председништва и председника Извршног одбора;
5. даје сагласност за избор председника покрајинских и градских организација,
а изузетно и општинских организација СПС;
6. подноси извештај о раду СПС Конгресу и Главном одбору;
7. координира рад органа Партије;
8. координира односе Главног одбора и Председништва са Владом Републике
Србије и Посланичком групом социјалиста у Народној скупштини Републике
Србије, као и с председникoм Републике Србије и другим државнимм Републике Србије и другим државним
функционерима уколико су бирани из редова СПС;
9. сазива Главни одбор и Председништво Партије;
10. председава седницама Главног одбора и седницама Председништва и
Извршног одбора Главног одбора када га сазове;
11. потписује документа СПС или одређује ко ће то у појединим случајевима
чинити уместо њега;
12. даје пуномоћје за заступање СПС пред судом или другим органом;
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13. Председник СПС, својом одлуком, одређује лице које је одговорно за
финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига СПС и
овлашћује га да контактира са надлежним органима у складу с Законом о
политичким странкама и Законом о финансирању политичких активности;
14. предлаже састав Изборног штаба на републичком нивоу;
15. издаје политичке налоге функционерима СПС.

3.3 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Члан 29.
Председник СПС има свог заменика.
Заменик председника СПС замењује Председника у случају његове спречености
или одсутности и обавља послове које му повери Председник.
Заменик председника за свој рад одговара Председнику СПС и Главном одбору.
Заменика председника именује Председник СПС из редова потпредседника
Главног одбора.
3.4 ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ГЛАВНОГ ОДБОРА
Члан 30.
Потпредседници Главног одбора Социјалистичке партије Србије прате, организују
и координирају рад у областима за које су задужени од Главног одбора, на предлог
Председника СПС, а на основу одлуке Главног одбора.
Председник Социјалистичке партије Србије предлаже потпредседнике Главног
одбора и начин њиховог избора

4. ПРЕДСЕДНИШТВО
4.1 САСТАВ
Члан 31.
Председништво је политичко – оперативни орган СПС.
Председништво СПС чине:
1. Председник СПС;
2. заменик председника;
3. потпредседници Главног одбора;
4. председник Извршног одбора Главног одбора СПС;
5. чланови Председништва које бира Главни одбор СПС;
6. председник Социјалистичке омладине Србије;
7. председница Форума жена СПС.

4.2 НАДЛЕЖНОСТИ
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Члан 32.
Председништво редовно заседа, анализира и заузима опште политичке ставове
између две седнице Главног одбора СПС.
Председништво:
1. врши контролу рада представника СПС на свим нивоима власти;
2. води кадровску политику;
3. предлаже листу кандидата за народне посланике;
4. предлаже кандидате за народне посланике;
5. одлучује о носиоцима највиших државних функција на нивоу Републике
Србије, покрајинске власти као и кандидате за градоначелнике и председнике
општина;
6. предлаже председника и чланове Политичког савета СПС;
7. предлаже финансијски план и предлог финансијског извештаја;
8. предлаже кандидате за функције које бира Главни одбор и Извршни одбор
Главног одбора СПС;
9. доноси пословник о свом раду;
10. предлаже избор и разрешење председника и заменика председника Посланичке
групе у Народној скупштини Републике Србије;
11. доноси одлуку о образовању стручних одбора;
12. бира и разрешава председнике стручних одбора;
13. предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору;
14. обавља и друге послове поверене од стране Главног одбора;
15. oм Републике Србије и другим државнимбавља друге послове у складу са Статутом и општим актима странке;
16. Седници могу присуствовати и друга лица, која се одлуком Председника
позову.

5. ИЗВРШНИ ОДБОР ГЛАВНОГ ОДБОРА
5.1 РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 33.
Извршни одбор Главног одбора је извршни орган СПС који спроводи политику
органа СПС.
Радом Извршног одбора Главног одбора руководи председник Извршног одбора
Главног одбора.
На седнице Извршног одбора Главног одбора позивају се Председник,
Заменик Председника и потпредседници Главног одбора.
Седници могу присуствовати и друга лица која се одлуком Председника
Извршног одбора Главног одбора СПС позову.
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5.2 НАДЛЕЖНОСТ
Члан 34.
Извршни одбор Главног одбора СПС:
1. припрема седнице Главног одбора и извршава његове одлуке, као и одлуке
Председништва;
2. спроводи политику и текућу политичку активност СПС;
3. руководи пропагандом;
4. припрема предлоге докумената СПС;
5. стара се о информисању чланова;
6. прати, анализира и усклађује рад организација у општини, округу, граду и
аутономној покрајини;
7. прати учлањивање у СПС и издаје чланске књижице;
8. доноси одлуку о образовању окружних одбора;
9. бира и разрешава потпредседнике Извршног одбора;
10. бира и разрешава председнике и секретаре окружних одбора СПС;
11. распушта општинске, градске и покрајинске органе и именује привремено
руководство;
12. бира председнике и чланове савета и комисија;
13. стара се о изборном процесу СПС;
14. стара се о изборима расписаним на локалном, градском, покрајинском и
државном нивоу;
15. разматра предлоге и опште акте о којима одлучује Главни одбор;
16. бира и разрешава директора Стручне службе СПС;
17. доноси пословник о свом раду;
18. доноси општа и друга акта у вези са организацијом и радом Стручне службе
СПС;
19. усваја финансијски план и финансијски извештај;
20. одлучује о оснивању одбора у иностранству;
21. потврђује листе кандидата за одборнике у јединицама локалне самоуправе и
листе кандидата за посланике у покрајинским скупштинама на предлог
надлежног органа СПС општине, града и покрајине;
22. спроводи изборну кампању у сарадњи са изборним штабом;
23. обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама
Главног одбора и Председништва.
5.3 ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ГЛАВНОГ ОДБОРА
Члан 35.
Председник Извршног одбора Главног одбора СПС:
1. стара се о припреми седница, извршењу одлука и ставова Главног одбора
СПС, Председништва и Извршног одбора Главног одбора;
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2. организује и координира рад чланова Главног одбора и Извршног одбора
Главног одбора;
3. обавештава покрајинске, градске, окружне и општинске одборе о одлукама
и ставовима Главног одбора и Председништва;
4. координира рад савета и комисија;
5. стара се о финансијском пословању СПС;
6. предлаже мере за боље организовање и деловање СПС.
Председник Извршног одбора Главног одбора је стално ангажован у СПС.

