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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Статута
Члан 1.
Статутом Народног покрета Србије уређује се организација, циљеви, начела
рада, статус, права и дужности чланова/ица Народног покрета Србије и друга
питања од значаја за рад Народног покрета Србије.
Циљеви
Члан 2.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Народни покрет Србије (у даљем тексту: Странка) је политичка странка
формирана са циљем:
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Ново уставно уређење Србије и реформа политичког система;
Децентрализација Србије;
Чланство Србије у Европској унији;
Усвајање стратегије развоја Србије;
Доношење нове економске политике;
Јачање пољопривредних газдинстава;
Ефикаснија социјална политика и здравство;
Заштита породице и мере за повећање наталитета;
Реформа образовања, унапређење науке и већа улагања у очување
културног наслеђа;
Значајно повећање финансијске подршке младима и останак младих у
земљи;
Јавност рада
Члан 3.
Активности Странке су јавне.
Странка објављује путем интернета оснивачки акт, лично име заступника
политичке странке, програм, статут и друге опште акте политичке странке.
О раду Странке јавност се обавештава путем средстава јавног информисања,
саопштења, конференција за новинаре, периодичних публикација, билтена и
сл. Чланство се поред наведених облика обавештава и непосредно
посредством органа Странке.
О присуству на седницама лица која нису чланови организационих делова,
органа, тела и комисија Странке и извештавању са њих, одлучује се у складу са
важећим општим актима.

Назив, седиште, печат и симболи
Члан 4.

Назив Странке је Народни покрет Србије
Скраћени назив странке је НПС.
Седиште Странке је у Београду.
Печат Странке је кружног облика у чијем средишту је ћириличним словима
исписан скраћени назив Странке, а по ободу печата је ћириличним словима
исписан пун назив Странке и место седишта Странке.
Печат организационих облика је кружног облика у чијем средишту је
ћириличним словима исписан скраћени назив Странке, а по ободу печата је
ћириличним словима исписан пун назив Странке врста организационог облика
и место седишта организационог облика странке.
Симбол Странке је ћирилични скраћени назив странке са италик закривљеним
словима подвученим плавом линијом са чије леве стране се налазе три
квадрата у бојама српске тробојке. Испод три квадрата и линије се налази
исписан пун назив Странке.

Члан/ица Странке
Члан 5.
Члан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а и пословно способни
држављанин који/а прихвати Програм и Статут Странке.

Стицање чланства
Члан 6.
Лице из претходног члана конкурише за чланство у Странци попуњавањем
приступнице.
На основу попуњене приступнице и обављеног разговора општински одбор
Странке одлучује о чланству лица које је конкурисало за чланство у Странци.
За спровођење процедуре избора нових чланова општински одбор формира
трочлану комисију. Списак примљених чланова као и лица која нису примљена
у чланство Странке општински одбор доставља Извршном одбору Странке у
року од 15 дана од доношења одлуке о статусу лица која су конкурисала за
чланство у Странци.
Извршни одбор Странке има право да оспори одлуку општинског одбора о
статусу лица која су конкурисала за чланство у Странци.
На одлуку о одбијању пријема у чланство Странке одбијени кандидат има
право жалбе Суду части Странке у року од 15 дана од пријема одлуке.
Одлука Суда части у конкретном случају има карактер препоруке.
Сваки члан Странке може оспорити пријем у чланство новог члана/ице у року
од годину дана од дана његовог/њеног учлањења подношењем приговора
Извршном одбору Странке. Изузетно, Извршни одбор може овластити Суд
части да донесе коначну одлуку о спорном чланству. У том случају коначна
одлука Суда части о спорном чланству има карактер извршне одлуке.
Престанак чланства
Члан 7.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

