РЕПУБЛИКАНСКА
СТРАНКА

СТАТУТ

Београд, мај 2015.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Статута
Овим Статутом Републиканска странка – Republikánus párt уређује и дефинише: свој назив,
симболе визуелног идентитета, седиште, циљеве и начела деловања, начине информисања,
права и обавезе чланова/чланица, облике организовања, органе и тела Странке, начине њиховог
избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада,
као и друга питања од интереса за чланство и рад Странке.

Члан 2.
Основни принципи и начела организовања и деловања
Републиканска странка – Republikánus párt (у даљем тексту РС и/или Странка) је странка
која заступа интересе мађарске националне заједнице. Републиканска странка – Republikánus párt
окупља и грађане и грађанке свих осталих националних заједница и штити њихова народна,
културна, језичка и верска наслеђа и вредности.
РС је савремена странка, јер уважава, заступа и промовише све модерне аспекте и
достигнућа цивилизованог друштва.
РС је слободарска странка, јер промовише појам, идеју и систем слободе за сваког
појединца.
РС је народна и социјална странка, јер заступа и бори се за интересе свих друштвених
слојева.

Члан 3.
Назив, седиште, представљање и заступање
Назив политичке странке је: Републиканска странка – Republikánus párt.
Скраћени назив политичке организације је: РС-RP.
РС је правно лице. Странку представља председник/председница. Скупштина РС може
овластити друге особе да заступају и представљају РС у складу са овим Статутом.
Седиште Странке је у Београду.

Члан 4.
Циљеви деловања
Републиканска странка – Republikánus párt делује као самостална странка слободних,
равноправних, слободоумних и одговорних чланова, који политички и друштвено делују зарад
остварења следећих програмских начела и циљева:
1. унапређење основних људских права мађарске националне мањине, свих грађана Србије и
осталих националних мањина,
2. право гласа свих држављана Србије,
3. слободни и независни медији и њихово унапређење по питању информисања мађарске
националне мањине у циљу боље повезаности са грађанима Србије и осталим
националним заједницама у Србији,
4. слободни избори,
5. повратак свих облика имовине, спровођење закона о реституцији,
6. једнакост полова,
7. порези, фискална и банкарска политика,
8. економски опоравак Србије,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

повратак наших људи из дијаспоре,
реформа бирократије,
закон о раду и пензионом осигурању,
народне пензије свим држављанима Србије,
национално питање – наталитет Србије,
право на бесплатну здравствену заштиту,
залагање за права особа са инвалидитетом,
увођење обавезне војне обуке,
правни систем и полиција,
помагања свим грађанима републике Србије без обзира на националну опредељеност и
пружање свих врста државне заштите грађанима који живе ван републике Србије, а
посебно се односи на држављане који живе на просторима бивше Југославије,
поштовање свих потписаних споразума са Европском Унијом и Међународном заједницом
и отварање како политичког, тако и економског пута сарадње према целом свету, а сходно
интересима државе Србије,
успостављање равномерног регионалног развоја и децентрализације Србије,
питање ратних ветерана, несталих лица и особе са инвалидитетом које су последице
учествовања у рату захваћеном на подручју бивше Југославије,
отварање тајних досијеа,
одлучна борба против политичког криминала који је тренутно у Србији, и више него
очигледне корупције у свим сферама друштвеног и економског живота.

Члан 5.
Остваривање програмских циљева
РС делује на основу принципа из Члана 2. и остварује начела и циљеве из Члана 4. овог
Статута и руководи се демократским и не насилним парламентарним и ван парламентарним
средствима.
РС не прихвата не демократске, тоталитарне нити било које друге насилне методе,
принципе и облике политичког деловања.
Облици и методе деловања РС су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

реализација конкретних програма;
покретање грађанских иницијатива;
учешће на изборима и вођење предизборне кампање;
вршење власти и активности у скупштинама на свим нивоима;
деловање у јавном животу и сопствено издаваштво;
активности у државним органима и органима локалне самоуправе;
учешће у другим облицима непосредног изјашњавања грађана;
сарадња са синдикатима;
сарадња са удружењима грађана и невладиним организацијама;
сарадња са странкама сличне оријентације из иностранства, а посебно из земаља региона;
хуманитарне и друге добротворне акције и афирмација друштвене солидарности;
научна обрада друштвених проблема и предлагање решења.

Члан 6.
Подручје деловања
РС делује на подручју Републике Србије.
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РС може да делује и у иностранству, посебно у земљама у којима привремено живе и раде
држављани Републике Србије. О деловању РС у страним државама одлуке доноси Извршни
одбор, у оквирима правног поретка дотичне државе.

Члан 7.
Јавност рада
Рад и деловање РС је јавно. Јавност рада и деловање чланства, органа као и РС у целини
се остварује на јавним скуповима, трибинама, учествовању на округлим столовима и на друге
начине јавног деловања.
Својим радом РС тежи ка томе да успоставља односе са грађанима, делујући на јавно
мњење грађана, бирача, симпатизера и чланова РС.
Седницама и састанцима органа РС које су отворене за јавност, као и конференцијама за
медије, саопштењима за јавност, издавањем публикација и путем интернета осигурава се јавно
деловање РС.
Органи РС могу да расправљају и одлучују без присуства јавности о унутар страначким
питањима.

Члан 8.
Односи са другим политичким организацијама и сарадња
РС се може удруживати у политичке коалиције, које могу бити трајног или привременог
карактера.
Формирање коалиције РС врши на основу циљева утврђених у свом Програму и у складу
са овим Статутом.
Одлуком Националног републиканског већа, РС може остварити међународну сарадњу на
основу своје платформе о међународној сарадњи.

Члан 9.
Симболи РС
Логотип РС се састоји од теразијске ваге плаве боје, око које је постављен венац црвене
боје. Ова два елемента описује кружница плаве боје која је истоветна боји теразијске ваге. У
средини логотипа, плавом бојом je исписан краћи назив Странке ''РС – RP’’,
Црвена боја је RGB палета: 198, 54,60 и CMYK палета: 0, 90, 70, 10.
Плава боја је RGB палета: 12, 64, 118 и CMYK палета: 100, 72, 0, 19.
РС има три варијанте заставе, и то: заставу беле боје у сразмери 2:1 са логотипом Странке
из става 1. овог члана Статута, заставу плаве боје у сразмери 2:1 са логотипом Странке чији су
елементи у потпуности беле боје и заставу црвене боје у сразмери 2:1 са логотипом Странке чији
су елементи у потпуности беле боје.

II ЧЛАНСТВО
Члан 10.
Чланство и услови чланства
-

Чланству Странке може приступити особа која:
има 18 или више година старости,
поседује држављанство Републике Србије,
прихвата Програм и Статут РС,
је спремна да промовише циљеве, ставове и политику Странке,
није члан неке друге странке регистроване на територији Републике Србије.
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Чланству РС не може да приступи особа:
која је претходно искључена или је иступила из РС,
чије понашање и јавни ставови нису у складу са Програмом и Статутом РС.
Изузетно, особа која је напустила РС може поново постати члан странке, уз сагласност
Националног републиканског већа.
-

Члан 11.
Учлањење
Учлањење у РС врши се попуњавањем и потписивањем приступнице РС.
Одлуку о примању у чланство доноси Општински или Градски одбор, односно повереник
или Председништво РС.
Сваки члан приступањем и примањем у чланство РС постаје припадник општинске или
градске организације странке, сходно месту пребивалишта. Изузетно, чланови са статусом ученика
и студента могу бити припадници организације према привременом месту боравка.
Чланство у РС може да буде и почасно. Одлуку о примању у почасно чланство доноси
Национално републиканско веће на предлог Председништва РС. О почасним члановима странка
води посебну евиденцију.
РС води јединствену евиденцију чланова. Изглед и поступак уписа и брисања чланова као
и начин располагања подацима о члановима се утврђује посебним Правилником који доноси
Национално републиканско веће на предлог Председништва РС.

