
 

СТАТУТ СТРАНКЕ 

СРПСКА ЛИСТА 

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Српска листа је пплитишка прганизација лица кпја на слпбпдан, праведан и пдгпвпран нашин делују 

у складу са свпјим Прпгрампм, Статутпм и услпвима утврђеним закпнпм.  

Пплитишка странка Српска листа ће делпвати у складу са принципима пплитишкпг и правнпг 

делпваоа ГИ Српска Листа и преузеће сва права и пбавезе прпистекле из оенпг дпсадащоег 

нашина и пблика делпваоа. 

Пплитишка странка Српска листа се региструје у складу са Закпнпм п ппщтим избприма бр. 03-

Л/073 Републике Кпспвп. 

Датум псниваоа странке је 06.04.2017 гпдине када је пдржана иницијативна Скупщтина пплитишке 

странке Српска листа. 

Свпјим Статутпм странка уређује: 

 Прпцедуре псниваоа, усппстављаоа пргана пдлуциваоа 

 Прпцедуре пријема или престанка шланства странке 

 Прпцедуре избпра и пппзива председника и пргана странке 

 Прпцедуре избпра кандидата за избпре за Скупщтине Кпспва и Скупщтина Опщтина 

 Прпцедуре усвајаоа и прпмене статуте 

 Прпцедуре финансијске кпнтрпле и права на инфпрмисаое п финансијскпм 

ппслпваоу странке 

 Управљаое импвинпм и расппделу импвине приликпм гащеоа странке 

 Прпцедуре распущтаоа, уједиоеоа или некпг другпг припајаоа странке 

Назив и седиште Странке 

Члан 2. 

Странка кпристи пун и скраћен назив. Пун назив странке је „Српска листа”. Скраћени назив странке 

је „Српска листа“ 



 

 

Члан 3. 

Седищте Странке се налази у Севернпј Митрпвици. 

Симбпли 

Члан 4. 

Српска листа има свпј визуелни знак кпји симбплище традицију и културу српскпг нарпда. 

Заступаое Странке 

Члан 5. 

Странку заступа и представља председник Странке. 

Акп је председник Странке спрешен да врщи свпју функцију, Странку заступа и представља 

пвлащћени шлан Председнищтва.  

Председник Странке мпже да пвласти друга лица да заступају и представљају Странку уз 

сагласнпст Председнищтва странке.  

Председник странке именује кпнтакт пспбу и пспбу за финансијскп ппслпваое  странке уз 

сагласнпст Председнищтва. 

Прпграмски циљеви 

Члан 6. 

Странка у свпм делпваоу тежи пствареоу следећих прпграмских циљева:  

1. защтита интереса и унапређеое пплпжаја српскпг нарпда на Кпспву,  

2. ппщтпваое и прпмпција људских и грађанских права, 

3. ппстанак и ппвратак интернп расељених лица, 

4. пшиваое и защтита културнпг и верскпг наслеђа, 

5. развпј демпкратије на лпкалнпм и парламентарнпм нивпу,  

6. унапређеое екпнпмских услпва и развпј приватнпг сектпра. 

Члан 7. 

У пствариваоу свпјих прпграмских нашела и циљева, Странка делује у складу са Уставпм, закпнима 

и ппщте прихваћеним нашелима пплитишкпг делпваоа. 

Члан 8. 



У пствариваоу свпјих циљева и пплитишкпг прпграма Странка мпже да сарађује са другим 

странкама и пплитишким прганизацијама. 

 

II. УСЛПВИ И НАЧИН УЧЛАОИВАОА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ 

ЧЛАНПВА 

Члан 9. 

Члан Странке мпже да буде сваки пунплетни грађанин: 

- кпји има правп гласа на Кпспву 

- кпји прихвата Прпграм и Статут Српске листе,  

- кпји дпбрпвпљнп пптпище приступницу и  

- кпји свпјим ппнащаоем не нанпси щтету угледу Странке. 

Члан Странке не мпже да буде припадник друге пплитишке странке или друге пплитишке 

прганизације.  

Свпјствп шлана Странке стише се ушлаоеоем, прихватаоем пдлуке п именпваоу за ппшаснпг шлана 

или приступаоем Странци других пплитишких прганизација у целини. 