II ЧЛАНСТВО
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Чланство у Странци престаје:
- иступањем;
- искључењем
- смрћу.
О свом иступању из Странке, њен члан/ица писменим путем обавештава
општински одбор Странке којем припада.
Члан/ица Странке може бити из ње искључен/а уколико се огреши о њена
начела рада и делује супротно Програму, Статуту, одлукама и ставовима
Странке. Одлуку о искључењу из чланства доноси Извршни одбор на
образложени предлог општинског одбора или сопственом иницијативом.
На одлуку о искључењу из чланства Странке искључени/а члан/ица има право
жалбе Суду части Странке у року од 15 дана од пријема одлуке.
Одлука Суда части у конкретном случају за Извршни одбор је коначна.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Права и дужности чланова/ица
Члан 8.
Члан/ица Странке има право да:
- учествује у остваривању циљева Странке;
- даје иницијативе и предлоге;
- бира и буде биран/а у органе и тела Странке;
- буде потпуно и благовремено информисан/а о активностима Странке;
- захтева тумачење Статута и других општих аката Странке од стране
надлежних органа;
- остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.
Члан 9.
Члан/ица Странке је дужан/дужна да:
- заступа и остварује програмска начела Странке и доприноси њеном
угледу;
- поштује Статут и одлуке органа Странке;
- залаже се у изборној кампањи за успех Странке на изборима;
- плаћа чланарину;
- испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима
Странке.
Чланови/чланице организационих облика, органа и тела Странке дужни/дужне
су да присуствују њиховим састанцима и да се за њих припреме.
Почасни/а члан/чланица
Члан 10.
Статус почасног/не члана/ице Странке појединцу/ки може бити додељен због
његовог/њеног изузетног залагања и доприноса у раду Странке, као и
истакнутој јавној личности. Одлуку о додели статуса почасног/не члана/ице
доноси Главни одбор Странке на образложени предлог Председништва или
Извршног одбора Странке.

6

Право мањине
Члан 11.
Чланови/ице Странке који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје
мишљење и даље заступају и бране у оквиру органа Странке.
Члан/ица Странке не може бити позван/а на одговорност због изнетог
мишљења или гласања у оквиру органа Странке.
Евиденција чланства
Члан 12.

III САВЕЗИ, КОАЛИЦИЈЕ И ПРИСТУПАЊЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 13.
Странка може ступати у савезе и коалиције и остваривати друге облике трајне
или привремене сарадње са другим политичким странкама и организацијама.
Одлуку о савезу, коалицијама и о другим облицима сарадње са другим
странкама и организацијама доноси Главни одбор.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ
Принципи организације
Члан 14.
Странка је организована на територијалном принципу.
Територијални принцип исказан је у облику општинских, градских, окружних и
покрајинских организација на чијој територији чланови/ице Странке имају
пребивалиште односно боравиште.
У општинама са малим бројем чланова/ица, одлуком Извршног одбора може
бити формирано Повереништво странке.
Странка у складу са законом може имати и своје огранке основане у
иностранству од стране њених чланова/ица који/е су држављани/ке Републике
Србије и који/е бораве ван земље. Статус ових огранака регулише се актом који
доноси Главни одбор, на предлог Извршног одбора.
Сви организациони облици имају свог председника/цу, најмање једног
потпредседника/цу и секретара.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Евиденцију чланова Странке воде општинске и градске организације.
У седишту Странке води се централна евиденција чланства.
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Сви организациони облици Странке у свом саставу по правилу имају 30% мање
заступљеног пола.
Правилник којим се уређује рад организационих облика Странке доноси Главни
одбор Странке, након прибављеног мишљења Статутарне комисије.
Општинска организација
Члан 15.
Општинска организација је основни организациони облик Странке.
Одлуком општинског одбора Странке могуће је основати месне одборе, за
територију једне или више месних заједница, о чему обавештава Извршни
одбор Странке у року од 15 дана од оснивања.
Органи општинске организације су:
1. Скупштина;
2. Општински одбор.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

15.1 Скупштина општинске организације
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Скупштина је највиши орган општинске организације у чијој је надлежности
избор општинског одбора општинске организације, изузев председника
омладинске мреже општинске организације и председника женске мреже
општинске организације.
Скупштину општинске организације чине сви/е чланови/чланице Странке који/е
су у евиденцији општинске организације Странке.
Скупштина општинске организације може бити редовна и ванредна.
Редовну и ванредну скупштину сазива општински одбор Странке, чији
председник/ца председава скупштином.
Скупштину општинске организације може сазвати и Извршни одбор Странке.
Редовна скупштина је изборна и одржава се сваке 4 године.
Ванредна скупштина може бити и изборна.
Скупштина општинске организације може пуноважно да заседа уколико јој
присуствује четвртина од укупног броја чланова/ица који/е су у евиденцији
општинске организације Странке.
Своје одлуке скупштина доноси већином гласова присутних чланова/ица.
15.2