Члан 12.
Права и обавезе чланова
Чланови РС имају права и обавезе:
учествовања у креирању, спровођењу и остваривању политике Странке;
да поштује Статут и Програм РС и да поштују и спроводе одлуке страначких органа;
да бира и буде биран у тела Странке;
да редовно присуствује састанцима организација и телима Странке којима припада;
да отворено и самостално покреће иницијативе које су усклађене са Статутом и основним
програмским и политичким начелима и ставовима Странке;
да буду кандидовани на страначким листама за републичке, покрајинске и локалне изборе;
да буду номиновани за председника Републике Србије;
да буду информисани о страначким активностима и да у истима учествују;
да редовно плаћа чланарину;
да остварује друга права и да извршава друге обавезе које су у складу са одредбама
Статута Странке.
Члан РС не може истовремено да обавља дужности председника у више од једног од
организационог тела Странке.
-

Члан 13.
Чланарина
Члан је дужан да редовно плаћа чланарину.
Чланарина се плаћа на годишњем нивоу.
Висина чланарине зависи од врсте примања и социјалног стања сваког члана и дели се по
категоријама:
-

за запослене;
за незапослене, ученике, студенте и пензионере;
за чланове који остварују накнаде који проистичу из мандата РС;
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за чланове који примају редовну плату из мандата РС.
Обавезе, права као и висина чланарине из претходних ставова овог члана Статута утврђују
се одлуком Националног републиканског већа.
Сваки члан може према својој слободној вољи да даје материјалну подршку РС у виду
донација и других облика помоћи.
Пружањем материјалне помоћи РС нико не може да оствари било каква додатна нити
посебна права и привилегије.
-

Члан 14.
Члан РС који није измирио обавезе по основи плаћања чланарине за текућу годину, не
може да бира, нити да буде биран у својству кандидата за страначке функције, нити да буде
кандидат РС на републичким, покрајинским и локалним изборима, као ни да буде номинован за
кандидата на председничким изборима.

Члан 15.
Секретар РС сваких шест месеци обавештава општинске, односно градске организације РС
о извршавању обавезе чланова у вези са плаћањем чланарине.

Члан 16.
Престанак чланства
Чланство у РС престаје:
1. иступањем из Странке,
2. искључењем,
3. учлањивањем у неку другу странку која је регистрована у Републици Србији,
4. кандидовањем на изборима без претходне сагласности Странке,
5. подношењем писане оставке на чланство или дужност у представничким, извршним и
другим органима власти, а без претходне сагласности надлежних органа РС,
6. у случају смрти.
Члан има право да иступи из чланства РС подношењем писане изјаве о иступању.
Члан РС може бити искључен из Странке уколико теже повреди чланске обавезе, а
нарочито због непоштовања Статута и Програма.

Члан 17.
Општински, односно градски одбор РС доноси одлуку о престанку чланства због не
измирења обавеза по основу плаћања чланарине у случају да члан не измирује обавезе за период
од дванаест месеци или дуже, као и у свим другим случајевима где се утврди да је дошло до
престанка чланства.
Процедура дисциплинског поступка прецизира се Правилником о дисциплинском поступку.
Одлука из става 1. овог члана мора се члану доставити у писаном облику, уз адекватно
образложење.
Члан има право жалбе Статутарној комисији у року од 8 дана од достављања решења о
престанку чланства. Статутарна комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 30 дана од дана
подношења жалбе.
До коначне одлуке, сва права, дужности и обавезе члана мирују.
Одлука Статутарне комисије РС је коначна.

Члан 18.
Након престанка чланства у РС, бивши члан може поново да се учлани у Странку у складу
са Статутом.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ
Члан 19.
РС је организована према територијалном принципу.
РС може у одређеним случајевима да буде организована другачије, о чему одлучује
Национално републиканско веће.

Члан 20.
Основи организације
Чланство РС територијално је организовано у следећим облицима деловања:
Странка
Покрајински одбор
Окружни одбор
Градски одбор
Општински одбор
Месни одбор.
У појединим насељима и деловима већих насеља, општина и градова, као и у градовима и
општинама у којима није основана организација РС делују повереници РС.
Повереника РС у тим случајевима именује председник РС писменом одлуком.
РС може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана Републике
Србије, који привремено бораве ван земље и који су чланови Странке. Начин оснивања,
организовања и деловања ових огранака, као и територија за коју се оснивају регулише се
засебним Правилником.
-

Члан 21.
Посебни видови организовања
За поједина подручја политичког и друштвеног деловања, РС може да оснује савете,
комисије, комитете и одборе.
Све чланице РС су део Форума жена РС.
Сви чланови РС до 27 година старости део су Републиканске омладине.
Сви чланови РС са статусом студента универзитета који делују на територији Републике
Србије део су Републиканског студентског клуба.
Сви чланови РС са статусом пензионера, односно који имају преко 65 година старости, део
су Сениорског републиканског савета.

IV ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 22.
РС је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све
организационе облике Странке на подручју Републике Србије.
РС у правном систему делује као једно правно лице.

Члан 23.
Органи Странке
Органи РС су:
1. Скупштина,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Национално републиканско веће,
Председник,
Заменик председника,
Потпредседници,
Председништво,
Статутарна комисија,
Надзорна комисија,
Политички савет,
Извршни одбор и
Директор.

Члан 24.
Скупштина
Скупштина РС је највиши орган одлучивања у Странци.
Скупштина РС може бити изборна и радна.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна изборна скупштина одржава се по правилу на сваке 4 године, односно у року од 6
месеци од дана одржавања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, у
случају да је РС имала своје кандидате на тим изборима.
Ванредна изборна скупштина одржава се у року од 30 дана у случајевима који су утврђени
овим Статутом и другим општим актима Странке.
Изборну скупштину РС сазива Председник.
Изборну скупштину може сазвати 2/3 већина чланова Националног републиканског већа, уз
приложени образложени предлог барем 2/3 својих чланова.
Национално републиканско веће, на предлог Председника Странке, бира Организациони
одбор који руководи припремама изборне скупштине.
Радна скупштина се одржава сваке године и сазива је Председник РС.
Председник РС мора сазвати радну скупштину на предлог Председништва, или најмање
2/3 чланова Националног републиканског већа.
Председник РС на предлог Председништва именује Организациони одбор који се бави
припремама радне скупштине.

Члан 25.
Одлука о сазивању Скупштине доставља се свим органима и организационим структурама
РС најкасније 15 дана пре одржавања радне скупштине, односно 30 дана пре дана одржавања
изборне скупштине.

Члан 26.
Скупштина РС:
утврђује основна начела политике РС;
доноси Програм РС;
доноси Статут РС;
доноси декларације, утврђује смернице и ставове РС;
доноси одлуку о удруживању РС у шире политичке савезе у иностранству, спајању Странке
са другим политичким странкама или организацијама у нову политичку странку или другу
организацију и доноси одлуку о престанку рада Странке;
6. бира и разрешава Председника РС;
7. доноси одлуку о избору лица које заступа РС испред надлежног Министарства и осталих
државних органа;
1.
2.
3.
4.
5.
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8. бира 25 чланова сталног састава Националног републиканског већа, 5 чланoва Статутарне
комисије и 5 чланова Надзорне комисије;
9. разматра и прихвата извештај о раду Председника, Председништва и Националног
републиканског већа;
10. одлучује о поверењу Председнику и члановима Националног републиканског већа, као и о
распуштању Националног републиканског већа;
11. доноси Пословник о свом раду;
12. разматра остала питања везана за деловање Странке.