Странка впди и пдржава Регистар шланпва у складу са шланпм 17.2 Правила бр. 01/2013 п 

регистрацији и раду пплитишких партија. шланпви странке плаћају шланарину за календарску 

гпдину у складу са шланпм 14. пвпг статута. Чланпви странке и оени службеници нису пдгпвпрни за 

дугпваое странке. 

1. Учлаоеое 

Члан 10. 

Ушлаоеое у Странку врщи се пријемпм пд стране надлежнпг меснпг пдбпра. 

Ппступак за ушлаоеое ппкреће се пптписиваоем и предајпм приступнице. 

Члан 11. 

Надлежни пдбпр је дужан да у рпку пд 30 дана пд пријема приступнице утврди да ли кандидат 

испуоава услпве за ушлаоеое и да п тпме пбавести кандидата. 

Акп надлежни пдбпр у рпку пд 30 дана пд пријема приступнице не дпнесе другашију пдлуку или п 

дпнетпј пдлуци не пбавести кандидата, сматраће се да је прихватип ушлаоеое. 

На пдлуку п прихватаоу шланства сваки шлан Странке има правп жалбе сагласнп псталим актима 

Странке. 

2. Ппчасни члан 



Члан 12. 

За ппшаснпг шлана Странке мпже да буде именпван билп кпји грађанин кпји је дап изузетан 

дппринпс раду Странке или прпмпвисаоу и пствариваоу нашела кпјима је Странка привржена. 

Одлуку п именпваоу ппшаснпг шлана Странке дпнпси Председнищтвп. 

 

3. Чланска карта и евиденција чланпва 

Члан 13. 

Члану Странке издаје се шланска карта. 

Председнищтвп прпписује изглед, садржину шланске карте и приступнице, и врщи надзпр над 

впђеоем регистра шланпва Странке. 

Регистар шланпва Странке впди се електрпнски, у пквиру јединственпг и ппвезанпг рашунарскпг 

система кап и у писанпј фпрми 

4. Чланарина 

Члан 14. 

Висину гпдищое шланарине пдређује председнищтвп. Чланарина не мпзе да премащује изнпс пд 

12 евра на гпдищоем нивпу.  

Месни пдбпри мпгу, за сваку текућу гпдину, пслпбпдити плаћаоа шланарине шлана Странке кпји 

збпг тещких импвинских прилика није у мпгућнпсти да плати шланарину. 

Одлука п пслпбађаоу пд плаћаоа шланарине дпнпси се на захтев шлана или меснпг пдбпра кпјем 

шлан припада. 

5. Права чланпва 

Члан 15. 

Члан Странке има правп да: 

1) равнпправнп ушествује у активнпстима Странке, 

2) слпбпднп изражава свпје мищљеое у пквиру Странке, 

3) слпбпднп даје предлпге и ппкреће иницијативе кпје нису у супрптнпсти са Статутпм, другим 

актима и пснпвним прпграмским циљевима Странке, 

4) ушествује у утврђиваоу и пствариваоу пплитике Странке, 



5) буде инфпрмисан п активнпстима Странке, 

6) бира и буде биран у све пргане Странке, 

7) буде кандидат Странке на избприма за пргане власти, 

8) дпбије защтиту Странке акп буде угрпжен збпг пбављаоа странашких активнпсти, 

9) пстварује друга права предвиђена Статутпм и ппщтим актима Странке. 

6. Пбавезе чланпва 

Члан 16. 

Члан Странке је дужан да: 

1) заступа и пстварује прпграмске циљеве, пплитишке ставпве и пдлуке Странке, 

2) ппщтује Статут и пдлуке пргана Странке, 

3) се ангажује на пшуваоу и унапређеоу угледа Странке, 

4) се у избпрнпј кампаои залаже за успех Странке на избприма, 

5) изађе на избпре и гласа за кандидате Странке, 

6) редпвнп плаћа гпдищоу шланарину, 

7) испуоава и пстале пбавезе у складу са Статутпм и ппщтим актима Странке. 

7. Пдгпвпрнпсти чланпва 

Члан 17. 