Општински одбор

Општински одбор је извршни орган општинске организације Странке.
Надлежности општинског одбора су :
1. промовисање Програма Странке;
2. вођење политике Странке на територији општине у складу са Програмом
Странке;
3. спровођење одлука органа Странке на територији општине;
4. избор и разрешење председника/це, потпредседника/це општинског
одбора и председника/це омладинске мреже општинске организације, на
предлог
омладинске
мреже
општинске
организације;
председника/председнице женске мреже општинске организације, на
предлог женске мреже општинске организације
5. доношење одлуке о формирању и распуштању месних одбора са своје
територије;
6. доношење одлуке о избору и разрешењу председника/це и
потпредседника/це месних одбора са своје територије;

7. предлагање Извршном одбору Странке листе кандидата/кандидаткиња
за одборнике/одборнице;
8. доношење одлуке о чланству лица које је конкурисало за чланство у
Странци ;
9. организовање изборних активности у изборној кампањи;
10. контролисање рада локалних органа власти;
11. предузимање мера за побољшање услова живота у општини;
12. подношење периодичних извештаја органима Странке.

1. председник/ца општинског одбора;
2. потпредседници/це општинског одбора;
3. председници/це месних одбора;
4. председник/ца омладинске мреже општинског одбора;
5. председница женске мреже општинског одбора;
6. чланови/ице.
У раду општинског одбора без права гласа, по потреби могу учествовати
одборници/одборнице у скупштини општине, скупштини града и чланови/це
Главног одбора Странке, са територије општине.
Председника/цу, потпредседнике/це општинског одбора, председника/цу
омладинске мреже општинске организације, председницу женске мреже
општинске организације пре истека мандата може разрешити Извршни одбор
Странке.
Рад општинске организације и њеног општинског одбора уређује се
правилником.
Градска организација
Члан 16.
Градска организација се формира за подручје града који у свом саставу има
више општина.
Највиши орган градске организације је њен градски одбор.
Надлежности градског одобра су:
1. промовисање Програма Странке;
2. вођење политике Странке на територији града у складу са
Програмом Странке;
3. спровођење одлука органа Странке на територији града;
4. предлагање
Извршном
одбору
Странке
листе
кандидата/кандидаткиња за одборнике/одборнице;
5. праћење рада општинских одбора на својој територији и пружање
помоћи у њиховом раду;
6. координација рада општинских одбора на својој територији;
7. подношење предлога Извршном одбору Странке за формирање и
распуштање општинских одбора са своје територије;
8. спровођење и координација изборних активности у изборној
кампањи;
9. контролисање рада градских органа власти;
10. предузимање мера за побољшање услова живота у граду;
11. подношење периодичних извештаја органима Странке.
Градски одбор чине:

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Општински одбор чине:
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1. председник/ца градског одбора;
2. потпредседници/це градског одбора;
3. председници/це општинских одбора са територије града;
4. председник/ца омладинске мреже градске организације.
5. Председница женске мреже градске организације
У раду градског одбора без права гласа по потреби могу учествовати
одборници у скупштини града и чланови/ице Главног одбора са територије
града.
Председника/цу, потпредседнике/це градског одбора и председника/цу
омладинске мреже градске организације, председницу женске мреже градске
организације бира и разрешава Извршни одбор Странке, на предлог
општинских одбора са територије града.
Рад градске организације и њеног градског одбора уређује се правилником.
Окружна организација