Члан 27.
Скупштина РС састоји се од:
1. чланова Националног републиканског већа, а који су чланови Националног републиканског
већа закључно са даном доношења одлуке о заказивању Скупштине;
2. изабраних делегата у сразмери коју утврди Национално републиканско веће, на предлог
Извршног одбора, а које бирају општински и градски одбори, а од којих најмање 30% мора
бити представника особа мање заступљеног пола;
3. републички и покрајински посланици, функционери које бира Народна скупштина
Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и чланови Владе Републике Србије и
Влада аутономних покрајина;
4. чланова Политичког савета;
5. чланова Статутарне комисије и чланова Надзорног одбора;
6. председника Извршног одбора, заменика председника Извршног одбора и чланова
Извршног одбора;
7. председнице и потпредседница Форума жена;
8. делегаткиња Форума жена у броју који утврди Национално републиканско веће на основу
предлога Извршног одбора Странке;
9. председника и потпредседника Републиканске омладине;
10. делегата Републиканске омладине у броју који утврди Национално републиканско веће на
основу предлога Извршног одбора Странке;
11. председника и потпредседника Републиканског студентског клуба;
12. делегата Републиканског студентског клуба у броју који утврди Национално републиканско
веће на основу предлога Извршног одбора Странке;
13. председника и потпредседника Сениорског републиканског савета;
14. делегата Сениорског републиканског савета у броју који утврди Национално републиканско
веће на основу предлога Извршног одбора Странке;
15. чланова РС који су носиоци највиших функција у локалној самоуправи, а посебно
градоначелници, председници општина, председници скупштине града, председници
скупштине општине и њихови заменици.

Члан 28.
Скупштина РС може пуноважно одлучивати ако седници присуствује 2/3 већина од укупног
броја делегата Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата.
Пословником о раду или посебном одлуком Скупштина може предвидети посебан поступак
доношења одлука у више кругова изјашњавања при чему се из поступка изјашњавања одбацују
предлози са мањим бојем гласова, све док се изјашњавањем не утврди предлог који је добио
потребну већину гласова предвиђену Статутом.
Статут и Програм РС прихватају се и могу да се мењају 2/3 већином гласова од укупног
броја чланова Скупштине.

Члан 29.
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Скупштина може одлучити да гласање за чланове органа РС буде јавно.
Скупштина бира своја радна тела поступком јавног гласања.
У случају истог броја добијених гласова, два првопласирана кандидата, избори се
понављају између два првопласирана кандидата, који имају исти број добијених гласова из
претходног круга.

Члан 30.
У случају да Скупштина изгласа не поверење и разреши Председника РС, њему престаје
мандат и расписују се избори за Председника РС који морају бити одржани у року од 30 дана.
У случају да Скупштина изгласа неповерење и разреши Национално републиканско веће,
расписују се избори за чланове Националног републиканског већа и након спроведеног поступка
Скупштина у истом саставу бира ново Национално републиканско веће.
У случају да Скупштина изгласа не поверење и разреши дужности члана Националног
републиканског већа на првој следећој седници тог органа извршиће се кооптирање новог члана
органа према броју добијених гласова на изборној Скупштини. Уколико нема не изабраних
кандидата, нови члан органа биће изабран на првој следећој радној скупштини.

Члан 31.
Национално републиканско веће
Национално републиканско веће је највиши орган одлучивања у Странци између два
заседања Скупштине РС.
Национално републиканско веће се састаје најмање једном у три месеца.
Седницу Националног републиканског већа сазива Председник Странке или
Председништво Странке.

Члан 32.
Национално републиканско веће:
1. стара се о спровођењу основних начела политике и одлука РС утврђених на Скупштини
Странке;
2. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и допуне;
3. разматра о свим политичким, економским, друштвеним и другим питањима везаним за
деловање Странке и о томе заузима ставове и доноси одлуке;
4. на предлог Председништва Странке одређује и доноси предизборну и изборну стратегију
Странке;
5. на предлог Председништва Странке утврђује изборни Програм Странке и одлучује о
учешћу Странке на изборима на свим нивоима;
6. на предлог Председништва Странке расправља и утврђује листу кандидата за изборе за
народне посланике републичког и посланике покрајинских парламената;
7. на предлог Председништва Странке расправља и утврђује страначку номинацију кандидату
за изборе за председника Републике Србије;
8. на предлог Председника РС именује шефа Централног изборног штаба Странке;
9. након одржаних републичких избора за народне посланике и покрајинских избора за
посланике, врши темељну анализу о постигнутом изборном успеху РС, при том узимајући у
обзир постигнути успех Странке на претходним изборима упоређујући га са учинком других
странака;
10. на предлог Председника РС одлучује о коалицијама РС са другим политичким странкама и
организацијама на свим нивоима;
11. на предлог Председника РС одлучује о учешћу РС у Влади Републике Србије и о
кандидату за мандатара за председника Владе Републике Србије;
12. разматра и усваја извештај Председника Странке;
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13. разматра и усваја извештај Извршног одбора;
14. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику и потпредседницима Странке
на образложени предлог 2/3 чланова Националног републиканског већа;
15. на предлог Председника РС именује и разрешава чланове Извршног одбора Странке;
16. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини, критеријумима и условима плаћања,
начину прикупљања и расподели чланарине;
17. сазива изборну Скупштину;
18. доноси одлуку о начину избора за избор органа Странке;
19. подноси Скупштини РС извештај о раду;
20. доноси Пословник о свом раду и друге опште акте РС из своје надлежности;
21. на предлог Председништва РС доноси финансијски план РС;
22. на предлог Председништва доноси одлуку о кооптирању новог члана Националног
републиканског већа;
23. доноси одлуку о колективном учлањењу и одлучује о пријему других политичких странака,
синдиката, удружења грађана и других организација у чланство Странке;
24. доноси одлуку о међународном удруживању РС;
25. доноси одлуку о промени адресе седишта РС;
26. утврђује усклађеност Правилника о деловању Форума жена, Републиканске омладине и
Сениорског републиканског савета са Статутом РС;
27. мења поједине одредбе Статута уколико је промена неопходна због усклађивања са
законима и Уставом Републике Србије и
28. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.
Сви предлози који се достављају Националном републиканском већу на разматрање
претходно морају да буду достављени Статутарној комисији да би добили потврду о усклађености
са Статутом.
Национално републиканско веће у изузетним случајевима може поједине послове из своје
надлежности да делегира и препусти другим органима Странке.

Члан 33.
Седница Националног републиканског већа може бити одржана само ако је присутна 2/3
већина чланова Националног републиканског већа, а одлуке се доносе 2/3 већином гласова
присутних чланова, осим ако Статутом или Пословником Националног републиканског већа није
другачије предвиђено.
За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику
потребна је 2/3 већина од укупног броја чланова Националног републиканског већа.
Национално републиканско веће о свим питањима по правилу одлучује јавно, осим у
случајевима утврђеним Статутом и Пословником Националног републиканског већа.

Члан 34.
Седницом Националног републиканског већа руководи Председник РС.
Председник РС је у обавези да сазове седницу Националног републиканског већа уколико
то затражи 2/3 чланова Националног републиканског већа или 2/3 већина општинских и градских
одбора РС.

Члан 35.
Национално републиканско веће чине:
1. чланови Председништва Странке;
2. стални састав од 25 чланова Странке које бира Скупштина;
3. по један члан из сваког општинског и градског одбора РС којег именује његов матични
општински односно градски одбор;
4. председници окружних одбора РС;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

председници покрајинских одбора РС;
председници градских и општинских одбораРС;
чланови Политичког савета;
председница Форума жена;
председник Републиканске омладине;
председник Републиканског студентског клуба;
председник Сениорског републиканског савета;
председник Статутарне комисије;
председник Надзорне комисије;
председник Извршног одбора;
посланици републичке скупштине и покрајинских скупштина, ако су чланови РС;
чланови Владе Републике Србије,ако су члановиРС;
председник, потпредседници и чланови владе аутономних покрајина, ако су чланови РС;
члановиРС који су носиоци највиших функција у локалној самоуправи, а посебно
градоначелници, председници општина, председници скупштине града, председници
скупштине општине и њихови заменици;

Члан 36.
Председник РС је по функцији уједно и председник Националног републиканског већа.
Национално републиканско веће на предлог Председника РС бира секретара Националног
републиканског већа.