За ппступке кпјима нанпси щтету угледу и интересима Странке, шлан пдгпвара пплитишки и 

дисциплински пред Дисциплинскпм кпмисијпм странке. 

Члан Странке кпји крщи пдредбе Статута и ппщтих аката Странке, прпграмска нашела и циљеве 

Странке или не спрпвпди пдлуке пргана Странке ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. Прптив 

оега се спрпвпди дисциплински ппступак и изришу се дисциплинске мере пд кпјих је најтежа 

искљушеое из странке.  

Чланпви пплитишке странке нису пдгпвпрни за дугаваоа странке. 

 

 

8. Суспензија 



Члан 18. 

Члан Странке привременп губи правп да бира и буде биран у пргане Странке, пднпснп да буде 

кандидат Странке на избприма за пргане власти укпликп му надлежни прган изрекне меру 

суспензије акп: 

1) у прпписанпм рпку не плати шланарину за текућу гпдину или 

2) му надлежни прган Странке изрекне дисциплинску меру суспензије. 

Прптив пдлуке п суспензији суспендпвани шлан мпже да ппднесе пригпвпр. 

 

 

9. Престанак чланства 

Члан 19. 

Чланствп у Странци престаје: 

1) смрћу шлана, 

2) иступаоем из Странке, 

3) искљушеоем из Странке, 

4) брисаоем збпг ушлаоеоа у другу пплитишку странку, 

5) брисаоем збпг кандидпваоа на избприма на сампсталнпј листи или листи друге пплитишке 

странке, кпалиције или групе грађана, без сагласнпсти Странке. 

Органи Странке су дужни да без пдлагаоа упищу престанак шланства у евиденцију шланпва. 



III. ПРГАНИЗАЦИЈА ПП ТЕРИТПРИЈАЛНПМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАŠОА ПРГАНИЗАЦИЈА, ПРГАНИ, 

ОИХПВА ПВЛАŠЋЕОА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБПРА И ПППЗИВА, ТРАЈАОЕ МАНДАТА И НАЧИН 

ПДЛУЧИВАОА 

Члан 20. 

Органи Странке кпји делују су: 

1) Скупщтина, 

2) Председнищтвп, 

3) председник Странке, 

4) Статутарна кпмисија, 

5) Надзпрни пдбпр, 

6) Генерални секретар 

7) Избпрни щтаб кпји фпрмира Председнищтвп пп пптреби, 

8) Опщтински пдбпри  

9) Месни пдбпри, 

10) Дисциплинска кпмисија. 

 

1. СКУПŠТИНА 

Члан 21. 

Скупщтина је највищи прган Странке. 

Скупщтина ради у редпвним и ванредним седницама. 

а) Сазиваое Скупштине 

Члан 22. 

Скупщтину сазивају председник Странке или Председнищтвп. 

Редпвна седница Скупщтине пдржава се једнпм у 2 гпдине. 

Ванредна седница Скупщтине пдржава се: 

1) на захтев председника странке, 



2) на захтев 50%+1 шлана Председнищтва, 

3) на захтев 50% +1 шлана Скупщтине. 

б) Састав Скупштине 

Члан 23. 

Скупщтину шини најмаое 21 делегата, а највище 41 делегата. 

Делегати мпгу да буду: председник Странке, шланпви Председнищтва, шланпви Надзпрнпг пдбпра, 

Статутарне кпмисије и председници ппщтинских пдбпра.  

Изабране делегате шине представници кпје бирају избпрне скупщтине ппщтинских пдбпра јавним 

гласаоем. Ппступак избпра делегата биће утврђен Ппслпвникпм Скупщтине странке. 

Мандат изабраним делегатима траје две гпдине. 

Члан 24. 

Мандат делегата Скупщтине престаје: пставкпм, престанкпм шланства у Странци и сазиваоем 

редпвне седнице Скупщтине Странке. 

Изабранпм делегату мандат мпже да престане и пппзивпм пд стране пргана кпји га је изабрап. 

 

 

в) Надлежнпст Скупштине 

Члан 25. 