5.4. ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА
Члан 36.
Рад Извршног одбора Главног одбора и задужења његових чланова ближе ће се
регулисати Правилником о Извршном одбору Главног одбора.

6. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
6.1 ИЗБОР И САСТАВ
Члан 37.
Статутарна комисија је независтан и самосталан орган Партије, гарант
статутарности и демократског устројства СПС.
Статутарна комисија броји 11 чланова.
Одлуку о саставу Статутарне комисије доноси Конгрес посебно водећи рачуна о
територијалној заступљености, настојећи да више од половине чланова буду
дипломирани правници.
Статутарна комисија може вршити попуну свог састава до једне трећине.
Одлуке, односно тумачење Статутарне комисије је коначно. На њих се жалба
може изјавити само Конгресу СПС.
Чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено чланови других органа
СПС које бира Конгрес СПС.
6.2 НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 38.
Статутарна комисија:
1. бира и разрешава председника између два конгреса;
23

2. бира и разрешава заменика председника из редова својих чланова, на
предлог председника;
3. припрема нацрте измена и допуна Статута СПС и других општих аката
СПС;
4. прати остваривање Статута Социјалистичке партије Србије и других
општих аката СПС, предлаже мере за њихово остваривање и о томе
подноси извештај Конгресу СПС, а информацију једном годишње Главном
одбору;
5.
изриче дисциплинске мере на основу Статута и Правилника о
дисциплинском поступку у СПС;
6. решава жалбе на одлуке о искључењу из СПС и брисању са евиденције.
6.3 ТУМАЧЕЊЕ СТАТУТА
Члан 39.
Статутарна комисија тумачи Статут и општа правна акта Социјалистичке партије
Србије.
Тумачење Статута и других општих аката могу тражити сви органи СПС и
посебни облици организовања и деловања.
Статутарна комисија оцењује статутарност избора у СПС.
6.4 ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ ОДЛУКА
Члан 40.
Статутарна комисија изузетно може, ради отклањања могућих штетних последица
по функционисање Партије или њеног организационог дела, предложити и предузимање
појединих акционих мера или привремено на предлог Председника Партије одложити
ступање на снагу појединих одлука територијалних органа ако тешко нарушавају
програмске и статутарне принципе и наносе штету угледу Партије.

7. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 41.
Надзорни одбор је независтан и самостални орган СПС.
Надзорни одбор бира и разрешава председника између два конгреса и заменика
председника из редова својих чланова.
Надзорни одбор броји до 11 чланова.
Надзорни одбор може вршити попуну до једне трећине.
Надзорни одбор контролише употребу финансијских средстава СПС, употребу и
коришћење имовине СПС у целини, било да је власништво СПС или СПС њоме
располаже по неком другом основу.
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Надзорни одбор подноси извештај Конгресу СПС, а извештај о унутрашњој
контроли финансијског пословања по правилу, два пута годишње Главном одбору СПС.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа СПС које бира
Конгрес.

ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ3
ФОРМИРАЊЕ И РАД
Члан 42.
Територијалне организације као облици окупљања, организовања и деловања
чланства формирају се на територијалном принципу.
Социјалистичка партија организује се у општини, граду и аутономној покрајини
као организације СПС.
Одлуку о оснивању и престанку рада организација доноси Главни одбор.

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ
Члан 43.
Организације Социјалистичкe партије Србије су обавезне да непосредним
политичким деловањем у животним срединама грађана доприносе остваривању циљева
садржаним у Програму СПС и спровођењу одлука, ставова и закључака органа СПС.
Организације Социјалистичке партије Србије воде политичку активност, учествују
на изборима, изграђују, усвајају и спроводе политику и ставове Социјалистичке партије
Србије.
3

У складу са чланом 14 Закона о политичким странкама
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Организовање и рад организација СПС уређују се Правилником о начину
организовања и рада организација СПС.

ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 44.
У општинама и градским општинама се организују и делују општинске
организације СПС.
Општинске организације Социјалистичке партије Србије воде политичку
активност, учествују на изборима, изграђују, усвајају и спроводе политику, одлуке и
ставове органа Социјалистичке партије Србије на својој територији.

МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 45.
Ради спровођења политике СПС формирају се месне организације у месној
заједници, делу града, сеоског или другог насеља.
Изузетно, уколико није могуће формирање месне организације, председник
општинске организације и извршни одбор општинског одбора или градског одбора
именују повереника организације за то подручје.
Месне организације бирају месне одборе.

ОПШТИНСКИ ОДБОРИ И МЕСНИ ОДБОРИ
Члан 46.
Општински одбор представља орган општинске организације Социјалистичке
партије Србије.
Општински одбор организује политичку активност и стара се о остваривању
програмских циљева Социјалистичке партије Србије на територији општине.
Месна организација Социјалистичке партије Србије бира и разрешава председника
и чланове месног одбора који руководе радом организације.
Месни одбор предлаже поверенике за бирачка места општинском одбору.
Одлуку о броју и формирању месних организација и распуштању органа месних
организација Социјалистичке партије Србије доноси општински одбор Социјалистичке
партије Србије.

ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 47.
У градовима се организују и делују градске организације СПС.
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Градске организације Социјалистичке партије Србије воде политичку активност,
учествују на изборима, изграђују, усвајају и спроводе политику, одлуке и ставове органа
Социјалистичке партије Србије на својој територији.
У Београду и градовима који у свом саставу имају више општинских организација
на нивоу градских општина организује се и делује Градска организација Социјалистичке
партије Србије.
Градска организација Социјалистичке партије Србије из претходног става
разрађује програмске задатке и утврђује политичке ставове у остваривању политике
СПС, организује и координира спровођење програмских задатака и политике СПС на
територији града.

ГРАДСКИ ОДБОРИ
Члан 48.
Градски одбори:
1.
прате рад општинских одбора и пружају им помоћ у раду на подручју свог
организовања и деловања;
2.
у градским организацијама које у свом саставу имају више општина, предлажу
Извршном одбору Главног одбора распуштање општинских организација ако
тешко нарушавају програмске и статутарне принципе, наносе штету угледу и
интересу СПС, или не извршавају дате програмске и политичке задатке;
3.
потврђују листе за кандидатe за функције у градским и општинским органима по
прибављеној сагласности Извршног одбора Главног одбора;
4.
контролишу рад страначких функционера у органима града и општине;

ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 49.
У Аутономној Покрајини Војводина и Аутономној Покрајини Косово и Метохија
организују се и делују покрајинске организације Социјалистичке партије Србије.
Покрајинске организације:
1. разрађују програмске задатке;
2. утврђују политичке ставове у остваривању политике СПС;
3. организују, руководе и координирају спровођење програмских задатака и
политике СПС на подручју свог организовања и деловања;
4. бирају покрајинске одборе и председника.

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОРИ
Члан 50.
Покрајински одбори:
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1.
2.

3.
4.

прате рад општинских и градских одбора и пружају им помоћ у раду на подручју
свог организовања и деловања;
предлажу Извршном одбору Главног одбора распуштање општинских и градских
органа ако тешко нарушавају програмске и статутарне принципе, наносе штету
угледу и интересу СПС, или не извршавају дате програмске и политичке задатке;
потврђују листе за кандидатe за функције у покрајинским органима по
прибављеној сагласности Извршног одбора Главног одбора;
контролишу рад страначких функционера у органима покрајине и локалним
органима.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 51.
Поштујући законодавство других земаља, СПС може формирати своје
организације у иностранству, ради окупљања чланова и симпатизера међу грађанима који
тамо живе и раде. Ове организације директно су везане за Извршни одбор Главног одбора
СПС. Сарадња са њима уредиће се Правилником Главног одбора.
Страни држављанин може бити почасни члан СПС.

ГЛАВА VII
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ СПС
1. ОРГАНИ
Члан 52.
Органи Социјалистичке партије Србије у организацијама у општини, граду и
покрајини су:
1. редовна и ванредна конференција;
2. одбор
3. председник и
4. извршни одбор
Председник организације је истовремено и председник одбора.

1.1 КОНФЕРЕНЦИЈА
Члан 53.
Конференција може бити редовна и ванредна.
Изборне конференције бирају и разрешавају општинске, градске и покрајинске
одборе и председнике општинских, градских и покрајинских организација.
Изборна конференција се, по правилу, одржава сваке четврте године, а ванредна
по потреби.
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Конференцију чине чланови органа СПС у општини, граду, покрајини и
републици и делегати свих организација Социјалистичке партије Србије сразмерно броју
чланова.
Конференцију сазива одбор самостално, на предлог председника, извршног
одбора, једне трећине организација, односно броја општинских одбора који утврђује
Главни одбор Социјалистичке партије Србије или најмање трећине чланова
Социјалистичке партије Србије у општини, граду и покрајини.

ДЕЛЕГАТИ
Члан 54.
Делегати за изборну конференцију СПС бирају се по критеријумима и на начин
одређен Правилником о изборима који доноси Главни одбор.
Конференција СПС у општини, граду и аутономној покрајини бира и разрешава
органe СПС у општини, граду и аутономној покрајини, разматра и усваја Извештај о раду
органа, разматра и остала питања и утврђује документе од важности за СПС на
територији општине, града и аутономне покрајине.

1.2 ОДБОРИ
Члан 55.
Одбори су највиши органи организација Социјалистичке партије Србије између
две изборне конференције.
Број чланова, састав и начин избора одбора утврђује својом одлуком изборна
конференција.
Мандат чланова одбора траје, по правилу, четири године.
Мандат члану органа престаје пре истека уколико неоправдано изостане са три
седнице узастопно.