Члан 37.
Начин рада и одлучивање, као и сва друга питања која су од важности за Национално
републиканско веће утврђују се Пословником Националног републиканског већа.

Члан 38.
Председник
Председник РС представља и руководи Странком, одговара за њен рад, води политику
Странке у складу са њеним Програмом и одлукама њених органа.
Мандат председника РС траје четири године уз могућност понављања мандата.
Председника РС бирају делегати на Скупштини РС из члана 27. овог Статута тајним
гласањем. Скупштина РС може да одлучи да избор председника РС буде обављен јавним
гласањем.

Члан 39.
Председнику РС мандат може да престане и пре истека времена на које је изабран:
1.
2.
3.
4.
5.

подношењем оставке Националном републиканском већу или Скупштини РС;
разрешењем;
избором новог председника;
престанком чланства у Странци,
у случају смрти.

Члан 40.
Председник РС:
1. брине се о извршавању одлука Скупштине РС, спроводи политику РС у оквиру Програма,
утврђује и износи у јавности политичке ставове РС;
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2. за свој рад одговара Скупштини и Националном републиканском већу, којима подноси
извештај о раду;
3. осигурава сарадњу свих органа РС;
4. именује и разрешава писменом одлуком потпредседнике и чланове Председништва;
5. именује и разрешава писменом одлуком заменика председника РС;
6. именује и разрешава писменом одлуком председника Политичког савета РС;
7. именује и разрешава писменом одлуком директора Странке;
8. именује и разрешава писменом одлуком портпарола Странке;
9. именује и разрешава писменом одлуком председницу Форума жена Странке;
10. именује и разрешава писменом одлуком председника Републиканске омладине;
11. именује и разрешава писменом одлуком председника Студентског републиканског клуба;
12. именује и разрешава писменом одлуком председника Сениорског републиканског савета;
13. именује и разрешава писменом одлуком поверенике за општинске, градске, окружне и
покрајинске организације;
14. именује и разрешава писменом одлуком секретара Странке;
15. именује и разрешава писменом одлуком шефа кабинета председника Странке;
16. председава седницама Председништва РС и Националног републиканског већа и брине се
о спровођењу одлука донешених на седницама тих органа.;
17. има право учествовања и на седницама других страначких органа са саветодавном улогом;
18. сазива Скупштину РС;
19. предлаже кандидате за републичке посланике;
20. именује своје саветнике који су стручњаци у одређеним областима, а који у Странци немају
политичка овлашћења;
21. предлаже изборни програм Националном републиканском већу;
22. има право сазивања седнице сваког органа и тела РС;
23. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим државним и међународним
органима и
24. обавља и друге послове које му повери Национално републиканско веће, а који су у складу
са овим Статутом.
Одлуке о именовању и разрешењу из тачака 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 овог члана
су коначне и ступају на снагу даном доношења решења и на њих се не може уложити жалба.

Члан 41.
У случају смрти, разрешења или подношења оставке на дужност председника РС, у року од
30 дана биће одржана Скупштина на којој ће бити изабран председник РС.

Члан 42.
Председник РС има свог заменика, кога именује председник РС.

Члан 43.
Заменик председника
Заменик председника РС:
1. замењује председника РС у случају његове спречености или одсутности и обавља све
послове које му повери председник;
2. за свој рад одговара Националном републиканском већу и Председнику РС;
3. има право потписа као и Председник РС.
Заменик председника РС бира се на период од 4 године.
Поступак избора и разрешења заменика председника Странке уређује се Статутом РС.
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Члан 44.
Потпредседници
РС има четири потпредседника које именује председник РС на мандатни период од 4
године.
Потпредседници РС мењају председника према његовом овлашћењу.
Потпредседници РС могу бити задужени за поједина подручја Програма.
Потпредседници РС за свој рад одговарају Скупштини, Националном републиканском већу
и председнику Странке.
Начин избора потпредседника РС мора да обезбеди да најмање један потпредседник буде
представник мање заступљеног пола.

Члан 45.
Потпредседнику РС мандат може да престане пре времена на које је изабран:
1.
2.
3.
4.

подношењем оставке Националном републиканском већу или Скупштини Странке;
разрешењем;
избором нових потпредседника;
престанком чланства у Странци.
Избор и престанак мандата потпредседника РС ближе се одређује Статутом.

Члан 46.
Председништво Странке
Председништво Странке је извршно-политички орган Странке.
Председништво РС чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

председник Странке;
потпредседници Странке;
чланови Председништва именовани од стране председника РС;
председник Политичког савета;
председници покрајинских и окружних одбора;
председник посланичког клуба у Народној Скупштини Републике Србије;
председница Форума жена;
председник Републиканске омладине;
председник Републиканског студентског клуба;
председник Сениорског републиканског савета;
председник Извршног одбора и;
директор РС
У раду Председништва по позиву могу да учествују и друге особе, без права одлучивања.

Члан 47.
Седнице Председништва одржавају се према потреби, а најмање једном месечно.
Седнице Председништва сазива председник РС, а у случају његовог одсуства или
спречености директор РС.
Седницама Председништва руководи председник РС, а у случају његовог одсуства или
спречености директор РС.
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Члан 48.
Ако након именовања члан Председништва буде изабран на функцију која је неспојива са
функцијом у Председништву, или због неког другог разлога због којег не може више да обавља
своју дужност, председник РС може да на његово место именује новог члана писменом одлуком у
року од 30 дана.

Члан 49.
Председништво РС:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

утврђује и спроводи Програм РС, одлуке Скупштине и Националног републиканског већа;
расправља о потреби измена Програма и Статута и утврђује њихов нацрт;
расправља о актуелним политичким питањима и о њима доноси одлуке;
даје мишљење о предлогу Изборног програма и предлозима за доношење одлуке о
кандидатима РС за посланике у Народној Скупштини Републике Србије, кандидату за
мандатара Владе Републике Србије, као и одлуке о закључивању споразума о
предизборној и постизборној сарадњи са другим политичким странкама на изборима за
Народну Скупштину Републике Србије;
даје мишљење о кандидатима који су поднели кандидатуру за страначку номинацију за
кандидовање на изборима за председника Републике Србије;
располаже непокретном имовином Странке;
именује и разрешава чланове Политичког савета Странке;
брине се о коришћењу материјалних средстава Странке и доноси одговарајуће одлуке;
сазива седнице Националног републиканског већа;
усваја извештај секретара Странке о плаћеној чланарини на сваких шест месеци;
одржава заједничку седницу са Политичким саветом пред сваку седницу Националног
републиканског већа;
доноси правила о избору органа општинских, градских, покрајинских и окружних
организација;
брине се о информисању унутар Странке;
води бригу о заштити архивске грађе и других докумената РС;
оснива радна тела и секције;
доноси и друге одлуке које нису у надлежности других органа Странке;
доноси Пословник о свом раду и
обавља и друге послове које му повери Национално републиканско веће у складу са
Статутом.

Члан 50.
Статутарна комисија
Статутарна комисија има председника и четири члана.
Председника Статутарне комисије бирају чланови Статутарне комисије између себе.
Мандат чланова Статутарне комисије траје 4 године.
Избор и престанак мандата чланова Статутарне комисије ближе се одређује Пословником
Скупштине и Статутом.
Сваки члан Статутарне комисије мора бити дипломирани правник.
Чланови Статутарне комисије не могу истовремено бити чланови другог органа који бира
Скупштина и Национално републиканско веће.