Скупщтина: 

 1) дпнпси Прпграм Странке и усваја оегпве измене и дппуне, 

 2) дпнпси Статут Странке и усваја оегпве измене и дппуне, 

 3) утврђује ппщте смернице пплитишкпг делпваоа Странке, 

 4) бира и разрещава председника Странке , 

 5) бира и разрещава изабране шланпве Председнищтва, 

 6 ) бира и разрещава председника и шланпве Статутарне кпмисије, 

 7) бира и разрещава председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра, 



 8) разматра и усваја извещтај п раду председника Странке, Председнищтва, Статутарне кпмисије и 

Надзпрнпг пдбпра, 

 9) дпнпси Ппслпвник кпјим се уређује нашин рада Скупщтине, 

10) бира и разрещава председника и шланпве Дисциплинске кпмисије, 

11) пдлушује п распущтаоу, уједиоеоу и припајаоу Странке. 

Скупщтина мпже ппједине ппслпве из свпје надлежнпсти да ппвери другим прганима Странке. 

г) Пдлучиваое у Скупштини 

Члан 26. 

Скупщтина мпже пунпважнп да пдлушује акп је на седници присутна већина пд укупнпг брпја 

делегата. 

Скупщтина дпнпси пдлуке са 50%+1 глас присутних делегата. 

50%+1 глас пд присутних делегата пптребна је за дпнпщеое пдлуке п прпмени Прпграма и Статута 

Странке и пдлуке п избпру и пппзиву председника Странке, кап и шланпва Председнищтва. 

Члан 27. 

Седницпм Скупщтине председава председник Странке или пвлащћени шлан Председнищтва. 

Впђеое седнице, гласаое на седници Скупщтине и пстала питаоа кпја нису уређена Статутпм, 

уређују се Ппслпвникпм кпјим се дефинище рад Скупщтине и псталим актима Странке. 

 

2. ПРЕДСЕДНИŠТВП 

Члан 28. 

Председнищтвп је највищи прган пдлушиваоа у Странци између две седнице Скупщтине. 

Председник Странке је пп функцији председник Председнищтва. 

Председнищтвп се састаје најмаое једнпм у три месеца. 

а) Састав Председништва 

Члан 29. 

Председнищтвп шини 9 шланпва. Председник странке је уједнп и председник Председнищтва. 8 

шланпва се бира на предлпг Скупщтине, једнпг или вище ппщтинских пдбпра. Састав 

Председнищтва се мпже прпщирити уз пдлуку Скупщтине странке. 



 

 

Члан 30. 

Члану Председнищтва престаје функција: пставкпм, истекпм рпка на кпји је изабран или 

престанкпм шланства у Странци. 

Изабранпм шлану Председнищтва функција мпже да престане и пппзивпм пд стране Скупщтине. 

Члану Председнищтва пп функцији, шланствп у Председнищтву престаје и престанкпм мандата. 

б) Надлежнпст Председништва 

Члан 31. 

Председнищтвп: 

 1) утврђује пплитику Странке, 

 2) припрема седнице и спрпвпди пдлуке Скупщтине, 

 3) утврђује предлпг Прпграма и Статута Странке, кап и оихпве измене и дппуне, 

 4) рещава сукпб надлежнпсти између пргана Странке, 

 5) дпнпси избпрни Прпграм Странке, пдлушује п ушещћу на избприма на свим нивпима и пдлушује 

п предизбпрним и ппстизбпрним кпалицијама, 

 6) именује Избпрни щтаб, 

 7) анализира и пцеоује резултате избпра, 

8) утврђује избпрну листу за избпр ппсланика или пдбпрника, 

9) дпнпси пдлуку кпјпм се суспендује председник странке. 

 

в) Сазиваое и рад Председништва 

Члан 32. 

Рад Председнищтва се пдвија на седницама. 

Изузетнп, пдлуке Председнищтва мпгу да буду дпнете и писаним изјащоаваоем шланпва пп 

ппднетим предлпзима. 



Седницу Председнищтва сазива и опме рукпвпди председник Странке пднпснп пвлащћени шлан 

Председнищтва. 

Председник Странке је дужан да закаже седницу Председнищтва када тп писменп затражи 

најмаое пплпвина шланпва Председнищтва. 

 

3. ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ 

Члан 33. 

Председник Странке представља, заступа и рукпвпди Странкпм. 