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 17.
Окружна организација формира се за подручје округа чији је број и територија
утврђена позитивним прописима Републике Србије.
Седиште окружне организације је по правилу седиште округа, о чему коначну
одлуку доноси Извршни одбор Странке.
Највиши орган окружне организације је њен окружни одбор.
Надлежности окружног одбора су:
1. промовисање Програма Странке;
2. вођење политике Странке на територији округа у складу са Програмом
Странке;
3. спровођење одлука органа Странке на територији округа;
4. праћење рада општинских одбора на својој територији и пружање
помоћи у њиховом раду;
5. координација рада општинских одбора на својој територији;
6. подношење предлога Извршном одбору Странке за формирање и
распуштање општинских одбора са своје територије;
7. подношење периодичних извештаја органима Странке;
8. спровођење и координација изборних активности у изборној кампањи;
9. обављање других послова које му повере органи Странке.
Окружни одбор чине:
1.
председник/ца окружног одбора;
2.
потпредседници/це окружног одбора;
3.
председници/це општинских одбора са територије округа.
У раду окружног одбора без права гласа по потреби могу учествовати
шефови/це одборничких група у скупштинама општина и Главног одбора
Странке са територије округа.
Председника/цу, потпредседнике/це окружног одбора бира и разрешава
Извршни одбор Странке, на предлог општинских одбора са територије округа.
Рад окружне организације и њеног окружног одбора уређује се правилником.
Покрајинска организација
Члан 18.
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Покрајинска организација формира се за подручје покрајина Републике Србије.
Седиште покрајинских организација је седиште покрајина.
Највиши орган покрајинске организације је њен покрајински одбор.

У раду покрајинског одбора без права гласа по потреби могу учествовати
шеф/ица одборничке групе у скупштини покрајине, покрајински функционери и
чланови/ице Главног одбора Странке са територије покрајине.
Председника/цу,
потпредседнике/це
покрајинског
одбора
покрајинске
организације бира и разрешава Извршни одбор Странке, на предлог окружних,
градских и општинских одбора са територије покрајине.
Рад покрајинске организације и њеног покрајинског одбора уређује се
правилником.

V ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 19.
Органи Странке су:
1.
Скупштина;
2.
Главни одбор;
3.
Председник/ца;
4.
Председништво;
5.
Извршни одбор;
6.
Надзорни одбор;
7.
Извршни директор.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Надлежности покрајинског одбора су:
1. промовисање програма Странке на територији покрајине;
2. вођење политике Странке на територији покрајине у складу са
Програмом Странке;
3. спровођене одлуке органа Странке на територији покрајине;
4. предлагање Извршном одбору Странке листе кандидата/кандидаткиња
за посланике/посланице у покрајинској скупштини;
5. организовање изборних активности у изборној кампањи;
6. контролисање рада покрајинских органа власти;
7. предузимање мера за побољшање услова живота у покрајини;
8. достављање периодичних извештаја органима Странке.
Покрајински одбор чине:
1. председник/ца покрајинског одбора;
2. потпредседници/це покрајинског одбора;
3. председници/це окружних одбора са територије покрајине;
4. председници/це градских одбора са територије покрајине;
5. председници/це општинских одбора са територије покрајине;
6. председници/е омладинске мреже градског одбора и по један
представник омладинске мреже окружних организација Странке.
7. Председнице женске мреже градског одбора и по један представник
женске мреже окружних организација Странке

Чланови/ице органа Странке бирају се на период од 4 године са могућношћу
реизбора.
Сви органи Странке у свом саставу по правилу имају минимум 30% мање
заступљеног пола.
Скупштина
Члан 20.
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Скупштина је највиши политички орган Странке.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовну и ванредну Скупштину сазива Главни одбор на предлог
Председништва, Извршног одбора Странке или најмање једне трећине
општинских одбора Странке.
Редовна скупштина је изборна и сазива се најмање једном у 4 године.
Ванредна скупштина може бити изборна.
Скупштина може пуноважно да заседа уколико јој присуствује већина од
укупног броја њених чланова/ица. Своје одлуке Скупштина доноси на седници
већином гласова присутних чланова/ица.
Седницом
Скупштине
председава
њен/а
члан/ица
са
својством
председавајућег/е којег/коју Скупштина бира на почетку сваког заседања.
Надлежности Скупштине
Члан 21.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Скупштина:
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доноси Статут и Програм Странке и усваја његове измене и допуне;
утврђује основе политичког деловања Странке;
разматра и усваја извештаје о раду органа Странке;
бира и разрешава Председника Странке, Председништво Странке,
чланове сталног састава Главног одбора, председника и чланове
Надзорног одбора, Суда части и Статутарне комисије;
5. одлучује о другим значајним питањима везаним за рад и организацију
Странке;
6. доноси одлуку о престанку рада Странке и о спајању Странке;
7. доноси пословник о свом раду.
1.
2.
3.
4.