15

Члан 51.
Статутарна комисија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

оцењује статутарност аката и одлука РС;
непосредно учествује у припреми измена и допуна Статута РС, као и изради новог Статута;
између две Скупштине врши тумачење Статута и других општих аката Странке;
даје мишљење и одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом;
даје мишљење и одлучује о усклађености појединачних аката и одлука свих органа
Странке са Статутом и другим општим актима Странке;
решава евентуалне сукобе надлежности органа у Странци, када Статутом РС није
другачије одређено;
одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства из члана 16. став 1. тачка 2 и
члана 17. став 3 овог Статута;
подноси Скупштини и Националном републиканском већу извештај о свом раду;
обавља друге послове предвиђене Статутом или одлукама Националног републиканског
већа;
доноси Пословник о свом раду.

Члан 52.
Одлуке Статутарне комисије су коначне, а њихово неизвршавање представља основу за
дисциплинску одговорност.
Ако овим Статутом није другачије одређено, Статутарна комисија РС је дужна да у року од
30 дана донесе одлуку о појединачном предмету.

Члан 53.
Члану Статутарне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран у случају:
1. подношења оставке Националном републиканском већу или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.

Члан 54.
Статутарна комисија све одлуке доноси већином гласова присутних чланова на седници.
Свакој седници Статутарне комисије мора да присуствује већина чланова Статутарне
комисије.
Начин избора председника Статутарне комисије, као и сва друга питања од значаја за рад
Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Статутарне комисије.

Члан 55.
Надзорна комисија
Надзорна комисија:
1. врши контролу прихода Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање
имовином која је у власништву РС или којом РС располаже;
2. подноси извештај о свом раду Скупштини Странке;
3. доноси Пословник о раду Надзорне комисије.

Члан 56.
Мандат чланова Надзорне комисије траје 4 године.
Избор и престанак мандата чланова Надзорне комисије ближе се уређује Пословником
Скупштине и Статутом.
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Чланови Надзорне комисије не могу истовремено бити чланови другог органа који бира
Скупштина и Национално републиканско веће.

Члан 57.
Члану Надзорне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран у случају:
1. подношења оставке Националном републиканском већу или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.

Члан 58.
Надзорна комисија све одлуке доноси већином гласова присутних чланова на седници.
Свакој седници Надзорне комисије мора да присуствује већина чланова Надзорне
комисије.
Начин избора председника Надзорне комисије, као и сва друга питања од значаја за рад
Надзорне комисије уређују се Пословником о раду Надзорне комисије.

Члан 59.
Политички савет
Политички савет је саветодавни орган РС које свим органима РС пружа помоћ у виду
дефинисања целокупне политике РС.
Мандат председника и чланова Политичког савета траје 4 године.
Председника Политичког савета именује председник РС, а чланове именује
Председништво РС.

Члан 60.
Политички савет:
1. предлаже Националном републиканском већу и Председништву платформу Странке и даје
мишљење на нацрт Програма Странке;
2. разматра о свим идејним и политичким питањима која су од важности за дефинисање
стратегије у унутрашњој и спољној политици и
3. предлаже Председнику/председници платформу изборног програма Странке.
За свој рад, Политички савет одговара Председништву и Скупштини Странке.

Члан 61.
Председнику Политичког савета мандат може да престане и пре времена на које је
изабран:
1.
2.
3.
4.

подношењем оставке Скупштини Странке и председнику РС;
разрешењем;
избором новог председника Политичког савета или
престанком чланства у РС.
Председнику Политичког савета мандат престаје даном подношења оставке.
Члану Политичког савета мандат може да престане и пре времена на које је изабран:

1.
2.
3.
4.

подношењем оставке председнику Политичког савета;
разрешењем;
избором новог председника Политичког савета или
престанком чланства у РС.
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Члан 62.
Поступак избора и престанка мандата Председника Политичког савета ближе се уређују
Статутом.
Поступак избора и престанка мандата члана Политичког савета ближе се уређују Статутом.

Члан 63.
Начин рада Политичког савета уређује се Пословником о раду Политичког савета.

Члан 64.
Извршни одбор
Извршни одбор је извршни орган Националног републиканског већа и Председништва
Странке.
Мандат Извршног одбора траје 4 године.

Члан 65.
Извршни одбор чине:
1. председник Извршног одбора;
2. заменик председника Извршног одбора;
3. највише 7 чланова Извршног одбора.
Председник Странке именује председника Извршног одбора. Председник Извршног одбора
предлаже Националном републиканском већу план и програм рада.
Национално републиканско веће гласа о предлогу плана и програма рада председника
Извршног одбора.
У случају да предлог плана и програма рада председника Извршног одбора не добије
већину гласова присутних чланова Националног републиканског већа, председник РС је дужан да
именује новог председника Извршног одбора на следећој седници Националног републиканског
већа.

Члан 66.
Председник Извршног одбора именује свог заменика из реда чланова Извршног одбора.
Заменик председника Извршног одбора има сва овлашћења председника Извршног одбора
у случају његове одсутности и привремене спречености да обавља ту функцију.

Члан 67.
Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Националног републиканског већа и Председништва;
2. одлучује о питањима везаним за организацију рада Странке;
3. одлучује о свим жалбама општинских и градских организација у другом степену о
потврђивању листа кандидата за општинске и градске одборнике, које потврђује
покрајинска и окружна организација;
4. одлучује о оснивању одбора у Србији и у иностранству;
5. прати, анализира и врши усклађивање рада локалних органа Странке и органа локалне
самоуправе и предлаже мере надлежним органима Странке;
6. доноси одлуку о распуштању органа општинске и градске организације;
7. на предлог Председништва распушта организације Форума жена, Републиканске
омладине, Републиканског студентског клуба и Сениорског републиканског савета и
именује повереника;
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8. у случају евентуалног директног кршења одлука Националног републиканског савета,
Извршни одбор води дисциплински поступак у првом степену;
9. на свакој седници Националног републиканског савета подноси извештај о свом раду;
10. има право сазивања седнице било ког органа локалне организације;
11. доноси Пословник о раду Извршног одбора и
12. обавља друге послове које му повере Национално републиканско веће и Председништво.

Члан 68.
У случају да председник Извршног одбора поднесе оставку на ту функцију или из неког
другог разлога трајно није у могућности да обавља ту дужност, заменик Извршног одбора дужан је
да води послове Извршног одбора до избора новог Извршног одбора, а најдуже до прве следеће
седнице Националног републиканског већа.
Председник Извршног одбора може да предложи разрешење дужности члана Извршног
одбора Националном републиканском већу.
Председништво или најмање 2/3 чланова Националног републиканског већа могу да
поставе питање поверења Извршном одбору у целини. У том случају заказује се седница
Националног републиканског већа, а најкасније 30 дана од дана када је предлог поднет, а на тој
седници ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу.

Члан 69.
Седнице Извршног одбора одржавају се најмање једном месечно.
Чланови Извршног одбора су појединачно задужени за одређена подручја рада.

Члан 70.
Директор
Директор је орган РС који се стара о спровођењу политике Странке на свим нивоима
организације Странке, од највишег до локалног нивоа.
Директора именује председник Странке.
Мандат директора траје 4 године уз могућност понављања мандата.