Мандат председника Странке траје шетири гпдине. 

Председник Странке је за свпј рад пдгпвпран Скупщтини и Председнищтву. 

а) Избпр председника Странке 

Члан 34. 

Председника Странке бира Скупщтина, пп правилу, тајним гласаоем. Скупщтина мпже да пдлуши 

да избпр председника пбави јавним гласаоем. 

Кандидата за председника Странке предлаже Председнищтвп или најмаое шетири ппщтинска 

пдбпра. 

Предлпг кандидата за председника Странке ппднпси се Скупщтини у писанпм пблику. 

Члан 35. 

За председника Странке изабран је кандидат кпји је дпбип 50% + 1 глас пд присутних делагата 

Скупщтине. 

Акп је предлпженп вище кандидата, а ниједан није дпбип пптребну већину, ппнпвиће се избпр 

између два кандидата кпји су дпбили највећи брпј гласпва. 

На ппнпвљенпм гласаоу за председника Странке изабран је кандидат кпји је дпбип већи брпј 

гласпва. 

б) Престанак и суспензија функције председника Странке 

Члан 36. 

Председнику Странке функција престаје истекпм мандата и престанкпм шланства у странци. 

Члан Странке кпме је истекап мандат председника Странке мпже да буде ппнпвп биран на ту 

функцију. 



Пре истека времена на кпје је биран, председнику Странке функција престаје: пставкпм, 

престанкпм шланства у Странци или пппзиваоем пд стране Скупщтине. 

Председнищтвп мпже да суспендује председника странке, већинпм пд укупнпг брпја шланпва 

Председнищтва укпликп не ппщтује Прпграм, циљеве и акте странке. 

Члан 37. 

Скупщтина мпже да пппзпве председника Странке, већинпм присутних делегата, акп не изврщава 

пдлуке Скупщтине и акп не ппщтује Прпграм, циљеве и акта Странке.  

Ппступак за пппзив председника Странке ппкреће се на предлпг Председнищтва или једне 

трећине делегате Скупщтине. 

Скупщтина пдлушује п пппзиву председника Странке, пп правилу, тајним гласаоем. Скупщтина 

мпже да пдлуши да п пппзиву председника пдлушује јавним гласаоем. 

Када пвлащћени предлагаш ппднесе предлпг за пппзив председника Странке, пвлащћени шлан 

Председнищтва ће у рпку пд 30 дана сазвати седницу Скупщтине са дневним редпм п пппзиву 

председника. На седници на кпјпј је дпнела пдлуку п пппзиву председника Странке, Скупщтина ће 

изабрати нпвпг председника Странке. 

в) Надлежнпст председника 

Члан 38. 

Председник Странке у сарадои са Председнищтвпм: 

1) представља и заступа Странку у складу са закпнпм, Статутпм и Прпгрампм Странке 

2) рукпвпди радпм Странке и врщи кпнтрплу рада пргана Странке, 

3) стара се п изврщаваоу пдлука Скупщтине, спрпвпди пплитику Странке у пквиру Прпграма, 

утврђује и изнпси пплитишке ставпве Странке, 

4) сазива и преседава седницама Скупщтине, 

5) сазива и председава седницама Председнищтва, 

6) делегира пдређена задужеоа псталим функципнерима Странке, 

7) утврђује критеријуме за утврђиваое листе кандидата за пдбпрнике и ппсланике уз сагласнпст 

Председнищтва, 

8) предлаже избпрну листу за избпр нарпдних ппсланика уз сагласнпст Председнищтва, 

9) стара се п финансијскпм ппслпваоу странке 



10) именује щефа Канцеларије за инфпрмисаое и сарадоу са цивилним друщтвпм 

11) пбавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и ппщтим актима Странке, кап и ппслпве кпје му 

ппвере Скупщтина и Председнищтвп. 

 

 

 

4. СТАТУТАРНА КПМИСИЈА 

Члан 39. 

 

Статутарна кпмисија има председника и два шлана кпје бира и разрещава Скупщтина на предлпг 

председника Странке. 

Чланпви Статутарне кпмисије су, пп мпгућнпсти, правне струке. 

Члану Статутарне кпмисије мандат траје две гпдине. 

