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I ДЕО
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Статута
Члан 1.
Статут је највиши правни акт Социјалдемократске странке којим се утврђују и уређују основна
начела организовања и деловања; назив, седиште и симболи визуелног идентитета; права,
обавезе и статусни положај чланова/ица, пријатеља/ица и симпатизера/ки Социјалдемократске
странке; органи и друга тела, њихове надлежности и начин одлучивања, начин избора, трајање
и престанак мандата; основи територијалне организације Социјалдемократске странке;
материјално пословање; поступак доношења и промене Статута и других општих аката, као и
друга питања од значаја за организовање, рад и деловање Социјалдемократске странке.
Основна начела Социјалдемократске странке

Члан 2.
Социјалдемократска странка је политичка странка социјалдемократске оријентације која
окупља чланове/ице привржене владавини права, идејама мира, тржишне привреде, социјалне
правде и друштвене солидарности, равноправности, толеранције и хуманости, који штите
људска и мањинска права и грађанске слободе и залажу се за равноправност полова и борбу
против свих облика дискриминације.
У домену просвете, здравства, права на достојанствен живот, социјалне подршке угроженим
појединцима и социјалним групама од стране државе, Социјалдемократска странка се залаже
да се у Србији сачувају до сада стечена права и да се и даље унапређују.

Назив и седиште
Члан 3.
Пун назив странке је Социјалдемократска странка, а скраћени назив је СДС.
У политичком деловању и правном промету, Социјалдемократска странка (у даљем тексту: СДС)
користи уз пун и скраћени назив.
Седиште СДС-а је у Београду.

Представљање и заступање
Члан 4.
СДС је правно лице уписано у регистар политичких странака, код надлежног државног органа.
СДС у правном промету делује као једно правно лице.
СДС представља и заступа председник/ца СДС-а.
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Председник/ца СДС-а може овластити друга лица да представљају и заступају СДС у складу са
Статутом, другим општим актима СДС-а и појединачним актима страначких органа.

Печат, знак и застава
Члан 5.
СДС има печат округлог облика у чијем средишту је уцртан знак СДС-а, а по ободу је ћириличним
писмом исписан текст „Социјалдемократска странка – Београд“.
Организациона јединица по територијалном принципу може имати печат, који поред истог
облика и садржине из става 1. овог члана, уместо речи „Београд“ садржи назив територијалне
организације на коју се односи.
Организациона јединица по територијалном принципу, на чијој територији је више језика у
службеној употреби, може имати печат који је исписан и на језицима у службеној употреби, с
тим да се текст на ћириличном писму увек исписује по ободу, а текст на другим језицима и
писмима у унутрашњости печата.
СДС има свој знак који се састоји од црвеног квадрата унутар кога се налази скраћени назив
странке „СДС“.
Фонтови који се користе су за лого NK241 a за писани текст Helvetica. Спецификација боје је за
CMYK палету: C:0, M:100, Y:100, K:10; а за RGB палету: R:215, G:25, B:32.
СДС има две заставе. Застава беле боје има квадрат црвене боје у којем је белим словима
исписано СДС, а поред знака је штампаним словима исписано пуно име странке. Застава црвене
боје има квадрат беле боје у којем је црвеним словима исписано СДС а поред знака је
штампаним словима исписано пуно име странке.

Јавност рада
Члан 6.
СДС своју делатност спроводи преко својих органа, тела и чланова/ица.
Рад и деловање СДС-а је јаван.
Јавност рада и деловања органа, тела и чланства СДС-а остварује се у непосредној комуникацији
са грађанима/кама, симпатизерима/кама, пријатељима/цама и члановима/ицама СДС-а, као и
путем медија, и уопште на све правно дозвољене и друштвено и политички прихватљиве
начине.
У циљу унапређења деловања СДС-a и постизања високог степена демократичности, биће
омогућено вођење унутарстраначких електронских јавних дебата чланова/ица, пријатеља/ица
и симпатизера/ки о свим питањима која су од значаја за деловање СДС-a.
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II ДЕО
УТВРЂИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Програм
Члан 7.
СДС у циљу утврђивања своје политике, а уз учешће чланства, доноси:



Програм СДС-a и
Изборни програм СДС-a

III ДЕО
ЧЛАНОВИ/ИЦЕ, ПРИЈАТЕЉИ/ЦЕ И СИМПАТИЗЕРИ/КЕ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Члан/ица СДС-а
Члан 8.
Члан/ица СДС-а може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије који/а
добровољно потпише приступницу и прихвати Програм и Статут СДС-а, а који/а није члан/ица
друге политичке странке која је уписана у Регистар политичких странака код надлежног органа
Републике Србије.

Учлањење
Члан 9.
Поступак учлањења у СДС започиње пријемом потписане приступнице од стране органа
надлежног за одлучивање о пријему у чланство.
Орган надлежан за одлучивање о пријему у чланство је Општински одбор, односно Градски
одбор у случајевима да на својој територији нема формиране општинске одборе, а на чијој
територији лице које предаје приступницу има пребивалиште.
Надлежни орган из става 2. овог члана формира Верификациону комисију која прикупља од
месних одбора или других страначких органа информације потребне за одлучивање о пријему
у чланство и предлаже надлежном органу пријем или одбијање пријема у чланство. Надлежни
орган није везан предлогом Верификационе комисије.
Надлежни орган из става 2. овог члана мора донети одлуку о учлањењу најкасније у року од 30
дана од дана пријема приступнице.
У случају да надлежни орган из става 2. овог члана не донесе одлуку у предвиђеном року, сматра
се да је лице примљено у чланство СДС-а.
Надлежни орган из става 2. овог члана може одбити пријем у чланство СДС-а у случају да је лице
које је предало приступницу правоснажно осуђено за коруптивна кривична дела или за друга
кривична дела, која га, према оцени надлежног органа чине недостојним да буде члан/ица СДСа.
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Одлука о одбијању пријема у чланство мора бити образложена и достављена у року од осам
дана од дана доношења, лицу чији је пријем у чланство одбијен.
На одлуку о одбијању пријема у чланство, лице из става 7. овог члана може поднети приговор
Извршном одбору СДС-а у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Извршни одбор СДС-а је
дужан да у року од 15 дана, од дана пријема приговора, донесе коначну одлуку.
Сваки члан/ица СДС-а може приговором оспорити пријем у чланство у року од шест месеци од
дана учлањења, подношењем приговора Извршном одбору СДС-а.
У случају да Извршни одбор СДС-а усвоји приговор из става 8. овог члана, одлука о пријему у
чланство се поништава.
Припадност члана/ице месној, општинској, односно градској организацији СДС-а одређује се
према месту пребивалишта.
Изузетно од става 2. овог члана о пријему у чланство и припадности члана/ице месној,
општинској, односно градској организацији СДС-а може одлучивати Извршни одбор СДС-а.
У случају да приступницу подноси лице које је вршило или врши јавну функцију као
кандидат/киња друге политичке странке, односно које је вршило функцију у другој политичкој
странци, одлуку о пријему у чланство доноси Председништво СДС-а уз претходну консултацију
са Општинским, односно Градским одбором.
Председништво СДС-a у поступку доношења одлуке из става 13. овог члана, може да узме у
обзир став општинске, односно градске организације.
Одлука Председништва је коначна.
Датумом учлањења сматра се дан пријема приступнице.
Одлуку о пријему политичких странака, удружења грађана/ки и других организација у чланство
СДС-а доноси Главни одбор на предлог Председништва.
Сваки члан/ица политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације мора лично
попунити и предати приступницу у року од 60 дана од дана доношења одлуке Главног одбора.
Члану/ици политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације може се оспорити
пријем у чланство СДС-а у случају да се утврди да постоји неки од разлога за одбијање пријема
из става 6. овог члана.
Датум одржавања седнице Главног одбора на којој је донета одлука о пријему у чланство,
сматра се даном ступања у чланство.

Права чланова/ица
Члан 10.
Члан/ица СДС-а има право:



да бира и буде биран/а по истеку шест месеци од пријема у чланство у све органе СДСа;
да буде биран/а у тела СДС-а;
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да буде обавештаван/а о раду и деловању СДС-а и одлукама које доносе органи СДС-а;
да учествује у утврђивању и спровођењу политике СДС-а;
да учествује у расправљању битних друштвено-политичких питања;
да учествује у активностима СДС-а у мери коју сам/а одреди;
да слободно изражава своје мишљење у оквиру СДС-а у погледу рада и деловања СДСа;
 да се обрати сваком органу и телу СДС-а и да добије одговор;
 да захтева преко надлежног органа од Статутарне комисије тумачење Статута и других
општих аката СДС-а;
 да слободно даје предлоге и покреће иницијативе;
 да у оквиру програма едукација преноси другима своја знања, вештине и искуства,
односно да унапређује своја знања и вештине;
 да добије заштиту СДС-а ако буде угрожен/а због обављања страначких активности;
 да остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима СДС-а.
Изузетно, рок из тачке 1. става 1. овог члана, може се скратити одлуком Главног одбора, на
образложен предлог председника/це СДС-а.
Стицање права из става 1. овог члана за чланове/ице политичких организација који/е
колективно приступају СДС-у одређује се Споразумом о приступању.
Члан/ица СДС-а не може бити позван/а на одговорност због изнетог мишљења у оквиру органа
СДС-а.