Члан 71.
Директор РС:
1. организује и координира рад органа Странке;
2. помаже председнику РС при испуњавању његових задатака и све делатности извршава у
договору са председником РС;
3. помаже председницима органа Странке у сазивању седница и организацији рада;
4. руководи радом администрације странке
5. брине се и одговоран је за извршење свих одлука председника РС, Председништва,
Националног републиканског већа, Статутарне комисије и Надзорне комисије;
6. усклађује рад општинских, градских, покрајинских и окружних организација РС;
7. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације
Странке;
8. по потреби сазива координационе седнице секретара окружних организација РС;
9. предлаже Председништву предлог одлуке о организацији стручне службе Странке;
10. стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке и одговара за
финансијско пословање;
11. потписује финансијска документа, по одобрењу председника РС;
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12. уз сагласност Председништва поставља лице одговорно за финансијско пословање,
подношење извештаја и вођење књига РС, које је овлашћено да контактира са
Републичком изборном комисијом и Агенцијом за борбу против корупције;
13. одлучује о пријему у радни однос, на предлог Председништва;
14. одлучује о административним питањима и питањима запослених лица у РС и
15. обавља друге послове које му повери председник РС у складу са Статутом Странке.
Директор за свој рад одговара Председнику Странке и Националном републиканском већу.
Поступак избора и престанак мандата директора ближе се одређује Статутом.

V.ОСТАЛИ ОРГАНИ И ТЕЛА
Члан 72.
Секретар Странке
Секретар Странке:
1. стара се о извршењу административних обавеза РС према државним органима;
2. стара се и одговара за спровођење одлука Националног републиканског већа и
Председништва;
3. води администрацију Странке;
4. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке
сваких шест месеци;
5. обавља и друге послове предвиђене Статутом и послове које му повере Национално
републиканско веће и Председништво.

Члан 73.
Мандат Секретара Странке траје 4 године.
Поступак избора и престанак мандата Секретара Странке ближе се уређује Статутом.

Члан 74.
Шеф кабинета председника Странке
Шеф кабинета председника Странке обавља саветодавне и протоколарне послове,
послове везане за односе са јавношћу, као и организационе и административно-техничке послове
од значаја за рад председника Странке.
Шеф кабинета председника Странке:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

помаже председнику Странке у његовом раду, прати, координира и врши евиденцију
дневних и дугорочних активности и обавеза председника;
сарађује са замеником председника Странке, потпредседницима Странке, директором,
секретаром Странке, и другим функционерима РС;
организује састанке за председника;
прати председникову кореспонденцију и врши разврставање по надлежностима;
припрема и потписује дописе у име Кабинета председника Странке у складу са својим
овлашћењима;
учествује у разговорима и преговорима са представницима других политичких странака, и
организација, уколико га председник Странке овласти за то;
организује припрему материјала за састанке председника Странке;
организује вршење послова који се односе на доступност информација од јавног значаја и
води евиденцију о томе;
обавља и друге послове по налогу председника Странке.
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Члан 75.
Форум жена
Форум жена је добровољна организација жена коју чине особе женског пола чланице
Странке.
Форум жена се бави унапређењем и побољшањем положаја жена у друштву и
остваривањем свих права и слобода у складу са европским и светским стандардима.
Председницу Форума жена именује председник РС.
Форум жена бира 8 чланица Националног савета Форума жена на Конференцији која се
одржава сваке 4 године.
Одлуку о сазивању Конференције Форума жена доноси Национално републиканско веће.
Целокупна организација и деловање Форума жена уређује се Правилником који доноси
Национално републиканско веће на предлог Конференције Форума жена.
Форум жена има свој текући рачун и печат. Печат је кружног облика пречника 44 мм, у којем
је на ободу исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим назив организације
>>Форум жена<< исписан ћирилицом на српском језику. У средини печата налази се логотип РС.

Члан 76.
Републиканска омладина
Републиканска омладина је добровољна организација чланова РС млађих од 27 година.
Републиканска омладина се бави унапређењем и побољшањем положаја младих у
друштву кроз друштвено-политичко деловање.
Председника Републиканске омладине именује председник РС.
Републиканска омладина бира 8 чланова Националног савета Републиканске омладине на
Конференцији која се одржава сваке 4 године.
Целокупна организација и деловање Републиканске омладине уређује се Правилником који
доноси Национално републиканско веће на предлог Конференције Републиканске омладине.
Републиканска омладина има свој текући рачун и печат.Печат је кружног облика пречника
44 мм, у којем је на ободу исписано: Републиканска странка – Republikánus párt, затим назив
организације >>Републиканска омладина<< исписан ћирилицом на српском језику. У средини
печата налази се логотип РС.

Члан 77.
Републикански студентски клуб
Републикански студентски клуб је добровољна организација чланова РС који имају статус
студента.
Републикански студентски клуб се бави унапређењем услова студирања свих студената,
побољшањем квалитета студентског живота, обогаћивањем знања и вештина студената кроз
семинаре, радионице и трибине у оквиру Странке.
Председника Републиканског студентског клуба именује председник РС.
Републикански студентски клуб бира 8 чланова Националне асоцијације Републиканског
студентског клуба на Конференцији која се одржава сваке 2 године.
Целокупна организација и деловање Републиканског студентског клуба уређује се
Правилником који доноси Национално републиканско веће на предлог Конференције
Републиканског студентског клуба.
Републикански студентски клуб има свој текући рачун и печат. Печат је кружног облика
пречника 44 мм, у којем је на ободу исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим
назив организације >>Студентски републикански клуб<< исписан ћирилицом на српском језику. У
средини печата налази се логотип РС.
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Члан 78.
Сениорски републикански савет
Сениорски републикански савет је добровољна организација чланова РС са статусом
пензионера, односно животне старости преко 65 година.
Сениорски републикански савет се бави побољшањем услова живота пензионера,
унапређивањем њиховог социјалног статуса, борећи се против дискриминисања старих особа.
Председника Сениорског републиканског савета именује председник РС.
Сениорски републикански савет бира 8 чланова Националне асоцијације Сениорског
републиканског савета на Конференцији која се одржава сваке 2 године.
Целокупна организација и деловање Сениорског републиканског савета уређује се
Правилником који доноси Национално републиканско веће на предлог Конференције Сениорског
републиканског савета.
Сениорски републикански савет има свој текући рачун и печат. Печат је кружног облика
пречника 44 мм, у којем је на ободу исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим
назив организације >>Сениорски републикански савет<< исписан ћирилицом на српском језику. У
средини печата налази се логотип РС.

VI ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 79.
Локалне организације
Републиканска странка – Republikánus párt
своју политику спроводи кроз:
1.
2.
3.
4.
5.

на локалном, окружном и покрајинском нивоу

месне,
општинске,
градске,
окружне и
покрајинске организације.

Сви органи локалне организације промовишу Програм РС на подручју на коме делују,
организују свој рад и придобијају нове чланове, спроводећи политику на свом нивоу у складу са
Статутом, Програмом и одлукама органа Странке.
Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа Странке уређују
се Правилником о локалној организацији Странке.
Питања избора и престанка мандата, као и начин спровођења избора органа локалне
организације РС ближе се уређују Статутом.
Мандат свих органа локалне организације траје 4 године.

Члан 80.
Месна организација
Месна организација РС формира се зарад спровођења Програма, Статута и политике
Странке и организовања рада Странке на нивоу месне организације.
Месну организацију чине сви чланови РС који имају пребивалиште или боравиште на
територији месне организације.
Органи месне организације су:
1. скупштина;
2. месни одбор и
3. председник месног одбора.
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Члан 81.
Општинска организација
Општинска организација формира се ради спровођења политике Странке на територији
општине.
Општинску организацију Странке чине сви чланови РС са територије општине.

Члан 82.
Скупштина општинске организације
Скупштина Општинске организације Странке је највиши орган локалне организације
Странке на општинском нивоу.
Скупштину Општинске организације чине сви чланови Странке који су у евиденцији
општинске организације Странке.
Скупштина општинске организације може бити редовна и ванредна.
Редовну и ванредну скупштину сазива општински одбор Странке чији председник
председава скупштином.
Скупштину општинске организације може сазвати и Извршни одбор Странке.