НАДЛЕЖНОСТ ОДБОРА
Члан 56.
Одбори:
1. утврђују политичке ставове и организују активност у остваривању
програмских задатака Социјалистичке партије Србије у општини, граду и
покрајини;
2. могу покренути поступак за изгласавање неповерења председнику
организације СПС;
3. бирају и разрешавају једног или више потпредседника одбора и чланове
извршног одбора;
4. промовишу програм и спроводе политику СПС на свом подручју;
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5. спроводе одлуке виших органа СПС на својој територији;
6. покрећу иницијативу за сазивање ванредне конференције уколико се за то
укаже потреба;
7. врше проширење и попуну одбора до једне трећине. Проширењем и попуном
заједно не може се променити више од једне трећине чланова органа које је
изабрала конференција;
8. доносе одлуке којима регулишу организовање и деловање организација
Социјалистичке партије Србије;
9. покрећу иницијативе и дају предлоге вишим органима СПС;
10. покрећу иницијативе, дају предлоге и организују активности на побољшању
услова живота на својој територији;
11. врше друге политичке активности у складу са ставовима и политичким
опредељењима СПС и изборне конференције.
Остале надлежности, састав, избор и опозив уређују се Правилником о начину
организовања и рада организација и Правилником о изборима у СПС.

1.3 ПРЕДСЕДНИК
Члан 57.
Председник руководи радом организације у општини, граду и покрајини.
Радом одбора руководи председник одбора, а у његовој одсутности, задужени
потпредседник одбора. Рад председника и потпредседника, као и задужења чланова
одбора ближе се регулишу одлуком одбора.

1.4 ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 58.
Извршни одбори:
1. бирају и разрешавају секретара извршног одбора;
2. припремају седнице одбора и спроводе његове одлуке;
3. организују текућу политичку активност;
4. организују и руководе пропагандом;
5. прате и координирају рад са одборничком, односно посланичком групом и
члановима СПС на функцијама у органима општине, града и покрајине;
6. информишу чланове о раду СПС;
7. подстичу омасовљење СПС;
8. руководе изборном кампањом;
9. организују прикупљање чланарине и донација, предлажу финансијске
планове и брину о њиховој реализацији.
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СТРУКТУРА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Члан 59.
Број чланова и начин избора извршног одбора утврђује одбор коме и одговарају за
свој рад.
Седницама извршног одбора председава секретар извршног одбора.
Председник одбора руководи радом извршног одбора када га сазове.
У раду извршног одбора учествују председник и потпредседници одбора.

Члан 60.
Општински, односно градски и покрајински одбори својим одлукама регулишу
организацију, задатке и обавезе, које морају бити сагласне Статуту Социјалистичке
партије Србије.

РАСПУШТАЊЕ ОДБОРА
Члан 61.
На предлог Председника или Председништва, Извршни одбор Главног одбора
може – после расправе, указивања на политички неприхватљива понашања и поступке –
распустити општинске, градске или покрајинске органе ако тешко нарушавају
програмске и статутарне принципе и наносе штету угледу и интересу СПС и именовати
привремено руководство.
Одлука Извршног одбора Главног одбора садржи број и састав привременог
руководства, његове задатке и овлашћења и рок за избор нових органа.

СКУПШТИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 62.
Ради ефикаснијег остваривања политике СПС и унапређивања рада организација и
органа у општини, граду и аутономној покрајини одбори могу сазивати скупштину
организације.
Скупштину организације СПС у општини, граду и покрајини чине чланови
одбора, председници месних одбора, одборници у скупштинама општина и градова,
посланици у скупштинама, носиоци јавних функција у органима општине, града и
покрајине и одлуком одбора одређен број других чланова СПС, као и чланови органа
СПС повезани у тој организацији.
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ОКРУЖНИ ОДБОРИ
Члан 63.
У свим управним окрузима Републике Србије образују се окружни одбори
Социјалистичке партије Србије као акционо – координациона тела ради спровођења
политике СПС и одлука, ставова и закључака органа СПС на нивоу округа.
Начин избора, овлашћење, конституисање и рад окружних одбора ближе се
регулишу одлуком о образовању окружних одбора, коју доноси Извршни одбор Главног
одбора СПС.
Политичка задужења и упутства окружним одборима даје Извршни одбор Главног
одбора.

ГЛАВА VIII
ОДЛУЧИВАЊЕ И ИЗБОРИ
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА
Члан 64.
Органи СПС пуноважно раде када је присутно више од половине њихових
чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за
поједине одлуке није одређена посебна већина.
Организације СПС доносе одлуке већином гласова присутних чланова, уколико
Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина.

ИЗБОРИ У ПАРТИЈИ
Члан 65.
Избори у Социјалистичкој партији Србије спроводе се, по правилу, сваке четврте
године.
Избори у Социјалистичкој партији Србије, по правилу, врше се тајним гласањем,
на основу више кандидата.
Одлуку о спровођењу избора у Социјалистичкој партији Србије доноси Главни
одбор СПС.