Обавезе чланова/ица
Члан 11.
Члан/ица СДС-a има обавезу:








да заступа у јавности програмска начела, политичке ставове и одлуке СДС-a и да
учествује у остваривању истих;
да поштује Статут и друге опште акте СДС-a;
да чува и унапређује углед СДС-a у јавности и међу чланством, пријатељима/цама и
симпатизерима/кама СДС-a;
да својим знањима, вештинама и искуством доприноси унапређењу рада, деловања и
кадровских капацитета СДС-a;
да својим активностима у изборној кампањи доприноси успеху СДС-a на изборима;
да плаћа чланарину;
да испуњава и остале обавезе утврђене Статутом и општим актима СДС-а.

Чланарина
Члан 12.
Чланарина је новчани износ који плаћа члан/ица СДС-а.
Главни одбор доноси одлуку о висини новчаног износа чланарине и прописује услове за
делимично или потпуно ослабађање обавезе плаћања чланарине. Извршни одбор СДС-а доноси
појединачну одлуку о ослобађању обавезе плаћања чланарине.
Чланарина може бити годишња или месечна.
Годишња чланарина се плаћа најкасније до 31. марта за текућу годину.
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Месечна чланарина се плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.
Члан/ица који/а плаћа месечну чланарину није у обавези да плати и годишњу чланарину.
Члан/ица који/а није платио/ла чланарину прелази у статус пријатеља/ице СДС-а.
Члан/ица који/а није платио/ла чланарину за текућу годину не може да буде биран у органе
СДС-а.
Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати СДС-у у виду прилога и других
облика помоћи, у складу са законом.
Због давања материјалне, односно финансијске помоћи СДС-у, нико не може остваривати
додатна или посебна права.

Евиденција плаћене чланарине
Члан 13.
Директор/ка странке дужан/на је да води евиденцију о плаћеној чланарини и у оквиру
финансијског извештаја да посебно искаже наплативост чланарине.

Престанак и мировање чланства
Члан 14.
Статус члана/ице у СДС-у престаје:





даном преласка у статус пријатеља/ице, односно симпатизера/ке СДС-а;
даном подношења писаног захтева за иступање из чланства СДС-а;
даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, у дисциплинском поступку;
учлањењем у другу политичку странку која је код надлежног органа у Републици Србији
уписана у регистар политичких странака;
 кандидовањем, без сагласности Председништва СДС-а, на изборној листи чији
предлагач није СДС;
 губитком пословне способности.
Статус члана/ице може престати, уз прибављено мишљење Етичког одбора, и наступањем неког
од случајева из члана 9. став 6. који иначе могу бити разлог за одбијање пријема у чланство СДСа.
Престанак статуса члана/ице у случајевима из става 1. тачке 4. и 5. овог члана констатује
Извршни одбор СДС-а.
Члан/ица коме/којој је престао статус члана/ице на основу тачке 2. до 5. из става 1. овог члана,
стиче право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства, уз прибављено
мишљење Етичког одбора и сагласност Извршног одбора СДС-а.
Чланство у СДС-у може да мирује у случајевима када је одређеним прописом утврђена
неспојивост чланства у политичкој странци са обављањем посла или вршењем функције.
У случајевима из става 5. овог члана, члан/ица подноси писани захтев Општинском одбору за
мировање чланства у СДС-у.
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Члан/ица може захтевом из става 6. овог члана тражити, уместо мировања чланства, прелазак у
статус пријатеља/ице или симпатизера/ке СДС-а.
Општински одбор, на основу захтева из става 6. и 7. овог члана доноси одлуку којом констатује
мировање чланства, односно прелазак у статус пријатеља/ице или симпатизера/ке СДС-а.
Општински одбор доноси одлуку из става 8. овог члана најкасније у року од 30 дана од дана
пријема захтева и доставља је члану/ици.

Одговорност чланова/ица
Члан 15.
За поступке којима нанесе штету угледу и интересима СДС-а, члан/ица одговара дисциплински.

Дисциплинска одговорност
Члан 16.
Против члана/ице који/а не поштује акте СДС-а и одлуке органа СДС-а или који/а нечасним
делима и грубим поступцима делује супротно одредбама Статута, програмским начелима и
циљевима СДС-а, спроводи се дисциплински поступак.
Начин спровођења дисциплинског поступка и мере које се могу изрећи у дисциплинском
поступку ближе се уређују Правилником о дисциплинској одговорности, који доноси Главни
одбор на предлог Статутарне комисије.

Пријатељ/ица и симпатизер/ка СДС-а
Члан 17.
Пријатељ/ица СДС-а може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије, који/а
није члан/ица СДС-а или друге политичке странке уписане код надлежног органа Републике
Србије у регистар политичких странака, а који/а подржава Програм и Статут СДС-а и који/а
промовише вредности које заступа СДС.
Пријатељ/ица СДС-а има:



право да бира органе СДС-а по истеку шест месеци од пријема у статус пријатеља/ице;
право да буде биран/а у тела СДС-а по истеку шест месеци од пријема у статус
пријатеља/ице;
 право да буде члан/ица органа СДС-а у случајевима утврђеним овим Статутом;
 право да се организује са другим пријатељима/цама СДС-а у клубове пријатеља/ица
општинског, односно градског огранка;
 право да буде информисан/а о раду и деловању СДС-а и да учествује у страначким
активностима;
 и друга права утврђена овим Статутом.
Пријатељ/ица СДС-а стиче статус пријатеља/ице СДС-а, на предлог члана/ице СДС-а. Статус
пријатеља/ице стиче се попуњавањем приступнице пријатеља/ице и евидентирањем у посебној
евиденцији пријатеља/ица СДС-а. У погледу мировања и престанка статуса пријатеља/ице СДСа сходно се примењују одредбе члана 14.
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Симпатизер/ка СДС-а може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије, који/а
није члан/ица или пријатељ/ица СДС-а, а који/а подржава Програм СДС-а и који/а изражава
спремност да промовише вредности које заступа СДС.
Симпатизер/ка СДС-а стиче статус симпатизера/ке СДС-а евидентирањем у посебној евиденцији
симпатизера/ки СДС-а. У погледу мировања и престанка статуса симпатизера/ке СДС-а сходно
се примењују одредбе члана 14.
Симпатизер/ка СДС-а има право да буде информисан/а о раду и деловању СДС-а.
Статус пријатеља/ице, односно симпатизера/ке СДС-а престаје:





стицањем статуса члана/ице, симпатизера/ке, односно пријатеља/ице СДС-а;
учлањењем у другу политичку странку уписане код надлежног органа Републике Србије
у регистар политичких странака;
брисањем из евиденције статуса пријатеља/ице, односно симпатизера/ке СДС-а;
јавним промовисањем вредности које су у супротности са Програмом и вредностима
које заступа СДС.

У СДС-у се води посебна евиденција пријатеља/ица и симпатизера/ки СДС-а уз изричит
пристанак пријатеља/ица и симпатизера/ки, а у складу са законом који уређује заштиту
података о личности.
Облик и садржина евиденције се ближе уређује Правилником о члановима/ицама,
пријатељима/цама и симпатизерима/кама СДС-а.

Почасни/а члан/ица СДС-а
Члан 18.
Статус почасног/е члана/ице СДС-а може да се додели истакнутом појединцу, који/а није
члан/ица друге политичке странке уписане код надлежног органа Републике Србије у регистар
политичких странака, а који/а је својим радом посебно допринео/ла промовисању идеја и
вредности за које се залаже СДС.
Главни одбор СДС-а доноси одлуку о статусу почасног/е члана/ице на предлог Председништва
СДС-а.
Евиденција почасних чланова/ица је саставни део евиденције чланства.

Правилник о чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама СДС-а
Члан 19.
Правилником о чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама СДС-а се ближе уређује
начин и поступак учлањења, односно стицања статуса пријатеља/ица и симпатизера/ки СДС-а;
остваривања права; садржина и начин вођења евиденција чланова/ица, пријатеља/ица и
симпатизера/ки СДС-а и друга статусна питања чланова/ица, пријатеља/ица и симпатизера/ки
СДС-а, као и правила вођења електронске дебате.
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IV ДЕО
ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Члан 20.
СДС је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све
организационе облике СДС-а.