Члан 83.
Редовна скупштина је изборна и одржава се сваке четири године.
Ванредна скупштина може бити и изборна.
Скупштина Општинске организације РС доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом се
регулише њено деловање.
Статутарну одлуку Општинске организације верификује Извршни одбор Странке, давањем
сагласности на исту.
Скупштина Општинске организације бира Општински одбор, председника, потпредседнике
и чланове Општинског и Надзорног одбора, разматра и усваја извештај о раду Општинског одбора
и разматра друга питања у складу са својом статутарном одлуком и Пословником о раду.

Члан 84.
Органи Општинске организације
Органи Општинске организације су:
1.
2.
3.
4.

Скупштина Општинске организације Странке;
Општински одбор Странке;
Председник Општинског одбора Странке и
Надзорни одбор.

Општински одбор, у зависности од броја чланова и потреба своје организације, може имати
и Председништво, Извршни одбор и друге органе, по претходно прибављеној сагласности
Извршног одбора Странке.

Члан 85.
Општински одбор
Општински одбор је политички орган који руководи радом Општинске организације.
Општински одбор иницира и усмерава политичку активност у општинској организацији,
прати њено остваривање и реализује одлуке виших органа Странке.
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Члан 86.
Општински одбор чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

председник општинског одбора;
потпредседници општинског одбора;
чланови сталног састава Општинског одбора;
члан Националног републиканског већа;
председници месних одбора;
одборници у скупштини општине;
носиоци највиших функција локалне власти;
председница општинске организације Форума жена;
председник општинске организације Републиканске омладине;
председник општинске организације Републиканског студентског клуба и
председник општинске организације Сениорског републиканског савета.

У састав општинског одбора могу ући и други чланови, изабрани у складу са статутарном
одлуком општинске организације, коју је потврдио Извршни одбор Странке.

Члан 87.
Општински одбор, полазећи од конкретних околности у којима делује, аутономно својом
статутарном одлуком уређује унутрашњу организацију, структуру, назив и број чланова органа
радних тела, придржавајући се при том посебног упутства, које ради регулисања ових питања
доноси Извршни одбор Странке.

Члан 88.
Надлежност Општинског одбора
Општински одбор:
организује рад Странке на територији општине;
спроводи политику Странке на територији општине;
покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке;
спроводи одлуке органа Странкена својој територији;
верификује нове чланове;
именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;
одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора;
предлаже кандидате за посланике Извршном одбору Странке;
предлаже кандидате за чланове виших органа Странке;
предлаже кандидата за председника општине;
утврђује листу кандидата за одборнике;
предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије;
на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате за функције, и ускраћује
подршку функционерима у локалној власти, и одлучује о другим питањима од значаја за
функционисање локалне самоуправе;
14. може да одбије пријем у чланство;
15. доноси Пословник о свом раду.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Општински одбор има свој печаткружног облика пречника 44 мм, у којем је на ободу
исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим назив општинског одбора исписан
ћирилицом. У средини печата налази се логотип РС.
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Члан 89.
Градска организација
Градска организација формира се ради спровођења политике Странке на територији
Града.
Градску организацију Странкечине сви чланови Странке са територије Града.
Органи Градске организације су:
1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина Градске организације Странке;
Градски одбор;
Председник Градског одбора;
Надзорни одбор и
Извршни одбор.

Члан 90.
Скупштина Градске организације
Скупштина Градске организације Странке је највиши орган Странке на нивоу града.
Скупштину Градске организације чине сви чланови Странке који су у евиденцији Градске
организације Странке.
Изузетно, у Градској организацији са великим бројем чланова скупштина може бити
организована на делегатском принципу на начин и по поступку који доноси Извршни одбор
Странке, а на предлог Градског одбора.
Скупштина Градске организације може бити редовна и ванредна.
Редовну и ванредну скупштину сазива Градски одбор Странке чији/чија председник
председава скупштином.
Скупштину Градске организације може сазвати и Извршни одбор Странке.

Члан 91.
Редовна скупштина је изборна и одржава се сваке четири године.
Ванредна скупштина може бити и изборна.
Скупштина Градске организације Странке доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом се
регулише њено деловање. Статутарну одлуку Градске организације верификује Извршни одбор
Странке, давањем сагласности на исту.
Скупштина Градске организације бира Градски одбор, председника, потпредседнике и
чланове Градског и Надзорног одбора, разматра и усваја извештај о раду Градског одбора и
разматра друга питања у складу са својом статутарном одлуком и Пословником о раду.

Члан 92.
Градски одбор
Градски одбор чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

председник Градског одбора;
потпредседнициГрадског одбора;
председник Извршног одбора Градског одбора;
чланови сталног састава Градског одбора;
члан Националног републиканског већа;
председници општинских одбора са територија града;
одборници у скупштини града;
носиоци највиших функција градске власти;
председница градске организације Форума жена;
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10. председник градске организације Републиканске омладине;
11. председник градске организације Републиканског студентског клуба и
12. председник градске организације Сениорског републиканског савета.

Члан 93.
Надлежност Градског одбора
Градски одбор руководи радом Градске организације.
Градски одбор иницира и усмерава политичку активност на нивоу града, и координира и
усклађује активности општинских организација у саставу Градске организације.
Основне надлежности Градског одбора:
спроводи политику Странке на својој територији;
спроводи одлуке Странке на својој територији;
бира Извршни одбор Градског одбора;
покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке;
предлаже кандидате за чланове виших органа Странке;
утврђује листе кандидата за општинске одборнике;
предлаже листе кандидата за одборнике у скупштини Града;
предлаже кандидата за градоначелника;
предлаже кандидате за посланике у Скупштини Покрајине и Републике;
предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских организација и именовање
повереника/повереница и иницијативних одбора на територији своје организације;
11. на заједничкој седници са одборничком групом у скупштини града одређује кандидате за
функције и ускраћује подршку функционерима у градским органима, и одлучује о другим
питањима од значаја за функционисање града;
12. доноси Пословник о свом раду.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Градски одбор има свој печат кружног облика пречника 44 мм, у којем је на ободу исписано:
Републиканска странка – Republikánus párt , затим назив града исписан ћирилицом на језику. У
средини печата налази се логотип РС.

Члан 94.
Окружна организација
Окружна организација формира се ради координираног спровођења политике Странке
примерено посебним потребама политичког живота у округу.
Органи окружне организације су:
1. Окружни одбор и
2. председавајући Окружног одбора.
Основне надлежности окружне организације су:
1. координација политике Странке на својој територији и
2. анализа спровођења одлука Странке на својој територији.

Члан 95.
Окружни одбор
Председавајућег Окружног одбора бирају чланови Окружног одбора из реда чланова.
Чланови Окружног одбора су:
1. председници општинских и градских одбора са територије округа;
2. чланови Националног републиканског већа са територије округа;
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3. републички и покрајински посланици са територије округа;
4. носиоци највиших функција у локалној самоуправи односно градоначелници, председници
општина, председници Скупштине града, председници Скупштина општина или њихови
заменици, са територије округа.

Члан 96.
Надлежност Окружног одбора
Основне надлежности Окружног одбора су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

спроводи политику Странкена нивоу округа;
спроводи одлуке Странке на нивоу округа;
анализира спровођење одлука Странке на нивоу округа;
покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке;
предлаже кандидате за чланове виших органа Странке;
на предлог председника Окружног одбора бира потпредседнике;
бира Извршни одбор Окружног одбора;
даје мишљење о кандидатима за одборнике скупштина општина и града са територије
округа;
потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији округа уз
претходно прибављену сагласност Извршног одбора Странке;
предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских и градских одбора на
територији округа;
доноси Статутарну одлуку о своме раду;
доноси Пословник о своме раду.

Окружни одбор има свој печат кружног облика пречника 44 мм, у којем је на ободу
исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим назив окружног одбора исписан
ћирилицом на српском језику. У средини печата налази се логотип РС.