КАМПАЊА И КАНДИДОВАЊЕ
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Члан 66.
Тренутком кандидовања сматраће се моменат предузимања прве радње
предлагања и евидентирања предлога у оквиру органа и организација.
Кандидат је лице предложено у поступку који је предвиђен Статутом и одлукама
заснованим на Статуту, а које се изјаснило о предлогу и прихватило га.
Кандидати и предлагачи могу своје ставове образлагати искључиво унутар
Партије.
Сваки облик вођења јавне кампање ван Партије је забрањен.

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 67.
Сваки члан СПС може предлагати кандидате, бити кандидован, бирати и бити
биран у органе СПС уколико испуњава статутарне услове.
Кандидате за избор у органе СПС предлажу органи Социјалистичке партије
Србије водећи рачуна о интересима и јединству Партије, структури, заступљености и
неакумулацији функција и задужења.

САГЛАСНОСТ НА КАНДИДАТУРУ
Члан 68.
Чланови органа и руководства Социјалистичке партије Србије у општини, граду и
покрајинама бирају се у складу с Правилником о изборима.
Сагласност на кандидатуру за председнике покрајинских и градских органа и
градоначелнике даје Председник СПС.
Извршни одбор Главног одбора даје сагласност на кандидатуру за функције у
органима СПС у општини, као јединици локалне самоуправе.

ЗАСТУПЉЕНОСТ
Члан 69.
У органима СПС мора, на свим нивоима организовања, бити најмање 20 одсто
млађих од 30 година из редова Социјалистичке омладине и најмање 20 одсто жена,
водећи рачуна да не долази до преклапања квота.
Ако у органе СПС на свим нивоима организовања не буде изабрано најмање 20
одсто чланова млађих од 30 година из редова Социјалистичке омладине и жена,
одговарајући орган СПС ће на предлог одговарајућих органа Социјалистичке омладине и
Форума жена извршити кооптирање у свој састав до тог броја.
Састав органа СПС изражава, у одговарајућој мери, социјалну структуру чланства.
У изборима органа СПС водиће се рачуна о одговарајућој заступљености чланова
СПС из реда националних мањина.
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ГЛАВА IX
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА
МЛАДИ СОЦИЈАЛИСТИ
Члан 70.
Подмладак СПС је Социјалистичка омладина Србије.
Социјалистичка омладине Србије је посебан облик организовања и деловања СПС.
Подмладак Социјалистичке партије Србије чине чланови до навршене 30. године.
Председници Социјалистичке омладине су по функцији чланови извршних одбора
одговарајућих одбора СПС.
Организација и деловање Социјалистичке омладине уређују се правилником који
доноси Главни одбор СПС.
Документи и одлуке Социјалистичке омладине Србије подлежу обавезној
сагласности Извршног одбора Главног одбора СПС.
Социјалистичка омладина има свој печат.

ФОРУМ ЖЕНА
Члан 71.
Форум жена је посебан облик организовања и деловања СПС који ради на
афирмацији заштите права жена, породице и полне равноправности.
Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права
жена у складу са европским стандардима и конвенцијама.
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Председнице Форума жена су по функцији чланице извршних одбора
одговарајућих одбора СПС.
Документи и одлуке Форума жена подлежу обавезној сагласности Извршног
одбора Главног одбора СПС.
Организација и деловање Форума жена уређује се правилником који доноси
Главни одбор СПС.
Форум жена има свој печат.

ПОЛИТИЧКИ САВЕТ СПС
Члан 72.
Политички савет СПС јесте саветодавно тело СПС који се сазива ради разматрања
стратешких питања државног и привредног развоја, појединих важних пројеката, одлука
или иницијатива које, у вези с тим, СПС жели да покрене.
Политички савет осмишљава програм политичких едукација и обука.
Политички савет СПС састаје се најмање два пута годишње на предлог
Председника СПС, Председништва, Извршног одбора Главног одбора, групе чланова
Политичког савета или Посланичке групе СПС.
Политички савет броји до 25 чланова.

СКУПШТИНА СПС
Члан 73.
Главни одбор између два конгреса може сазвати Скупштину СПС.
Скупштина СПС сазива се на крају календарске године.
Скупштину СПС чине чланови Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног
одбора, председници општинских, окружних, градских и покрајинских одбора,
посланици у Народној скупштини Републике Србије, чланови Политичког савета и
највише до 30 других делегата које позове Главни одбор на предлог Председништва.
Скупштина СПС може утврдити ставове, одлуке и опредељења СПС о
разматраним друштвеним проблемима.