Основи организације
Члан 21.
СДС је организована по територијалном принципу.
Територијалну организацију СДС-а чине: месне, општинске, градске, регионалне и покрајинске
организације.
СДС може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана/ки Републике Србије
који/е бораве ван земље и који/е су чланови/ице СДС-а. Начин оснивања, организовања и рада
ових огранака, као и територија за коју се оснивају, регулише се Правилником о територијалној
организацији.
У општинама и градовима у којима су распуштени органи СДС-а, делују повереници/е СДС-а у
складу са Правилником о територијалној организацији.

Органи СДС-а
Члан 22.
СДС има органе одлучивања, тела, органе облика територијалне организације, као и
генералног/у секретара/ку, директора/ку СДС-а, секретара/ку СДС-а, интерног/у ревизора/ку,
интернационалног/у секретара/ку и портпарола/ку.

Органи одлучивања СДС-а
Члан 23.
Органи одлучивања СДС-а су:









Скупштина
Главни одбор
Председник/ца
Председништво
Статутарна комисија
Политички савет
Извршни одбор
Етички одбор
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Приликом избора колективних органа СДС-а мора бити поштован принцип родне
равноправности. Састав колективних органа СДС-а уважава принцип територијалне
заступљености.
Органе одлучивања СДС-а могу чинити само чланови/ице СДС-а осим када је овим Статутом
другачије утврђено.
Сва питања у вези са начином и поступком избора и престанком мандата органа одлучивања
СДС-а, која нису регулисана Статутом, ближе се уређују Правилником о изборима.

Скупштина
Члан 24.
Скупштина је највиши орган одлучивања у СДС-у.
Скупштина може бити радна и изборна.
Радна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Радна скупштина одржава се најмање једном годишње и сазива је председник/ца СДСа или потпредседник/ца по његовом/ном овлашћењу.
Ванредну Радну скупштину сазива председник/ца СДС-а.
Председник СДС-а сазива ванредну Радну скупштину и на захтев 1/3 чланова/ица Скупштине
или најмање 1/2 чланова/ица Главног одбора.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Изборна скупштина се одржава једном у четири године.
Редовну Изборну скупштину СДС-а сазива председник/ца СДС-а или потпредседник/ца по
његовом/ном овлашћењу.
Ванредну Изборну скупштину сазива председник/ца СДС-а.
Председник СДС-а сазива ванредну Изборну скупштину и на захтев 1/3 чланова/ица Скупштине
или најмање 1/2 чланова/ица Главног одбора.
Одлука о сазивању редовне Скупштине доставља се свим органима и организационим
деловима СДС-а најкасније 15 дана пре одржавања Радне скупштине, односно 30 дана пре дана
одржавања Изборне скупштине, док се одлука о сазивању ванредне Скупштине може доставити
и у року краћем од 15 дана.

Надлежности
Члан 25.
Скупштина:



доноси Програм и Статут СДС-а;
доноси Пословник о раду;
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утврђује политику СДС-а, доноси декларације, утврђује смернице и ставове;
доноси одлуку о чланству СДС-а у међународним политичким асоцијацијама и о
удруживању СДС-а у шире политичке савезе у иностранству;
доноси одлуку о спајању СДС-а са другим политичким странкама или организацијама у
нову странку или другу организацију;
доноси одлуку о мировању делатности или о престанку рада СДС-а, као и о имовини
СДС-а у случају престанка рада;
бира и разрешава потпредседнике/це СДС-а;
бира и разрешава изабране чланове/ице Главног одбора.
бира и разрешава председника/цу Политичког савета;
бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије.
разматра и усваја извештај председника/це СДС-а о раду између две Скупштине;
разматра и усваја извештај о раду потпредседника/ца између две Скупштине;
разматра и усваја извештај о раду Политичког савета између две Скупштине;
разматра и усваја извештај о раду Статутарне комисије између две Скупштине;
разматра и усваја финансијски извештај који подноси интерни/а ревизор/ка између две
Скупштине;
усваја План интегритета;
доноси одлуку о опозиву председника/це СДС-а;
доноси одлуку о опозиву потпредседника/це;
доноси одлуку о опозиву председника/це Политичког савета
може доносити одлуке из надлежности Главног одбора и Председништва;
може делегирати послове из своје надлежности Главном одбору или Председништву,
изузев послова из надлежности из тачака 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18. и 19.
разматра сва питања од значаја за деловање и рад СДС-а и врши друге послове утврђене
Статутом.

Састав
Члан 26.
Скупштину чине:



изабрани/е чланови/ице Скупштине;
чланови/ице Главног одбора закључно са даном доношења одлуке о заказивању
Скупштине;
 чланови/ице Статутарне комисије;
 чланови/ице Политичког савета који/е су чланови/ице СДС-а;
 чланови/ице Етичког одбора;
 чланови/ице Извршног одбора;
 народни/е посланици/е и посланици/е у Скупштини Аутономне покрајине;
 чланови/ице Владе Републике Србије и чланови/ице Покрајинске владе;
 шеф/ица одборничке групе у Скупштини општине, односно у Скупштини града;
 носилац највише функције у локалној самоуправи и то: градоначелник/ца,
председник/ца општине, председник/ца Скупштине града, председник/ца Скупштине
општине као и њихови заменици/це.
Скупштина има најмање 200 изабраних чланова/ица из става 1. тачка 1. овог члана који се бирају
на непосредним изборима у изборним јединицама.
Изборна јединица је општински, односно градски огранак СДС-а.
У градовима који немају формиране Општинске одборе на територији градских општина,
изборна јединица је градски огранак.
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Главни одбор може на предлог Извршног одбора донети одлуку о повећању броја изабраних
чланова/ица Скупштине из става 1. тачка 1. овог члана.
Број изабраних чланова/ица Скупштине који сваки општински/градски огранак бира у
Скупштине, утврђује се на основу следећих критеријума:




укупан број бирача/ица на последњим парламентарним изборима;
проценат гласова освојених на последњим парламентарним изборима;
број чланова/ица огранка СДС-а.

Начин одлучивања
Члан 27.
Скупштина одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова/ица.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица.
Скупштина доноси одлуке већином чланова/ица Скупштине из надлежности утврђених у члану
25. став 1., тачке 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18. и 19.
Пословником Скупштине ближе се уређују питања организације и рада Скупштине.

Главни одбор
Члан 28.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у СДС-у између два заседања Скупштине.
Главни одбор заседа најмање једном у два месеца по позиву председника/це.
Седницу Главног одбора може сазвати председник/ца или потпредседник/ца по овлашћењу
председника/це.
Седница Главног одбора се сазива и на захтев најмање 1/3 чланова/ица Главног одбора.

Надлежности
Члан 29.
Главни одбор:










утврђује политику СДС-а између два заседања Скупштине;
спроводи одлуке Скупштине;
утврђује предлог Програма и Статута СДС-а и њихових измена и допуна;
доноси опште акте СДС-а;
доноси Пословник о раду;
одлучује о учествовању СДС-а на изборима и усваја Изборни програм СДС-а;
одлучује о изборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
одлучује о учешћу у републичкој власти;
именује Изборни штаб;
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на предлог Председништва СДС-а утврђује листу кандидата/киња за народне
посланике/це и посланике у Скупштини Аутономне покрајине;
 на предлог Председништва потврђује кандидата/кињу за председника/цу Републике
Србије, као и кандидата/кињу за председника/цу и чланове/ице Владе Републике
Србије, председника/цу и чланове/ице Покрајинске владе и градоначелника/цу Града
Београда;
 анализира резултате избора;
 бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Извршног одбора већином гласова
чланова/ица Главног одбора;
 бира и разрешава чланове/ице Политичког савета на четири године;
 бира и разрешава интерног ревизора;
 бира и разрешава чланове/ице Председништва у ширем саставу;
 именује чланове/ице Савета за кадровску политику;
 разматра и усваја извештај председника/це о раду између два заседања Главног одбора;
 разматра и усваја извештај председника/це Извршног одбора о раду Извршног одбора
између два заседања Главног одбора;
 може образовати сталне савете са одређеним задацима;
 може образовати привремена тела;
 доноси одлуку о колективном учлањењу политичких странака, удружења грађана/ки и
других организација у СДС;
 може делегирати послове из тачке 7. до 10. овог члана Председништву;
 на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине;
 усваја кодекс страначке етике;
 разматра и усваја шестомесечни извештај интерног/е ревизора/ке о финансијама СДСа;
 обавља друге послове које му одреди Скупштина;
 обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима СДСа, изузев послова утврђених тачкама 3. до 6., као и тачкама 12. и 13. овог члана

Изузетно одлучивање о питањима из надлежности Скупштине
Члан 30.
Изузетно, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине СДС-а, када
доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њоме се решава битно питање или спречава
наступање штетних последица по СДС.
Главни одбор одлуку из претходног става доноси 2/3 већином од укупног броја чланова/ица
Главног одбора, и оваквом одлуком не може се вршити промена, измена или допуна Статута и
Програма нити се може одлучивати о избору или престанку мандата органа о којима одлучује
Скупштина, нити могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова/ица и прописане
надлежности органа СДС-а.
Предлагач одлуке је дужан да, уз предлог одлуке, Главном одбору достави и мишљење
Статутарне комисије о усклађености предлога одлуке са Статутом и о испуњености услова из
става 1. овог члана.
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Састав Главног одбора
Члан 31.
Главни одбор чине:
 председник/ца СДС-а;
 чланови/ице Председништва СДС-а;
 33 изабрана/е члана/ице Главног одбора;
 председник/ца и чланови/це Статутарне комисије;
 председник/ца Етичког одбора;
 председници/е градских и општинских одбора;
 народни/е посланици/е.
На седницама Главног одбора могу по позиву присуствовати без права одлучивања, а са правом
учешћа у расправи, носиоци највиших функција у Влади Републике Србије.
Седницама Главног одбора могу присуствовати и друга лица по позиву која имају право
обраћања по одређеној теми.