Избпр и разрещеое председника и шланпва Статутарне кпмисије уређују се Ппслпвникпм 

Скупщтине. 

Члан 40. 

Статутарна кпмисија: 

1) тумаши Статут и друга ппщта акта Странке, 

2) припрема нацрт измена и дппуна Статута, пп пдлуци Скупщтине или Председнищтва Странке, 

3) припрема нацрт измена и дппуна других ппщтих аката Странке, 

4) даје тумашеое п усклађенпсти пдлука пргана Странке са Статутпм, 

5) ппднпси извещтај п раду Скупщтини, 

6) дпнпси акт кпјим се уређује нашин рада Статутарне кпмисије. 

Тумашеое Статута и других ппщтих аката Странке мпгу тражити сви пргани у Странци. 

Тумашеое Статутарне кпмисије је пбавезујуће за све пргане, тела и шланпве Странке. 

 

 



 

5. НАДЗПРНИ ПДБПР 

Члан 41. 

Надзпрни пдбпр је кпнтрплнп–надзпрни прган Странке. 

Надзпрни пдбпр шине председник и два шлана кпје бира и разрещава Скупщтина Странке. 

Члану Надзпрнпг пдбпра мандат траје две гпдине. 

 

Надзпрни пдбпр: 

1) пбавља унутращоу кпнтрплу финансијскпг ппслпваоа Странке кпнтрплисаоем прихпда 

Странке и упптребе финансијских средстава Странке, 

2) пбавља унутращоу кпнтрплу управљаоа импвинпм кпја је у власнищтву Странке или кпјпм 

Странка распплаже пп другпм пснпву, 

3) ппднпси извещтај п унутращопј кпнтрпли финансијскпг ппслпваоа Председнищтву, 

4) ппднпси извещтај п свпм раду Скупщтини, 

5) дпнпси акт кпјим се уређује нашин рада Надзпрнпг пдбпра. 

Избпр и разрещеое председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра, уређују се Ппслпвникпм 

Скупщтине. 

Сваки шлан Странке мпже да пствари увид у извещтај Надзпрнпг пдбпра. 

 

7. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

шлан 42.  

Генерални секретар је лице кпје се брине п спрпвпђеоу пдлука Скупщтине, Председнищтва пд 

највищег дп најнижег нивпа у странци.  

Генералнпг секретара странке бира председнищтвп на предлпг Председника странке.  

Мандат Генералнпг секретара траје 4 гпдине.  

Генерални секретар прганизује, кппрдинира рад и рукпвпди администрацијпм странке  и за свпј 

рад пдгпвпран је Председнищтву странке.  

 

8. ТЕРИТПРИЈАЛНА ПРГАНИЗАЦИЈА 



Теритпријалне прганизацпне јединице рада Српске листе шине: 

а) Опщтински пдбпри 

б) Месни пдбпри 

Члан 43. 

Опщтински пдбпр се фпрмира ради спрпвпђеоа пплитике Странке на теритприји ппщтине или 

града. 

Опщтински пдбпр се фпрмира за ппдрушје ппщтине или града. 

Надлежнпсти ппщтинскпг пдбпра су: 

1) пранизује и врщи прпмпцију Странке на свпјпј теритприји, 

2) именује делегате у избпрну скупщтину Странке, 

3) спрпвпди пдлуке вищих пргана Странке, 

4) прганизује и спрпвпди избпрне активнпсти, 

5) пбавља друге активнпсти у складу са Статутпм и другим актима Странке. 

а) Опщтински пдбпр шине: председник Опщтинскпг пдбпра, пптпредседници Опщтинскпг пдбпра, 

секретар Опщтинскпг пдбпра и председници месних пдбпра. 

Председника Опщтинскпг пдбпра бирају шланпви Опщтинскпг пдбпра већинпм гласпва пд 

присутнпг брпја шланпва, уз ппщтпваое квпрума. 

Председнику Опщтинскпг пдбпра функција престаје истекпм мандата, пставкпм, престанкпм 

шланства у Странци, пппзивпм пд стране Опщтинскпг пдбпра. 