ПОСЛАНИЧКА И ОДБОРНИЧКА ГРУПА СОЦИЈАЛИСТА
Члан 74.
Посланици СПС у Народној скупштини Републике Србије организују се у
Посланичку групу социјалиста.
Чланови Посланичке групе социјалиста могу бити и посланици који нису били на
листи СПС ако прихвате одредбе овог Статута, ако се са тим сложи Извршни одбор
Главног одбора СПС, и ако то гласањем прихвати Посланичка група.
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Чланови Посланичке групе расправљају о свим питањима која су на дневном реду
Скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе у складу са Програмом СПС и
усвојеним ставовима Главног одбора СПС и Председништва СПС.
На предлог Председништва СПС, Посланичка група бира и разрешава
председника и заменика председника.
Председник СПС, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора
Главног одбора учествују у раду Посланичке групе. У раду Посланичке групе, по
потреби, учествују и чланови Председништва СПС.
Седницама Посланичке групе обавезно присуствују председник Владе Републике
Србије – уколико је члан СПС или биран на предлог СПС – министри ако су чланови
СПС, а расправља се о питањима из делокруга њиховог рада.
Посланици социјалисти не могу потписивати законске предлоге и иницијативе
других посланичких група без сагласности Посланичке групе социјалиста. О законским
иницијативама посланика социјалиста претходно се информише Посланичка група
социјалиста.
Чланови Посланичке групе обавезно учествују у раду савета, комисија и стручних
одбора Извршног одбора Главног одбора чији је делокруг рада идентичан или сличан
скупштинским одборима чији су чланови.
Посланичка група једанпут годишње, у писаној форми, подноси Извештај о раду
Главном одбору СПС. Извештај о раду Посланичка група подноси и Конгресу СПС.
Координацију рада и односа Главног одбора и Посланичке групе, начин
комуникације, права и обавезе заједнички уређују Главни одбор и Посланичка група
правилником.
Посланичка група уређује самостално, својим пословником, начин рада,
одлучивања, обавезе и права свог председника, обавезе и дужности чланова групе и друга
питања.
Посланици Социјалистичке партије Србије су ангажовани у СПС. Начин
ангажовања утврђује се одлуком Извршног одбора Главног одбора.
Ове одредбе аналогно се односе и на одборнике у општинама, градовима, граду
Београду, као и на посланике покрајинских скупштина.
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ГЛАВА X
УЧЕШЋЕ НА ИЗБОРИМА
ОДЛУКА О УЧЕШЋУ НА ИЗБОРИМА
Члан 75.
Одлуку о учешћу СПС и њених чланова на изборима за Народну скупштину
Републике Србије, покрајинске и локалне представничке органе у Србији, као и за
носиоце државних и јавних функција, доноси Главни одбор.
Правилником који доноси Главни одбор утврђују се критеријуми, начин
кандидовања, обезбеђивање интереса СПС у раду изабраних носилаца државних и јавних
функција и њихови односи са СПС за време трајања мандата.
Кандидате за одборнике, односно посланике у покрајинским скупштинама
утврђују одговарајући одбори СПС, а потврђује Извршни одбор Главног одбора.
За спровођење одлука Главног одбора које се тичу избора формира се изборни
штаб.
Приликом предлагања кандидата за обављање јавних функција, водиће се рачуна о
стручности и искуству кандидата.

КАНДИДАТ СПС ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Члан 76.
Кандидат СПС за председника Републике Србије утврђује се на заједничкој
седници Главног одбора СПС и председника покрајинских, Градског одбора Београда,
градских, окружних и општинских одбора, тајним гласањем, после поступка предлагања
у организацијама и одборима СПС по поступку утврђеним Правилником Главног одбора
СПС.
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ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОПАГАНДА
Члан 77.
Главни одбор, у складу са циљевима и задацима из Програма Социјалистичке
партије Србије, организује промотивне активности и пропаганду у циљу представљања
програма и политике СПС.

ГЛАВА XI
ФИНАНСИРАЊЕ
ПРИХОДИ ПАРТИЈЕ
Члан 78.
Приходи Социјалистичке партије Србије су: чланарина, прилози правних и
физичких лица, приходи од имовине СПС, легати, средства из буџета Републике Србије,
буџета јединица територијалне аутономије и буџета јединица локалне самоуправе
одобрена за финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање.

ИМОВИНА ПАРТИЈЕ
Члан 79.
Имовина СПС је једна и јединствена.
Целокупна имовина Социјалистичке партије Србије је недељива и њом располаже
и управља Главни одбор, односно одбори које он својим одлукама овласти.
Главни одбор доноси правилник о начину коришћења и управљања имовином.
У случају престанка рада СПС, oм Републике Србије и другим државнимдлуком о престанку рада Конгрес доноси и
одлуку о имовини СПС.

ЧЛАНАРИНА
Члан 80.
Одлуку о висини и начину плаћања чланарине доноси Главни одбор.
Члан може помагати СПС изнад износа утврђене чланарине у облику прилога.
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Обавезе и права из овог члана утврђују се Правилником о чланарини који доноси
Главни одбор СПС.
Чланарина се, по правилу, плаћа годишње.

ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ЧЛАНАРИНИ
Члан 81.
Члан је дужан да редовно плаћа чланарину и да пре ступања на функцију у
Партији и изван Партије достави органу који га је предложио доказ о плаћеној и
измиреној чланарини.
Члан СПС који не плаћа чланарину дуже од једне године не може да буде биран у
органе СПС, да предлаже или буде биран на дужности – функције у државне органе и
друге институције на предлог СПС.

СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
Члан 82.
Финансирање редовног рада СПС обавља се преко текућих рачуна Главног одбора
и организација СПС на основу овлашћења заступника СПС. Финансирање изборних
кампања СПС обавља се преко посебних рачуна за финансирање изборних кампања у
складу са законом.
Финансијско пословање и књиговодство странка води у складу са Законом.
За финансијско пословање одоговран је заступник странке, односно лице које он
овласти.
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ГЛАВА XII
СТРУЧНА ТЕЛА
СТРУЧНА СЛУЖБА, ПОРТПАРОЛ,
МЕЂУНАРОДНИ СЕКРЕТАР
Члан 83.
За обављање стручних послова за све потребе Партије формира се Стручна
служба, чијим радом руководи директор.
Лице запослено у Стручној служби СПС, које по Правилнику о систематизацији
радних места обавља техничке и стручно административне послове, само изузетно може
обављати функције у органима СПС.
Портпарола и секретара за међународну сарадњу именује Председништво на
предлог Председника.
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Део трећи
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
ГЛАВА XIII
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
ДЕЛОВАЊЕ СУПРОТНО ПРОГРАМУ И СТАТУТУ
Члан 84.
Члан СПС који делује супротно Програму и Статуту СПС подлеже дисциплинској
одговорности.