Начин одлучивања
Члан 32.
Главни одбор одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова/ица.
Главни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица.
Главни одбор доноси одлуке из надлежности утврђених у члану 30. овог Статута 2/3 већином
присутних чланова/ица.
Пословником Главног одбора ближе се уређују питања организације и рада Главног одбора.

Председник/ца
Члан 33.
Председник/ца СДС-а бира се на непосредним изборима на период од четири године.
Председник/ца СДС-а представља, заступа и руководи СДС-ом.
Председнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/а:
 подношењем оставке Главном одбору или Скупштини СДС-а;
 одлуком о опозиву;
 избором новог/е председника/це;
 престанком чланства у СДС-у;
Када мандат председника/це престане у случајевима из става 3. тачке 1., 2. и 4., дужности
председника/це обавља један/на од потпредседника/ца кога/коју одреди Председништво, до
избора новог/е председника/це СДС-а.
Опозив председника/це може захтевати 1/3 чланства СДС-а или већина општинских и градских
одбора.
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У случајевима престанка мандата председника/це утврђеним у ставу 3. тачка 1., 2. и 4. избори
морају бити одржани у року од 60 дана од дана престанка мандата.

Надлежности
Члан 34.
Председник/ца СДС-а:




















представља и заступа СДС у земљи и иностранству;
руководи радом СДС-а;
спроводи политику СДС-а у оквиру Програма, у јавности представља и износи политичке
ставове;
предлаже Председништву Изборни програм;
предлаже чланове/ице Изборног штаба;
предлаже кандидате/киње за потпредседнике/це, председника/цу Политичког савета,
чланове/ице Председништва у ширем саставу, чланове/ице и председника/цу
Статутарне комисије, председника/цу и чланове/ице Извршног одбора, интерног/у
ревизора/ку, председника/цу и чланова/ице Етичког одбора, као и председнике/це
покрајинских одбора и председника/цу Градског одбора;
предлаже повећање броја потпредседника/ца приликом учлањења политичких
странака, удружења грађана/ки или истакнутих појединаца;
поставља и разрешава генералног/у секретара/ку, директора/ку, секретара/ку СДС-а,
интернационалног/у секретара/ку и портпарола/ку;
покреће поступак разрешења изабраних и постављених лица у СДС-у;
стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора;
сазива и по правилу председава седницама Скупштине, Главног одбора и
Председништва;
одређује задужења потпредседника/ца;
предлаже Извршном одбору и Главном одбору кандидате/киње за народне
посланике/це и вршиоце функција у Народној скупштини Републике Србије, Скупштини
Аутономне покрајине, Влади Републике Србије и Покрајинској влади;
подноси извештај о раду Главном одбору и Скупштини СДС-а;
даје пуномоћје за заступање СДС-а пред судом, другим органима и организацијама;
може делегирати послове из своје надлежности другим органима;
може сазвати седницу сваког органа и тела у СДС-у и седницу органа јединица
територијалне организације;
обавља и друге послове које му повери Скупштина или Главни одбор, као и друге
послове утврђене Статутом и другим општим правним актима СДС-а.

Потпредседници/е
Члан 35.
СДС има шест потпредседника/ца, од којих најмање двоје морају бити припадници мање
заступљеног пола уз уважавање принципа територијалне заступљености.
Потпредседник/ца спроводи политику странке у областима које му/јој повери председник/ца
СДС-а, а за свој рад одговара председнику/ци СДС-а и Скупштини.
Председник/ца може да, приликом учлањења политичких странака, удружења грађана/ки или
истакнутих појединаца, предложи Скупштини повећање броја потпредседника/ца.
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Потпредседнике/це СДС-а бира Скупштина на предлог председника/це СДС-а или 1/3
чланова/ица Скупштине.
Мандат потпредседника/це траје четири године.
Потпредседнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/а:





подношењем оставке;
одлуком о опозиву;
избором нових потпредседника/ца и
престанком чланства у СДС-у.

Опозив потпредседника/це може захтевати 1/3 чланова/ица Скупштине.

Председништво СДС-а
Члан 36.
Председништво СДС-а чине:














председник/ца СДС-а;
потпредседници/е СДС-а;
председник/ца Извршног одбора;
председник/ца Политичког савета;
генерални/а секретар/ка;
директор/ка СДС-а;
шеф/ица посланичког клуба у Народној Скупштини Републике Србије;
шеф/ица посланичке групе у покрајинском парламенту
председник/ца Покрајинског одбора;
председник/ца Градског одбора Београда;
секретар/ка СДС-а;
интернационални/а секретар/ка СДС-а;
портпарол/ка СДС-а – без права гласа

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, а у складу са
Пословником о раду Председништва.
Главни одбор Странке може на предлог председника/це СДС-а изабрати и чланове/ице
Председништва у ширем саставу. Председништво у ширем саставу се састаје једном у два
месеца ради анализе актуелне политичке ситуације и предлога мера спровеђења политике СДСа.

Надлежности
Члан 37.
Председништво СДС-а:




утврђује и води политику СДС-а између два заседања Главног одбора;
анализира актуелну политичку ситуацију и заузима политичке ставове;
утврђује Изборни програм СДС-а;
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утврђује предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це и за посланике/це у
Скупштини Аутономне покрајине и доставља Главном одбору на усвајање;
утрђује предлог кандидата/киња за председника/цу Републике Србије, кандидата/киња
за председника/цу и чланове/ице Владе Републике Србије, председника/цу и
чланове/ице Покрајинске владе, градоначелника/цу Града Београда и доставља
Главном одбору на усвајање;
доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31. децембра текуће
године за идућу годину;
располаже непокретном имовином СДС-а;
разматра и усваја извештај Етичког одбора, секретара/ке СДС-а, генералног/е
секретара/ке и директора/ке СДС-а;
може сазвати седнице Главног одбора;
доноси коначну одлуку о пријему у чланство лица које је вршило или врши јавну
функцију, односно које је вршило функцију у другој политичкој странци;
предлаже пријем друге политичке странке, удружења грађана/ки или друге
организације у чланство СДС-а;
на предлог председника/це СДС-а бира и разрешава председника/цу и чланове/ице
Етичког одбора и интерног/у ревизора/ку;
доноси Пословник о раду;
обавља и друге послове које му повери Скупштина и Главни одбор као и друге послове
утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а.

Начин одлучивања
Члан 38.
Председништво одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова/ица са
правом гласа.
Председништво доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица са правом гласа.
Председништво заседа најмање једном месечно.
Председништво и Посланички клуб у Народној скупштини на заједничкој седници расправљају
и одлучују о гласању Посланичког клуба о питањима која Председништво или Посланички клуб
оцене као нарочито важна за спровођење политике СДС-а.
Пословником Председништва ближе се уређују питања организације и рада Председништва.

Извршни одбор
Члан 39.
Извршни одбор је извршно-оперативни орган СДС-а.
Мандат Извршног одбора траје четири године.
Кандидат/киња за председника/цу Извршног одбора предлаже Главном одбору план рада.
Председник/ца или 1/2 чланова/ица Главног одбора могу поставити питање поверења
Извршном одбору, у ком случају се заказује седница Главног одбора најкасније у року од 30
дана од дана када је постављено питање поверења.
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Извршни одбор чине председник/ца, потпредседници/це, чланови/ице и секретар/ка Извршног
одбора.
Председник/ца Извршног одбора може предложити председнику/ци СДС-а и Главном одбору
разрешење члана/ице Извршног одбора.
Извршни одбор може имати највише четири потпредседника/це које чланови/ице Извршног
одбора бирају између себе.
Број чланова/ица Извршног одбора, не може бити мањи од 11 нити већи од 19 чланова/ица.
Мандат Извршног одбора престаје:





истеком периода на који је изабран Извршни одбор;
оставком председника/це Извршног одбора;
разрешењем председника/це Извршног одбора;
престанком чланства у СДС-у председника/це Извршног одбора.