На избпр и престанак функције пптпредседника и секретара Опщтинскпг пдбпра схпднп се 

примеоују правила п избпру и престанку функције председника Опщтинскпг пдбпра. 

Мандат председника, пптпредседника и секретара Опщтинскпг пдбпра траје две гпдине. 

Опщтински пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних шланпва Опщтинскпг пдбпра. 

б) Месни пдбпр се фпрмира ради спрпвпђеоа пплитике Странке на делу теритприје ппщтине или 

града. 

Месни пдбпр се фпрмира за ппдрушје насељенпг места, села или дела ппщтине или града кпји се 

сматра запкруженпм теритпријалнпм целинпм (месна заједница, бирашкп местп и сл.). 

Надлежнпсти меснпг пдбпра су: 



1) пранизује и врщи прпмпцију Странке на свпјпј теритприји, 

2) ушлаоује нпве шланпве, 

3) редпвнп дпставља ппщтинскпм пдбпру инфпрмације п прпменама ппдатака везаним за шланпве 

меснпг пдбпра (прпмена адресе, брпја телефпна и сл.), 

4) спрпвпди пдлуке вищих пргана Странке, 

5) прганизује и спрпвпди избпрне активнпсти, 

6) пбавља друге активнпсти у складу са Статутпм и другим актима Странке. 

Месни пдбпр шине: председник меснпг пдбпра, пптпредседници меснпг пдбпра, секретар меснпг 

пдбпра и сви шланпви Странке са теритприје меснпг пдбпра. 

Председника меснпг пдбпра бирају шланпви меснпг пдбпра већинпм гласпва пд присутнпг брпја 

шланпва, уз ппщтпваое квпрума. 

Председнику меснпг пдбпра функција престаје истекпм мандата, пставкпм, престанкпм шланства у 

Странци, пппзивпм пд стране меснпг пдбпра или разрещеоем пд стране пкружнпг пдбпра. 

На избпр и престанак функције пптпредседника и секретара меснпг пдбпра схпднп се примеоују 

правила п избпру и престанку функције председника меснпг пдбпра. 

Мандат председника, пптпредседника и секретара меснпг пдбпра траје две гпдине. 

Месни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних шланпва меснпг пдбпра. 

 

8. САВЕТПДАВНА И СТРУЧНА ТЕЛА СТРАНКЕ 

Члан 44. 

Саветпдавна и струшна тела Странке мпгу да буду: 

1) савети 

2) Канцеларија за сарадоу за медијима и цивилним сектпрпм 

3) ппсланишке и пдбпрнишке групе, и шланпви савета месних заједница, 

4) фпндације и институти шији је псниваш Странка, 

5) Унија жена Српске листе,  

6) Унија младих Српске листе, 



7) Унија пензипнера Српске листе. 

Струшна и саветпдавна тела фпрмира Председнищтвп.  

Рад саветпдавних и струшних тела дефинисаће се ппсебним правилникпм кпји дпнпси Скупщтина. 



 

 

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАОА, СТИЦАОЕ, КПРИŠЋЕОЕ И РАСППЛАГАОЕ СРЕДСТВИМА СТРАНКЕ, 

ЛИЦА ПДГПВПРНА ЗА ППСЛПВАОЕ, ППДНПŠЕОЕ ИЗВЕŠТАЈА, ВПЂЕОЕ КОИГА И КПНТАКТ СА 

НАДЛЕЖНИМ ПРГАНПМ И НАЧИН ПБАВЉАОА УНУТРАŠОЕ КПНТРПЛЕ ФИНАНСИЈСКПГ 

ППСЛПВАОА 

Члан 45. 

Странка стише средства пд: 

1) шланарине, 

2) дпбрпвпљних прилпга, 

3) ппклпна, завещтаоа 

4) бучета крпз Фпнд за ппдрщку рада пплитишких странака кпје се налазе у Парламенту, 

5) других извпра у складу са закпнпм. 

Члан 46. 

Импвина Странке је недељива и опме распплаже и управља пвлащћена пспба за финансијскп 

ппслпваое уз сагласнпст Скупщтине странке. 

Неппкретнпсти кпје улазе у импвину Странке уписују се у јавне коиге.  

Странка впди свпје финансијскп–материјалнп ппслпваое у складу са закпнпм. 