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 85.
Дисциплински органи странке су извршни одбор општинског и градског одбора
СПС, општински и градски одбор СПС и Статутарна комисија СПС.
У првом степену одлучивања о дисциплинској одговорности надлежни су
Извршни одбори општинских и градских одбора СПС.
У другом степену одлучивања по приговорима на одлуке Извршних одбора
општинских и градских одбора СПС надлежни су општински и градски одбори СПС.
У трећем степену одлучивања по жалбама на одлуке општинских и градских
одбора СПС надлежна је Статутарна комисија СПС чије су одлуке коначне.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 86.
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Дисциплински органи странке из члана 85. дужни су да се приликом доношења
одлука о дисциплинској одговорности придржавају одредаба Правилника о
дисциплинској одговорности СПС који доноси Главни одбор СПС. Дисциплинским
правилником се прописују теже и лакше повреде дисциплинске одговорности у СПС. У
зависности од повреде могу бити изречене следеће дисциплинске мере:
1. укор
2. опомена
3. суспензија вршења функција у СПС
4. искључење из СПС
Време трајања дисциплинских мера укора, опомене и суспензије вршења функција
у СПС одређује се Правилником о дисциплинској одговорности и у зависности од тежине
повреде и околности под којима је повреда учињена не може бити краће од три месеца
нити дуже од 24 месеца.

ИСКЉУЧЕЊЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Члан 87.
Код нарочито тешких повреда са последицама теже или неотклоњиве штете по
углед СПС, општински, градски и Главни одбор СПС може донети одлуку о искључењу
члана СПС који је ту повреду учинио у хитном поступку, директном применом ове
одредбе Статута и без примене Правилника о дисциплинској одговорности.
У случају из првог става овог члана, уколико члан СПС против кога је покренут
хитан дисциплински поступак одбија да учествује у прописаној процедури утврђивања
дисциплинске одговорности, Статутарна комисија СПС може, на предлог општинског,
градског или Главног одбора СПС, донети одлуку о брисању тог члана из евиденције
чланства у СПС.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧИЊЕНА ОД СТРАНЕ
ЧЛАНОВА НАЈВИШИХ ОРГАНА
Члан 88.
За повреде дисциплинске одговорности које учине чланови СПС у својству
чланова највиших органа руковођења странком (Главни одбор, Извршни одбор Главног
одбора, Председништво, Надзорни одбор и Статутарна комисија СПС), искључиво је
надлежна Статутарна комисија СПС.

ПРИГОВОР
Члан 89.
Члан СПС којем је због утврђене дисциплинске одговорности изречена једна од
дисциплинских мера из члана 86. Статута има право да против одлуке којом је утврђена
таква повреда и изречена дисциплинска мера изјави приговор у року од 30 дана од дана
пријема одлуке непосредно вишем дисциплинском органу из члана 85. Статута.
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Уколико је приговор у поступку одлучивања пред вишим дисциплинским органом
одбијен, члан СПС има право да против одлуке о одбијању приговора поднесе жалбу
Статутарној комисији СПС у року од 30 дана од дана пријема одлуке о одбијању
приговора.

ПОНОВНО УЧЛАЊЕЊЕ
Члан 90.
Лице искључено из чланства СПС због повреде дисциплинске одговорности не
може бити поново учлањено у СПС пре истека годину дана од дана када је одлука о
његовом искључењу постала коначна.
Уколико је искључен из чланства СПС пре истека био на функцијама у органима
СПС, не може бити поново учлањен у СПС пре истека две године од дана када је одлука
о његовом искључењу постала коначна.
Након поновног учлањења у СПС у случајевима из првог и другог става овог
члана, члан СПС не може обављати одговорне дужности у СПС нити може иступати у
име СПС годину дана од дана поновног учлањења.
Изузетно од претходних ставова овог члана, када за то постоје оправдани разлози,
Главни одбор СПС може на образложени предлог Председништва СПС да дозволи
поновно учлањење и обављање одговорних дужности у СПС и у име СПС пре истека
напред прописаних рокова.

БРИСАЊЕ СА ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 91.
Дисциплинску меру брисања из евиденције члана може изрећи општински или
градски одбор , без покретања дисциплинског поступка, констатовањем, члану који се
учланио у другу странку или се кандидовао на листи друге политичке странке, односно
на независној листи без сагласности СПС.
Одлука о брисању са евиденције је коначна.
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Део четврти
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ГЛАВА XIV
ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ПРОГРАМА
ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 92.
Поступак за доношење Статута могу покренути Главни одбор и Председништво
СПС.
Одлука о покретању поступка промене Статута садржи разлоге за промену
Статута.
Статутарна комисија израђује Преднацрт статута и упућује га на расправу свим
органима СПС, која траје најмање 15 дана. Након спроведене расправе на основу
пристиглих ставова, Статутарна комисија сачињава Нацрт статута који доставља Главном
одбору на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор
утврђује Предлог статута и упућује га Конгресу на усвајање.
Конгрес гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова присутних
делегата.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА
Члан 93.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
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Одредбе овог Статута не могу се мењати или допуњавати без одлуке Конгреса
СПС, осим у случају усклађивања са законским прописима у складу с чланом 26. Статута
СПС.

ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ПРОГРАМА
Члан 94.
Поступак за доношење Програма могу покренути Главни одбор и Председништво
СПС.
Одлука о покретању поступка промене Програма садржи разлоге за промену
Програма.
Председништво израђује Преднацрт програма и упућује га на расправу свим
органима СПС, која траје најмање 15 дана. Након спроведене расправе на основу
пристиглих ставова, Председништво сачињава Нацрт програма који доставља Главном
одбору на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор
утврђује Предлог програма и упућује га Конгресу на усвајање.
Конгрес гласањем за текст у целини доноси Програм већином гласова присутних
делегата.
Измене и допуне Програма врше се на начин и по поступку за његово доношење.

ОПШТИ АКТИ
Члан 95.
Општи акта се доносе у складу са одредбама овог Статута, а примењују се даном
објављивања на огласној табли у ГО СПС, на интернет сајту СПС и достављају се свим
организацијама.
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ГЛАВА XV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ДАН ПАРТИЈЕ
Члан 96.
Дан оснивања Социјалистичке партије Србије 17. јул, обележава се као Дан
Партије.
Главном одбору се оставља могућност да усвоји одлуку о обележавању и других
датума од значаја за СПС.

МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА
Члан 97.
Члану СПС орган чији је члан може посебном одлуком из нарочито оправданих
разлога и када то Закон налаже одобрити мировање статуса.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА
Члан 98.
Орган Партије означава органе СПС: Конгрес, Главни одбор, Председник,
Председништво, Извршни одбор Главног одбора, Статутарна комисија, Надзорни одбор и
органе СПС у општини, граду и аутономним покрајинама.
1) Члан је лице које је постало пуноправни члан СПС окончаним поступком
учлањења, верификацијом од стране Извршног одбора.
2) Члан органа је члан Главног одбора, Председништва, Извршног одбора Главног
одбора, Статутарне комисије, Надзорног одбора и органа СПС у општини, граду
и Аутономној покрајини.
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3) Функционер је лице изабрано да обавља функције унутар и у име СПС.
4) Организација је облик окупљања, организовања и деловања чланства,
формирана на територијалном принципу, које својим непосредним политичким
деловањем доприносе остваривању циљева из Програма СПС и спровођењу
одлука, ставова и закључака органа СПС.
5) Одбори су облици деловања, тј. они су локални органи Социјалистичке партије
Србије.
6) Месни одбор је орган месне организације који спроводи одлуке општинског
одбора.
7) Тумачење представља коначну одлуку Статутарне комисије, на коју се жалба
може поднети само Конгресу. Тумачење се даје на Статут и друге опште акте
СПС. Тумачење Статута и других правних аката, могу тражити сви органи СПС.
8) Предлагање је поступак кандидовања члана СПС за обављање функција унутар и
у име СПС.
9) Избори у Партији су поступци од предлагања до верификације мандата органа,
чланова органа и функционера СПС.
10) Територијална организација је облик окупљања, организовања и деловања
чланства, формирана на територијалном принципу, формира се у месном,
општинском, градском и покрајинском нивоу.
11) Локални органи јесу органи СПС у организацијама у општини, граду и
покрајини: изборна конференција, одбор, председник и извршни одбор.
12) Правилник је општи акт који се доноси у складу са Статутом и Програмом СПС,
може бити Правилник о начину организовања и рада организација СПС,
Правилник о изборима, Правилник о дисциплинском поступку, Правилник
Социјалистичке омладине Србије, Правилник о раду Форума жена.
13) Пословник је акт којим се ближе регулише унутарпартијски рад.
14) Кандидатура је предузимање прве изборне радње у оквиру органа, организација
и других унутарпартијских структура, након расписивања партијских избора.
15) Партија је пoм Републике Србије и другим државнимлитичкa стрaнкa која представља oм Републике Србије и другим државнимргaнизaциjу грaђaнa слoбoднo иу грaђaнa слoм Републике Србије и другим државнимбoм Републике Србије и другим државнимднoм Републике Србије и другим државним и
дoм Републике Србије и другим државнимбрoм Републике Србије и другим државнимвoм Републике Србије и другим државнимљнoм Републике Србије и другим државним удружeних и која је oм Републике Србије и другим државнимснoм Републике Србије и другим државнимвaнa рaди oм Републике Србије и другим државнимствaривaњa пoм Републике Србије и другим државнимлитичких циљeвa
дeмoм Републике Србије и другим државнимкрaтским oм Републике Србије и другим државнимбликoм Републике Србије и другим државнимвaњeм пoм Републике Србије и другим државнимлитичкe вoм Републике Србије и другим државнимљe грaђaнa и учeшћa нa избoм Републике Србије и другим државнимримa.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 99.
Овај Статут ступа на снагу даном објављивања и биће објављен на интернет сајту
СПС, огласној табли СПС у седишту СПС и достављен свим организацијама.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут донет на Деветом
Конгресу 14. децембра 2014. године.
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ПРЕДСЕДНИК
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
Ивица Дачић
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