Извршни одбор којем је престао мандат из неког од разлога из става 9. овог члана обавља
техничке послове из своје надлежности до избора новог Извршног одбора.
Дужности председника/це Извршног одбора, у случају из става 9. тачка 2. до 4. овог члана
обавља потпредседник/ца Извршног одбора кога одреди Председништво СДС-а.
Председник/ца Извршног одбора је дужан/на да једном месечно извештава председника/цу
СДС-а о раду Извршног одбора.

Надлежности
Члан 40.
Извршни одбор:













стара се о спровођењу одлука Скупштине и Главног одбора;
прати, анализира, усмерава и усклађује рад органа територијалне организације СДС-а;
предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за народне
посланике/це;
предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за посланике/це у
Скупштини Аутономне покрајине;
потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це, председнике/це општина као и
кандидате/киње за функције у органима Аутономне покрајине (изузев председника/це
и чланова/ица Покрајинске владе);
даје сагласност на изборне коалиције за учествовање на локалним изборима;
именује поверенике/це, иницијативне одборе и одлучује о оснивању одбора у земљи и
иностранству;
на образложен предлог општинских одбора доноси одлуку о броју месних одбора и
територији коју покривају изузев за месне одборе са територије града Београда;
распушта органе територијалне организације и именује поверенике/це уз претходно
прибављено мишљење председника/це СДС-а;
може сазвати седницу било ког органа територијалне организације;
расписује изборе за органе територијалне организације;
одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
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одлучуje у појединачним случајевима за пријем у чланство када кандидат/киња за
члана/ицу нема пребивалиште на територији општине на којој жели да се учлани;
доноси Пословник о раду;
обавља и друге послове које му одреди Главни одбор, као и друге послове утврђене
Статутом и другим општим правним актима СДС-а.

Начин одлучивања
Члан 41.
Извршни одбор одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова/ица.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица.
Извршни одбор заседа најмање једном у 15 дана.
Пословником Извршног одбора ближе се уређују питања организације и рада Извршног одбора.

Статутарна комисија
Члан 42.
Статутарна комисија је независан и самосталан орган који штити статутарност и стара се о
правном унапређењу демократског устројства СДС-а.
Статутарна комисија стара се о усклађености општих и појединачних правних аката других
органа, тела и органа територијалне организације СДС-а као и генералног/е секретара/ке,
директора/ке СДС-а, секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке, интернационалног/е
секретара/ке и портпарола/ке са Статутом СДС-а и обавља друге послове у складу са Статутом.
Мандат Статутарне комисије траје четири године.

Надлежности
Члан 43.
Статутарна комисија:












даје тумачење Статута и других општих правних аката СДС-а;
даје мишљење на нацрт Статута и на нацрт измена и допуна Статута;
даје мишљење о усклађености предлога других општих правних аката, као и њихових
измена и допуна са Статутом;
ставља ван снаге одредбе општих правних аката које нису у складу са Статутом;
даје мишљење и ставља ван снаге појединачне правне акте и одлуке других органа, тела
и органа територијалне организације као и одлуке генералног/е секретара/ке,
директора/ке СДС-а, секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке, интернационалног/е
секретара/ке и портпарола/ке који нису у складу са општим правним актима СДС-а и са
Статутом;
решава о сукобу надлежности органа СДС-а када Статутом није другачије одређено;
одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
одлучује у другом степену у поступку у ком се одлучује о повреди изборног права;
доноси Пословник о раду;
прати примену Статута и предлаже мере за измену и допуну Статута;
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обавља правно-техничку редакцију усвојеног Статута и других општих правних аката
СДС-а;
 обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима СДС-а.
Тумачење Статута и других општих правних аката СДС-а може тражити сваки орган СДС-а,
односно сваки/а члан/ица СДС-а.
Одлуке и тумачења Статутарне комисије су извршне, коначне и обавезујуће за све органе и
чланове/ице СДС-а.

Састав
Члан 44.
Статутарну комисију чини председник/ца и четири члана/ице који/е се бирају на период од
четири године.
Председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије бира
председника/це СДС-а или најмање 1/3 чланова/ица Скупштине.

Скупштина

на

предлог

Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани/а правник/ца са најмање три године
искуства у правној струци.
Члан/ица Статутарне комисије не може бити члан/ица другог органа, тела, органа територијалне
организације СДС-а, као ни генерални/а секретар/ка, директор/ка СДС-а, секретар/ка СДС-а,
интерни/а ревизор/ка, интернационални/а секретар/ка и портпарол/ка осим у случајевима
предвиђеним овим статутом.
Чланови/ице Статутарне комисије, на предлог председника/це Статутарне комисије, бирају
заменика/цу председника/це.
Председник/ца Статутарне комисије руководи радом Статутарне комисије.
Заменик/ца председника/це Статутарне комисије врши дужност председника/це у случају
његове/њене спречености, по његовом/њеном овлашћењу или у случају престанка мандата
председника/це.
Председнику/ци, односно заменику/ци председника/це Статутарне комисије мандат престаје:






истеком времена на које је изабран/а;
подношењем оставке на место председника/це или заменика/це председника/це,
односно на чланство у Статутарној комисији;
разрешењем са места председника/це или заменика/це председника/це, односно
разрешењем са места члана/ице Статутарне комисије;
избором новог/е председника/це или заменика/це председника/це Статутарне
комисије;
престанком чланства у СДС-у.

Члану/ици Статутарне комисије мандат престаје:




истеком времена на које је изабран/а;
подношењем оставке на чланство у Статутарној комисији;
разрешењем са места члана/ице Статутарне комисије;
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престанком чланства у СДС-у.

Статутарна комисија има секретара/ку.

Начин одлучивања
Члан 45.
Статуарна комисија одлучује на седници на којој је присутна већина од укупног броја
чланова/ица.
Статутарна комисија доноси одлуке већином од укупног броја чланова/ица.
Пословником Статутарне комисије ближе се уређују питања организације и начин рада
Статутарне комисије.

Политички савет
Члан 46.
Политички савет је политичко-саветодавни орган СДС-а.

Надлежности
Члан 47.
Политички савет:





разматра предлог Програма СДС-а и предлог Изборног програма СДС-а;
предлаже смернице за израду политика СДС-а у различитим областима;
даје мишљење о кандидатима/кињама који се предложени од стране органа СДС-а;
даје мишљење о усклађености нацрта програмско-политичких докумената СДС-а са
Програмом СДС-а;
 разматра идејна и политичка питања од важности за дефинисање политике СДС-а;
 предлаже смернице за израду Изборног програма СДС-а;
 доноси Пословник о раду;
 обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима СДС-а.
Политички савет се састаје једном у три месеца.

Састав
Члан 48.
Политички савет чини/е председник/ца и највише 25 чланова/ица.
Председника/цу Политичког савета бира Скупштина на предлог председника/це СДС-а, или
најмање 1/3 чланова/ица Скупштине.
Чланове/ице Политичког савета бира Главни одбор на предлог председника/це Политичког
савета.
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Чланови/ице Политичког савета не морају бити чланови/ице СДС-а, али морају бити
пријатељи/це СДС-а.
Чланови/ице Политичког савета бирају између себе заменика/цу председника/це Политичког
савета.
Председник/ца Политичког савета руководи радом Политичког савета.
Заменик/ца председника/це Политичког савета врши дужност председника/це у случају
његове/њене спречености, по његовом/њеном овлашћењу или у случају престанка мандата
председника/це.
Председник/ца и заменик/ца председника/це Политичког савета морају бити чланови/ице СДСа.
Председнику/ци, односно заменику/ци председника/це Политичког савета мандат престаје:






истеком времена на које је изабран/а;
подношењем оставке на место председника/це или заменика/це председника/це
Политичког савета, односно на чланство у Политичком савету;
разрешењем са места председника/це или заменика/це председника/це, односно
разрешењем са места члана/ице Политичког савета;
избором новог/е председника/це или заменика/це председника/це Политичког савета;
престанком чланства у СДС-у.

Члану/ици Политичког савета мандат престаје:






истеком времена на које је изабран/а;
подношењем оставке на чланство у Политичком савету;
разрешењем са места члана/ице Политичког савета;
губитком статуса пријатеља/ице СДС-а, а да то није услед стицања чланства у СДС-у;
престанком чланства у СДС-у, а да то није стицањем статуса пријатеља/ице СДС-а.

Опозив председника/це Политичког савета може захтевати 1/3 чланова/ица Скупштине.