Странка впди коигпвпдствп п свпјим прихпдима и расхпдима. 

За финансијскп ппслпваое, ппднпщеое извещтаја, впђеое коига и за пствариваое кпнтакта са 

надлежним прганпм пдгпвпрна је пвлащћена пспба за финансијскп ппслпваое 

Члан 47. 

За пбављаое унутращое кпнтрпле финансијскпг ппслпваоа Странке задужен је Надзпрни пдбпр. 

Нашин врщеоа кпнтрпле биће дефинисан ппсебним актпм Надзпрнпг пдбпра. 

Чланпви имају правп да буду инфпрмисани п свим прихпдима и трпскпвима кпје странка буде 

пстварила. Преглед прихпда и трпскпва ће бити саставни деп гпдищоег извещтаја кпји се дпставља 

ЦИК-у. 

 



 

V. ДПНПШЕОЕ, ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПРПГРАМА, СТАТУТА И ППШТИХ АКАТА 

1. Измене прпграма 

Члан 48. 

Ппступак за измену Прпграма Странке ппкрећу Председнищтвп и председник Странке. 

Одлука п ппкретаоу ппступка измене Прпграма Странке мпра да буде пбразлпжена. 

Председнищтвп Странке израђује преднацрт нпвпг Прпграма и упућује га на расправу свим 

прганима Странке. 

Расправа траје најмаое 15 дана. 

Накпн разматраоа и усвајаоа или пдбациваоа ппднетих амандмана, Председнищтвп утврђује 

предлпг за измену прпграма и упућује га Скупщтини на усвајаое. 

Скупщтина гласаоем за текст у целини дпнпси нпви Прпграм већинпм гласпва пд укупнпг брпја 

делегата. 

2. Дпнпшеое и прпмена Статута 

Члан 49. 

Ппступак за дпнпщеое и измену Статута мпгу да ппкрену Председнищтвп пднпснп пплпвина 

шланпва Скупщтине. 

Одлука п ппкретаоу ппступка дпнпщеоа Статута садржи разлпге и састав кпмисије за прпмену 

Статута. 

Кпмисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим прганима Странке. Расправа 

траје најмаое 15 дана. 

Накпн спрпведене расправе, на пснпву пристиглих ставпва, кпмисија, у складу са мищљеоем 

Статутарне кпмисије, сашиоава нацрт Статута кпји дпставља Председнищтву на разматраое. 

Накпн разматраоа и усвајаоа или пдбациваоа ппднетих амандмана, Председнищтвп утврђује 

предлпг Статута и упућује га Скупщтини на усвајаое. 

Скупщтина гласаоем за текст у целини дпнпси Статут 50%+1 глас пд укупнпг брпја делегата. 

Измене и дппуне Статута врще се на нашин и пп ппступку за оегпвп дпнпщеое. 

 

 



 

3. Ппшта акта 

Члан 50. 

Питаоа кпја нису дефинисана пвим Статутпм уређују се псталим актима Странке. 

Остала акта Странке дпнпсе пргани Странке у складу са свпјим надлежнпстима. 

VI. ПРЕСТАНАК РАДА, МИРПВАОЕ И ПБНПВА ДЕЛАТНПСТИ И НАЧИН РАСППЛАГАОА ИМПВИНПМ 

СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА 

Члан 51. 

Одлуку п престанку рада, мирпваоу и пбнпви делатнпсти Странке дпнпси Скупщтина, на предлпг 

председника Странке, Председнищтва пднпснп 50+1% шланпва Скупщтине. 

У слушају престанка рада Странке, оена импвина се предаје шланпвима странке 

Лице кпје је у тренутку престанка рада Странке билп на функцији председника Странке, пвлащћенп 

је да предузима све правне ппслпве кпји су неппхпдни да би се исплатили дугпви Странке и да би 

се права из импвине Странке пренела на шланпве. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРŠНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 52. 

Овај статут ступа на снагу данпм пптписа 

У Севернпј Митрпвици 17. 7. 2017. гпдине. 

СРПСКА ЛИСТА 

                       ПРЕДСЕДНИК 

Гпран Ракић 

_______________________________  

 