Члан 97.
Покрајинска организација
Покрајинска организација формира се ради вођења политике Странке на територији
Аутономне покрајине Војводине и Аутономне покрајине Косова и Метохије (у даљем тексту:
Покрајинска организација).
Покрајинску организацију чине сви/све чланови са територије Покрајине.
Органи Покрајинске организације су:
1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина Покрајинске организације;
Покрајински одбор;
Председник Покрајинског одбора;
Надзорни одбор и
Извршни одбор Покрајинског одбора.

Члан 98.
Скупштина Покрајинске организације
Скупштина Покрајинске организације Странке је највиши орган Странке на нивоу
Аутономне Покрајине.
Скупштину Покрајинске организације чине:
1. изабрани делегати формираних градских и општинских одбора;

27

2. повереници или председници иницијативних одбора општина у којима није формирана
Градска, односно Општинска организација;
3. посланици покрајинске скупштине и носиоци функција у покрајинским органима власти;
4. делегаткиње Градских и Општинских организација Форума жена;
5. делегати Градских и Општинских организација Републиканске омладине;
6. делегати Градских и Општинских организација Републиканског студентског клуба и
7. делегати Градских и Општинских организација Сениорског републиканског савета.
Критеријуме, број и начин избора делегата Скупштине, која није оснивачка, утврђује
Покрајински одбор.

Члан 99.
Изборна скупштина Покрајинског одбора Странке сазива се сваке четири године, а по
потреби се може сазвати и раније.
Скупштина Покрајинске организације Странке доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом
се регулише њено деловање.
Статутарну одлуку Покрајинске организације потврђује председништво Странке.
Скупштина Покрајинске организације бира Покрајински одбор, председника Покрајинског
одбора и Надзорни одбор, разматра и усваја извештај о раду Покрајинског одбора и разматра
друга питања у складу са својом Статутарном одлуком и Пословником о раду.

Члан 100.
Покрајински одбор
Радом Покрајинске организације Странке руководи Покрајински одбор.
Покрајински одбор иницира и усмерава политичку активност на нивоу Покрајине, и
координира и усклађује активности општинских органа и градских организација у саставу
Покрајинске организације.
Покрајински одбор чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

председник Покрајинског одбора;
потпредседници Покрајинског одбора;
председник Извршног одбора Покрајинског одбора
чланови сталног састава Покрајинског одбора;
чланови Националног републиканског већа са територије Покрајине;
председници градских и општинских одбора са територије Покрајине;
посланици у Скупштини Покрајине;
носиоци највиших функција покрајинске власти;
председница Форума жена;
председник Републиканске омладине;
председник Републиканског студентског клуба и
председник Републиканског сениорског клуба.

Члан 101.
Надлежност Покрајинског одбора
Основне надлежности Покрајинског одбора су:
1.
2.
3.
4.
5.

спроводи политику Странке у Покрајини;
спроводи одлуке Странке на нивоу Покрајине;
покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке;
предлаже кандидате за чланове виших органа Странке;
на предлог председника Покрајинског одбора бира потпредседнике;

28

6. бира Извршни одбор Покрајинског одбора;
7. предлаже Председништву Странке кандидате за посланике у Скупштини Републике
Србије и Скупштини Аутономне Покрајине;
8. даје мишљење о кандидатима за одборнике скупштина општина и града са територије
Покрајине;
9. потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији Покрајине
уз претходно прибављену сагласност Извршног одбора Странке;
10. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских и градских одбора на
територији Покрајине и предлаже поверенике/поверенице у овим случајевима;
11. доноси Статутарну одлуку о своме раду;
12. доноси Пословник о своме раду.
Покрајински одбор има свој печаткружног облика пречника 44 мм, у којем је на ободу
исписано: Републиканска странка – Republikánus párt , затим назив аутономне покрајинског одбора
исписан ћирилицом на српском језику. У средини печата налази се логотип РС.

VII ОДНОСИ У СТРАНЦИ
Члан 102.
Рад и односи у Странци заснивају се на пуној слободи иницијатива и ангажовања њених
чланова према њиховим личним уверењима, потребама и интересима, као и на договору о
ставовима Странке, утврђеним демократском вољом већине, уз обавезу поштовања одлука
донетих на тај начин.

Члан 103.
Доношење одлука
Органи Странке доносе одлуке на седницама којима присуствује већина чланова, а за
предлог одлуке се изјасни већина присутних, осим ако Статутом није другачије предвиђено.
Органи Странке одлуке доносе јавним гласањем.
Орган Странке може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем.
Унутарстраначки односи у овој области регулисани су овим Статутом и пословницима о
раду Скупштине, Националног републиканског већа, Председништва, Извршног одбора, као и
правилницима о раду Форума жена, Републиканске омладине, Републиканског студентског клуба и
Републиканског сениорског савета.

Члан 104.
Избори у Странци
Мандат органа и функционера у Странци траје четири године, осим у случају
Републиканског студенског клуба и Сениорског републиканског клуба.
Ако се на листи за избор налази више кандидата од броја који се бира, изабран је кандидат
који је добио више гласова, уз услов да је добио и већину гласова присутних чланова органа који
врши избор. Ако се на листи налази број кандидата који је једнак броју који се бира, изабран је
кандидат који је добио већину гласова чланова органа који врши избор.
Колективни орган Странке има најмање трећину особа женског пола, осим у изузетним
случајевима када то није могуће.
Члану органа престаје мандат и преистека рока за који је биран престанком чланства у
Странци подношењем оставке или одлуком органа који га је изабрао.
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VIII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 105.
Издавачка делатност
Национално републиканско веће, на предлог Председника РС, доноси одлуку о оснивању
јавних гласила и издавачкој делатности Странке.
Странка има свој лист.

Члан 106.
Имовина
РС има имовину.
Имовином Странке управља Национално републиканско веће.

Члан 107.
Материјално пословање
Извори из којих Странка прибавља средства потребна за обављање политичких активности
и за редован рад Странке су:
1. јавни извори – средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне
аутономије и буџета јединице локалне самоуправе;
2. приватни извори – чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине
Странaчки легати.

Члан 108.
Председништво Странке усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године
за идућу календарску годину на предлог директора Странке.
Странка води своје материјално-финансијско пословање преко текућег рачуна у складу са
законом.

Члан 109.
Печат
РС има печат кружног облика пречника 44мм, у којем је на ободу исписано: Републиканска
странка – Republikánus párt. У средини печата налази се логотип РС.

Члан 110.
Чланска карта
Чланска карта симболизује припадност Странци.
Садржину и облик чланске карте утврђује Национално републиканско веће.

IX ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ
Члан 111.
Општи акти Странке
Општи акти Странкесу:
1. Статут;
2. други општи акти.
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Члан 112.
Измене и допуне Статута
Измене и допуне овог Статута врши Скупштина на предлог Националног републиканског
већа.
Изузетно, Национално републиканско веће може вршити измене и допуне Статута на
предлог Председника, Извршног одбора или Статутарне комисије.
Правно-техничку редакцију Статута обавља Статутарна комисија.

Члан 113.
Престанак рада Странке
Одлуку о престанку рада РС доноси Скупштина Странке на предлог Националног
републиканског већа.
Одлука о престанку рада РС је усвојена уколико се за њу изјасни најмање 2/3 присутних
делегата Скупштине РС.
У случају престанка рада Странке, целокупна имовина РС припашће Црвеном крсту Србије.

Члан 114.
Ступање на снагу Статута
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Члан 115.
Важење аката
Одредбе општих аката Странке које нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.
Сва општа акта Странке морају се донети или ускладити са овим Статутом у року од 6
месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
Постојећи органи локалне организације настављају са радом до доношења новог
Правилника о локалној организацији.

08.05.2015.
Бела Молнар, председавајући Скупштине
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