Начин одлучивања
Члан 49.
Политички савет доноси одлуке на седници на којој је присутна већина од укупног броја
чланова/ица.
Политички савет доноси одлуке већином присутних.
Пословником Политичког савета ближе се уређују питања организације и начин рада
Политичког савета.
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Етички одбор
Члан 50.
Етички одбор:









на захтев органа СДС-а даје мишљење о кандидатима/кињама за народне посланике/це
у Народној скупштини Републике Србије, кандидату/кињи за председника/цу Републике
Србије, председника/цу Владе Републике Србије, министра/арку у Влади Републике
Србије као и друге кандидате/киње за друге јавне функције које именује, бира и
поставља Влада Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, Скупштина
Аутономне покрајине и Влада Аутономне покрајине као и за кандидате/киње за носиоце
највиших функција у локалној самоуправи;
утврђује предлог Кодекса страначке етике;
предлаже План интегритета;
прати, анализира и оцењује рад функционера/ки СДС-а;
разматра пријаве поднете против функционера/ки СДС-а и у претходном поступку има
право да проверава све чињенице од значаја за решавање пријаве;
може захтевати од сваког органа СДС-а да му достави све информације, податке и
документа које су Етичком одбору потребна за обављање послова из његове
надлежности, уз поштовање закона којим се уређује заштита података о личности;
подноси годишњи извештај о свом раду Председништву СДС-а и доноси Пословник о
раду.

Састав
Члан 51.
Етички одбор чине председник/ца и четири члана/ице, које бира Председништво на предлог
председника/це СДС-а на период од четири године.
Председник/ца и чланови/ице Етичког одбора не могу бити чланови/ице других органа и тела
СДС-а, осим у случајевима предвиђеним Статутом.
Мандат председника/це и чланова/ица Етичког одбора престаје:






истеком времена на које је изабран/а;
подношењем оставке на чланство у Етичком одбору;
разрешењем са места члана/ице Етичког одбора;
избором новог/е председника/це Етичког одбора;
престанком чланства у СДС-у.

Генерални/а секретар/ка СДС-а
Члан 52.
Генералног/у секретара/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
Генерални/а секретар/ка СДС-а:




координира рад органа одлучивања, тела и органа територијалне организације СДС-а
секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке;
у сарадњи са органима СДС-а, стара се о извршењу одлука председника/це и
Председништва;
заједно са Извршним одбором усклађује рад општинских и градских, регионалних и
покрајинских организација СДС-а;
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 стара се о прикупљању средстава за финансирање рада СДС-а у складу са законом;
 обавља друге послове које му повери председник/ца СДС-а.
Генерални/а секретар/ка СДС- а за свој рад одговара председнику/ци.
Генералног/у секретара/ку разрешава председник/ца СДС-а.
Генерални/а секретар/ка може присуствовати седницама свих органа одлучивања, тела и
органа територијалне организације СДС-а.

Директор/ка СДС-а
Члан 53.
Директора/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
Директор/ка СДС-а:











стара се о финансијском пословању СДС-а;
утврђује образац финансијског плана;
координира израду финансијских планова органа и тела СДС-а и органа јединица
територијалне организације;
заједно са секретаром/ком СДС-а израђује предлог финансијског плана за наредну
календарску годину и доставља га Председништву на усвајање;
одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима јединица територијалне
организације СДС-а;
одговора за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига СДС-а у
смислу одредби закона којима се уређује финансирање политичких активности,
односно политичких странака;
одређује лица одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење
књига и контакт са надлежним органима у погледу финансирања изборне кампање у
смислу одредби закона којима се уређује финансирање политичких активности,
односно политичких странака у изборној кампањи;
подноси квартални, шестомесечни и годишњи финансијски извештај интерном/ој
ревизору/ки и Председништву;
обавља друге послове које му/јој одреди председник/ца као и послове у складу са
Статутом и другим општим актима СДС-а.

Правилима о финансирању и финансијском пословању СДС-а ближе се уређују извори
финансирања, планирање финансија, обавезни елементи финансијског плана, извештавање,
унутрашња контрола финансијског пословања, положај и међусобни однос генералног/е
секретара/ке, директора/ке, интерног/е ревизора/ке, њихов рад, права и обавезе, као и друга
питања од значаја за финансијско пословање СДС-а.

Секретар/ка СДС-а
Члан 54.
Секретара/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
Секретар/ка СДС-а:


руководи радом администрације СДС-а;
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врши дужност секретара/ке Скупштине, Главног одбора, Председништва СДС-а и
Извршног одбора;
пружа административно-техничку подршку другим органима, телима СДС-а и органима
јединица територијалне организације СДС-а;
заједно са директором/ком СДС-а израђује предлог финансијског плана за наредну
календарску годину и доставља га Председништву на усвајање;
доноси Правилник о раду и Правилник о систематизацији послова и радних места у СДСу;
обавља друге послове које му/јој повери председник/ца и обавља друге послове у
складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.

Интерни/а ревизор/ка
Члан 55.
Интерног/у ревизора/ку бира, на предлог председника/це, Председништво СДС-а на период од
четири године.
Интерни/а ревизор/ка СДС-а:












врши надзор у погледу финансијског пословања СДС-а;
може захтевати податке, као и извештај о финансијском пословању СДС-а од
директора/ке и у роковима краћим од три месеца;
врши контролу финансијског пословања органа јединица територијалне организације
СДС-а;
даје упутства за отклањање уочених недостатака у финансијском пословању;
даје препоруке, смернице и мишљења за унапређење финансијског пословања СДС-а;
даје мишљење на квартални, шестомесечни и годишњи извештај директора/ке;
даје мишљење на финансијски план за наредну календарску годину;
врши контролу финансијских извештаја који се подносе надлежним органима;
подноси Главном одбору шестомесечни извештај о финансијском пословању СДС-а;
подноси Скупштини годишњи финансијски извештај;
обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.

Интерни/а ревизор/ка је независан/а у свом раду.
Интерни/а ревизор/ка мора бити дипломирани/а економиста/киња, са три године искуства у
струци.

Интернационални/а секретар/ка
Члан 56.
Интернационалног/у секретара/ку поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име СДС-а са међународним политичким и
невладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му/јој
повери председник/ца или Председништво СДС-а.
Начин избора и престанак мандата интернационалног/е секретара/ке ближе се уређује
Правилником о изборима.
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Портпарол/ка СДС-а
Члан 57.
Портпарола/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.
Портпарол/ка СДС-а обавља послове односа са јавношћу у складу са политиком СДС-а.

Тела СДС-а
Члан 58.
Тела СДС-а се образују ради обављања саветодавних послова, као и у другим случајевима када
је то предвиђено законом, Статутом и другим општим актима СДС-а.
Тела СДС-а су:




Ресорни савети,
Савет за кадровску политику,
Форуми за унапређење положаја одређених друштвених група

Ресорни савети
Члан 59.
Главни одбор може, ради стручног разматрања одређених питања, одлуком формирати савет
за одређену област, која је од значаја за рад СДС-а и унапређења друштва у области за које се
савет формира.
Савет се формира као стално тело.
Главни одбор, на период од четири године, именује председника/цу савета и потврђује
његов/њен предлог чланова/ица савета.
Председник/ца и чланови/ице савета могу бити и пријатељи/це СДС-а.
Чланови/ице Савета морају имати искуства у области за коју се Савет формира.
Савет пружа стручну подршку из области за коју је формиран органима и телима СДС-а, а
нарочито Посланичком клубу, као и органима јединица територијалне организације СДС-а и то:





израдом анализа и докумената;
давањем препорука за унапређење одређених области;
препоручивањем сарадње и остваривањем сарадње са релевантним друштвеним и
међународним субјектима у одређеним областима и
на сваки други погодан начин.

Надлежност сваког савета ближе се уређује одлуком Главног одбора којом се савет формира.
Савет доноси Пословник о раду који ближе уређују организацију и рад савета.
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Савет за кадровску политику
Члан 60.
Савет за кадровску политику:











води евиденцију кадрова међу члановима/ицама, пријатељима/ицама и
симпатизерима/кама СДС-а;
анализира потребе СДС-а у погледу кадрова и сарађује са Етичким одбором;
доноси годишњи план и програм едукација и организује едукације у складу са
потребама СДС-а;
даје препоруке за унапређење кадровских потенцијала СДС-а;
организује обуке тренерa за спровођење едукација у различитим областима;
сарађује са цивилним сектором и међународним организацијама у погледу едукације и
унапређења људских ресурса;
пружа подршку органима и телима СДС-а и органима јединица територијалне
организације у погледу унапређења људских ресурса;
даје препоруке за чланове/ице, пријатеље/ице и симпатизере/ке СДС-а који су
завршили програме едукација;
организује тестирања и даје препоруке другим органима СДС-а у вези са кадровским
предлозима
обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.

Радом Савета за кадровску политику руководи одбор од пет угледних чланова/ица које именује
Главни одбор на период од четири године из редова чланова/ица и пријатеља/ица СДС-а.
Одбором руководи председавајући/а којег/коју именују чланови/ице одбора на период од
четири године.
Одбор доноси Пословник о раду.

Форуми за унапређење положаја друштвених група
Члан 61.
Ради разматрања и расправљања питања и предлагања решења за унапређење друштвеног
положаја и достизања равноправног статуса у друштву припадника/ца појединих посебно
осетљивих, угрожених и/или мањинских група као и положаја других друштвених група,
формирају се следећи форуми:









форум за права синдиката и радно-социјална питања;
Форум за унапређење положаја националних мањина;
форум за права жена, детета и породице;
форум за права младих и омладинску политику;
форум за права LGBTI популације;
форум за права лица са посебним потребама и инвалида;
форум за права пензионера;
форум за унапређење предузетништва.

Одлуком Главног одбора се могу формирати и други форуми.
Форуми из става 1. као и други форуми могу бити формирани и у оквиру покрајинске, општинске,
односно градске организације СДС-а.
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Посланички клубови
Члан 62.
Посланичке клубове формирају посланици/це изабрани/е у представничка тела Републике и
Покрајине.
Независни/е посланици/це могу бити чланови/ице Посланичког клуба СДС-а.
Чланови/ице Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу шефа/ице
Посланичког клуба. Шеф/ица Посланичког клуба мора бити члан/ица СДС-а.
Посланички клубови одржавају редовне састанке са председником/цом СДС-а.
Посланички клуб може тражити одржавање заједнички седнице са Председништвом СДС-а.
Посланички клуб предлаже председнику/ци СДС-а и Председништву предузимање мера и
активности ради ефикаснијег остваривања политике СДС-а.
У циљу ефикаснијег рада и наступа, Посланички клуб може од савета, формираних одлуком
Главног одбора, да тражи мишљења, анализе и податке из области за коју је савет формиран.
Посланички клубови спроводе политику СДС-а у Републичкој и Покрајинској скупштини.
Посланици/це су дужни/е да приликом гласања поштују политику СДС-а и да спроводе одлуке
Скупштине, Главног одбора, председника/це СДС-а и Председништва СДС-а.
Посланици/це су дужни/е да приликом гласања у Народној скупштини имају у виду програмска
документа и ставове органа СДС-а.
Начин рада Посланичког клуба и деловања посланика/ца уређује се Правилником о раду
Посланичког клуба.

V ДЕО
ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Територијалне организације
Члан 63.
Јединице територијалне организације СДС-а су месни, општински, градски, регионални и
покрајински огранак.
Јединице територијалне организације имају органе:




одбор;
председника/цу одбора;
Извршни одбор, изузев месне организације;

Органи локалне организације промовишу програм СДС-а на подручју на коме делују, организују
и придобијају нове чланове/ице и воде, односно спроводе политику на свом нивоу у складу са
Статутом, Програмом и одлукама органа СДС-а.
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Јединице територијалне организације СДС-а су дужне да једном месечно извештавају Извршни
одбор о свом раду као и да консултују Извршни одбор о свим важним питањима за спровођење
политике СДС-а у оквиру територијалне организације.
Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа СДС-а, уређују се
Правилником о територијалној организацији.
Мандат свих органа локалне организације траје четири године.

Месна организација
Члан 64.
Општински одбор може да формира месни огранак уколико на територији коју он покрива живи
најмање 10 чланова/ица СДС-а. Одлуку о броју месних одбора и територији коју покривају
доноси Извршни одбор СДС-а на основу образложеног предлога Општинског одбора.
Органи месне организације су:



Месни одбор
председник/ца Месног одбора.

Месни одбор чине председник/ца и најмање два а највише осам чланова/ица изабраних на
непосредним изборима.
Месни одбор је дужан да најмање једном месечно извештава Општински одбор о свом раду као
и да консултује Општински одбор о свим важним питањима за спровођење политике СДС-а у
оквиру територијалне организације.
Месни одбор унапређује рад месне организације, даје иницијативе, предлоге и сугестије за рад
месне организације, евидентира могуће кандидате/киње за локалне изборе, идентификује
локалне специфичности и начин деловања СДС-а усклађује са локалним специфичностима и
тиме доприноси укупном раду СДС-а.

Општинска организација
Члан 65.
Општинска организација СДС-а формира се на основу одлуке Извршног одбора СДС-а када број
чланова/ица и пријатеља/ица СДС-а са територије општине чини најмање 0,5% од укупног броја
бирача/ица са територије општине према последњем закљученом бирачком списку.
У специфичним околностима, имајући у виду постигнуте резултате на изборима, специфичности
мешовитих националних средина, Извршни одбор СДС-а може донети одлуку о формирању и
уколико није испуњен овај услов. У овом случају образложена одлука се доставља Главном
одбору.
Општинска организација се формира ради вођења политике СДС-а на територији општине.
Општинску/градску организацију чине чланови/ице и пријатељи/це СДС-а који/е имају
пребивалиште на територији општине/града.
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Органи општинске организације су:





Општински одбор;
председник/ца Општинског одбора;
председништво Општинског одбора;
Извршни одбор општинског одбора;

У оквиру општинске организације симпатизери/ке и пријатељи/це СДС-а могу формирати своје
клубове.
Општински одбор може одлуком формирати савете и форуме по угледу на тела СДС-а.
Општински одбор може одлуком формирати и друга тела за која оцени да је потребно.
Састав, организација и надлежности савета, форума и тела ближе се уређују одлуком о
формирању.
Савети, форуми и тела доносе Пословник о свом раду.

Општински одбор
Члан 66.
Општински одбор руководи радом општинског огранка.
Општински одбор чине:










председник/ца Општинског одбора;
потпредседници/е Општинског одбора;
изабрани/е чланови/ице Општинског одбора;
председници/е месних одбора;
шеф/ица одборничке групе у Скупштини општине;
народни/е посланици/е и посланици/е у Скупштини Аутономне покрајине са територије
општине;
чланови/ице Главног одбора и Регионалног одбора са територије општинске
организације;
носилац највише функције локалне власти;
председник/ца Извршног одбора општинског одбора .

Председник/ца и чланови/ице Општинског одбора бирају се на непосредним изборима на
којима гласају сви/е чланови/ице и пријатељи/це општинског огранка на период од четири
године.
Из редова чланова/ица Општинског одбора бира се највише шест потпредседника/ца
Општинског одбора.
Општински одбор је дужан да најмање једном месечно извештава Извршни одбор о свом раду
као и да консултује Извршни одбор о свим важним питањима за спровођење политике СДС-а у
оквиру територијалне организације.
Општински одбор са територије Аутономне покрајине дужан је да најмање једном месечно
извештава Покрајински одбор о свом раду као и да консултује Покрајински одбор о свим
важним питањима за спровођење политике СДС-а у оквиру територијалне организације.
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Општински одбор који је основан за територију градске општине дужан је да најмање једном
месечно извештава Градски одбор СДС-а о свом раду као и да консултује Градски одбор о свим
важним питањима за спровођење политике СДС-а у оквиру територијалне организације.

Надлежности Општинског одбора
Члан 67.
Основне надлежности Општинског одбора:

















организује рад СДС-а на територији општинске организације;
у складу са политиком СДС-а води политику СДС-а на територији општинске
организације;
спроводи одлуке органа на својој територији;
именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;
у складу са Програмом, Изборним програмом и одлукама органа СДС-а доноси Изборни
програм за локалне изборе и одлучује о изборним коалицијама за учешће на локалним
изборима уз сагласност Извршног одбора СДС-а;
предлаже Извршном одбору СДС-а, односно Градском одбору Београд, број,
формирање и распуштање месних одбора;
доноси одлуку о пријему у чланство;
предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије;
предлаже кандидате/киње за органе и тела СДС-а и органe и тела општинске, градске и
покрајинске организације;
према упутству и налозима Извршног одбора СДС-а, спроводи непосредне изборе за
чланове/ице Скупштине СДС-а на територији огранка;
предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине и доставља Извршном одбору
на потврђивање;
утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це;
предлаже кандидате/киње за градске одборнике/це са своје територије;
одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате/киње за функције
и ускраћује подршку функционерима/кама у локалној власти и одлучује о другим
питањима од значаја за функционисање локалне самоуправе;
идентификује локалне специфичности и начин деловања СДС-а усклађује са локалним
специфичностима и тиме доприноси укупном раду СДС-а.

Општински одбор има свој печат и текући рачун.

Градска организација
Члан 68.
Градска организација се формира за територију града који има градске општине.
Градска организација СДС-а формира се одлуком Извршног одбора СДС-а када је формирана
најмање 1/2 општинских организација на територији градских општина.
Градска организација се формира ради вођења политике СДС-а на територији града.
Органи градске организације су :


Градски одбор,
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председник/ца,
Председништво,
Извршни одбор

Основне надлежности Градског одбора:












у складу са политиком СДС-а води политику СДС-а на својој територији;
спроводи одлуке СДС-а на својој територији;
у складу са Програмом, Изборним програмом и одлукама органа СДС-а доноси Изборни
програм за локалне изборе и одлучује о изборним коалицијама за учешће на локалним
изборима уз сагласност Извршног одбора СДС-а;
именује Изборни штаб ради спровођења кампање на својој територији;
утврђује предлог кандидата/кињу за градоначелника/цу и доставља Извршном одбору
на потврђивање;
потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це са своје територије;
утврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це;
предлаже посланике/це са своје територије Председништву;
на образложен предлог Општинског одбора доноси одлуку о броју и територији месних
организација и о томе обавештава Извршни одбор СДС-а;
предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање
повереника/ца на територији своје организације;
на заједничкој седници са одборничком групом у Скупштини града одређује
кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у градским
органима, и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање града.

Председника/цу Градског одбора, на предлог председника/це СДС-а, или на предлог 1/3
општинских одбора са територије Града који укупно имају најмање 30% чланова/ица и
пријатеља/ица на територији Града Београда, бира Градски одбор на период од четири године.
Из редова чланова/ица Градског одбора бира се највише 6 потпредседника/ца Градског одбора.
Градски одбор може одлуком формирати савете и форуме по угледу на тела СДС-а.
Градски одбор може одлуком формирати и друга тела за која оцени да је потребно.
Састав, организација и надлежности савета, форума и тела ближе се уређују одлуком о
формирању.
Савети, форуми и тела доносе Пословник о раду.
Градски одбор је дужан да најмање једном месечно извештава Извршни одбор СДС-а о свом
раду као и да консултује Извршни одбор о свим важним питањима за спровођење политике
СДС-а у оквиру територијалне организације.

Састав Градског одбора
Члан 69.
Градски одбор чине:




председник/ца;
потпредседници/е;
председници/е општинских одбора;
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градоначелник/ца или заменик/ца градоначелника/це;
председник/ца или заменик/ца председника/це Скупштине града;
шеф/ица одборничке групе у Скупштини града;
председници/е градских општина, заменик/ца председника градске општине,
председник/ца или потпредседник/ца Скупштине градске општине;
шефови/ице одборничких група у градским општинама;
посланици/е у Народној скупштини;
чланови/ице Главног одбора СДС-а;
чланови/ице Извршног одбора СДС-а;
председник/ца Извршног Градског одбора;
секретар/ка.

Секретара/ку именује председник/ца Градског одбора.

Регионална организација
Члан 70.
У оквиру СДС-а се могу формирати регионалне организације ради координирања страначких
активности на својој територији.
Регионална организација се формира заједничком одлуком три или више општинских/градских
одбора за подручје три или више општина уз сагласност Извршног одбора СДС-а.
Организација и рад регионалне организације уређује се Пословником о раду регионалне
организације.
Покрајинска организација
Члан 71.
Покрајинска организација се формира на територији Аутономне покрајине.

Органи покрајинске организације
Члан 72.
Органи покрајинске организације су:




Покрајински одбор,
председник/ца Покрајинског одбора и
Покрајински извршни одбор

Покрајински одбор чине:








председник/ца;
потпредседници/е;
секретар/ка;
председници/е општинских и градских одбора;
посланици/е, у Народној скупштини Републике Србије и Скупштини Аутономне
покрајине са територије покрајине;
градоначелници/е и председници/е општина, или носиоци највише функције у локалној
самоуправи;
председник/ца Извршног одбора покрајинског одбора;
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чланови/ице Покрајинске владе;

Председника/цу Покрајинског одбора, на предлог председника/це СДС-а, или 1/3 општинских
и градских одбора са територије покрајине који укупно имају најмање 30% чланова/ица и
пријатеља/ица на територији покарајине, бира Покрајински одбор, већином од укупног броја
чланова/ица.
Покрајински одбор бира већином гласова потпредседнике/це, из реда чланова/ица странке са
територије покрајине и секретара/ку Покрајинског одбора. Потпредседнике/це и секретара/ку
предлаже председник/ца Покрајинског одбора.
Надлежност Покрајинског одбора:








у складу са Програмом и одлукама органа СДС-а спроводи политику СДС-а на територији
покрајине;
стара се о спровођењу одлука органа СДС-а на својој територији;
предлаже Изборни програм за покрајинске изборе и изборне и постизборне коалиције
на покрајинском нивоу;
на предлог општинских/градских одбора саставља предлог листе кандидата/киња за
посланике/це у Скупштине Аутономне покрајине и доставља Извршном одбору СДС-а;
утврђује предлог кандидата/киња за председника/цу и чланове/це Покрајинске владе
доставља Председиштву СДС-а;
утврђује предлог кандидата/киња за функције у органима Аутономне покрајине и
доставља Извршном одбору;
предлаже Извршном одбору СДС-а распуштање општинских организација и именовање
повереника/ца на територији своје организације.

Покрајински извршни одбор има најмање седам чланова/ица које на предлог председника/це
Покрајинског одбора бира Покрајински одбор. Покрајински извршни одбор се стара о
спровођењу одлука Покрајинског одбора, прати, анализира, усмерава и усклађује рад
општинских одбора са територије покрајине, те обавља и друге послове које му повери
Покрајински одбор.
Покрајински одбор је дужан да најмање једанпут месечно извештава Извршни одбор СДС-а о
свом раду као и да консултује Извршни одбор СДС-а о свим важним питањима за спровођење
политике СДС-а у оквиру територијалне организације.
СДС на Косову и Метохији делује уважавајући и Резолуцију 1244 Савета безбедности УН.

VII ДЕО
МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 73.
Извори из којих СДС прибавља средства потребна за обављање страначких активности,
редовног рада и трошкова изборне кампање су:
1. Јавни извори – новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија, Аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су
они оснивачи.
37

СТАТУТ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

2. Приватни извори - чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, легати,
приходи од имовине СДС-а и задуживање код банака и других финансијских
организација у Републици Србији.
Јавност о финансијско-материјалном пословању, СДС остварује објављивањем годишњег
финансијског извештаја на својој интернет страници и „Службеном гласнику Републике Србије“
у складу са Законом.

VIII ДЕО
ОПШТИ АКТИ СДС-а
Члан 74.
Општи акти СДС-а су:






















Статут
Правилник о чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама СДС-а
Правилник о територијалној организацији
Правилник о изборима
Правилник о организацији и систематизацији послова у СДС-у
Правилник о раду
Правилник о дисциплинској одговорности
Правилник о критеријумима и начину предлагања кандидата/киња за јавне функције
Правилник о правима и дужностима посланика/ца
Правилник о финансирању и финансијском пословању СДС-а
Пословник Скупштине
Пословник Главног одбора
Пословник Председништва
Пословник Извршног одбора
Пословник Политичког савета
Пословник Статутарне комисије
Пословник Етичког одбора
Пословник о раду Савета за кадровску политику
Етички кодекс
План интегритета
Други општи акти

Избори у СДС-у се спроводе у складу са Правилником о изборима.
Правилнике доноси Главни одбор по поступку који је регулисан Пословником о раду Главног
одбора већином гласова чланова/ица Главног одбора, осим у случајевима у којима је Статутом
утврђено да Правилник доноси други орган.
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IX ДЕО
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА И ПРОМЕНЕ СТАТУТА И ПРОГРАМА СДС-а
Члан 75.
Поступак за доношење, као и поступак за измене и допуне Статута, могу покренути Главни
одбор, Председништво СДС-а и Статутарна комисија.
Одлука о покретању поступка промене Статута СДС-а садржи разлоге и састав комисије за
промену Статута. Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима
СДС-а, која траје најмање 15 дана. Након спроведене расправе на основу пристиглих ставова,
Комисија са мишљењем Статутарне комисије, сачињава нацрт Статута који доставља Главном
одбору на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор утврђује
предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање. Скупштина, гласањем за текст у целини,
доноси Статут већином гласова присутних чланова/ица. Измене и допуне Статута врше се на
начин и по поступку за његово доношење.
Поступак за доношење Програма, као и измене и допуне Програма, врши се на исти начин и по
поступку предвиђеним за Статут.

X ДЕО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Спровођење избора
Члан 76.
Први избори за страначке органе спровешће се према Правилнику о изборима који ће донети
привремени органи СДС-а.

Примена до избора органа СДС-а
Члан 77.
До доношења Правилника о територијалној организацији и Правилника о изборима у складу са
овим Статутом, примењиваће се одредбе Привременог правилника о локалној организацији
које је усвојио Иницијативни извршни одбор.
До избора органа и тела СДС-а у складу са овим Статутом, радом СДС-а ће организационо
руководити председник Иницијативног одбора за формирање СДС-а, Иницијативни одбор за
формирање СДС-а и привремени органи и лица који су њиховим одлукама именовани/е и
постављени/е до избора органа и тела у складу са овим Статутом .
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Важење аката
Члан 78.
Одредбе општих аката СДС-а које нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.
Сва општа акта СДС-а морају се донети или ускладити са овим Статутом у року од 6 месеци од
дана ступања на снагу овог Статута.

Правно-техничка редакција
Члан 79.
Статутарна комисија ће извршити правно-техничку редакцију текста Статуса.

Ступање на снагу
Члан 80.
Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана доношења, осим одредби о роковима из члана 10.
став 1. и члана 17. став 2. Тачка. 1. и 2. и одредби из члана 12. став 8. чија примена почиње
истеком шест месеци од дана ступања на снагу Статута.
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