Састав Скупштине
Члан 22.
Скупштину чине:
Председник/ца и чланови/це Председништва Странке;
чланови/ице Главног одбора;
председник/ца, потпредседник/ца и чланови/ице Извршног одбора;
функционери Странке у републичким, покрајинским, градским и
општинским органима власти;
5. председник/ца покрајинских одбора;
6. председници/це окружних одбора;
7. председници/це градских и општинских одбора;
8. Извршни директор ;
9. председници/це и чланови/ице Надзорног одбора, Суда части и
Статутарне комисије;
10. представници/це Омладинске мреже, према броју коју утврди Извршни
одбор;
11. представнице Женске мреже, према броју који утврди Извршни одбор;
12. изабрани/е представници/це општинских организација према сразмери
коју утврди Извршни одбор
Укупан број чланова/ица Скупштине пред њено одржавање утврђује Главни
одбор Странке.
1.
2.
3.
4.

Главни одбор
Члан 23.
Главни одбор је највиши орган управљања Странке .
Седнице Главног одбора сазива Председник/ца или Председништво Странке.
Седнице Главног одбора одржавају се по потреби а најмање једном у шест
месеци.
Главни одбор може пуноважно да заседа уколико му присуствује већина од
укупног броја његових чланова/ица. Своје одлуке Главни одбор доноси на
седници већином гласова присутних чланова/ица.
Седницама Главног одбора председава Председник/ца Странке.
Надлежности Главног одбора

Главни одбор:
1. утврђује и води политику Странке на основама политике утврђене на
Скупштини;
2. сазива редовну и ванредну Скупштину;
3. доноси изборни програм и одлучује о учешћу Странке на изборима на
свим нивоима;
4. одлучује о изборним коалицијама на свим нивоима, на предлог
организационих делова Странке;
5. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у
међународне организације;
6. доноси финансијски план Странке на предлог Председништва;
7. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
8. усваја редовне извештаје Извршног одбора;
9. одлучује о учешћу Странке у органима власти;
10. доноси одлуку о образовању посланичких или одборничких клубова
заједно са посланицима и одборницима других странака или приступању
посланичким и одборничким клубовима;
11. доноси Правилник о раду посланичких и одборничких клубова;
12. одлучује о употреби амблема и других ознака Странке;
13. одлучује о додели статуса почасног/е члана/ице Странке;
14. доноси Правилник којим се уређује рад организационих облика Странке;
15. доноси акт којим се регулише статус огранака Странке у иностранству;
16. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;
17. верификује мандат и престанак мандата својих чланова/ица;
18. оснива фондове и друга правна лица у складу са законом;
19. доноси пословник о свом раду и друге опште акте Странке из своје
надлежности;
20. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима
Странке.
Поједине послове из своје надлежности Главни одбор може делегирати другим
органима Странке.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 24.
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Састав Главног одбора

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 25.
Главни одбор чине:
1. Председник/ца и чланови/ице Председништва Странке;
2. председник/ца и чланови/ице Извршног одбора Странке;
3. председници/е покрајинских, окружних и градских одбора;
4. председници/е општинских одбора;
5. републички и покрајински посланици/посланице;
6. чланови/це републичке и покрајинске владе;
7. председници/е Политичког и Економског савета Странке;
8. председници/е омладинске мреже градских одбора и по један
представник омладинске мреже окружних организација странке;
9. председнице женске мреже градских одбора и по један представник
женске мреже окружних организација странке;
10. Извршни директор
11. четрдесет чланова сталног састава Главног одбора.
Седницама Главног одбора Странке могу присуствовати председници/е
Надзорног одбора, Статутарне комисије и Суда части.
Чланови Сталног састава Главног одбора бирају се на четири године са
могућношћу реизбора.
Укупан број чланова/ица Главног одбора пред његово одржавање утврђује
Извршни одбор Странке.
Председништво Странке
Члан 26.
Председништво Странке представља политичко-извршни орган Странке.
Председник/ца Странке сазива седнице, председава Председништвом и
руководи његовим радом.
Седнице Председништва одржавају се према потреби.
Председништво може пуноважно да заседа уколико му присуствује већина од
укупног броја његових чланова/ица. Своје одлуке Председништво доноси на
седници, већином гласова чланова/ица Председништва.
Седницама Председништва Странке присуствује председник/ца Извршног
одбора Странке, без права гласа.
Седницама Председништва Странке присуствују по потреби Извршни директор
и портпарол Странке, без права гласа.
Седницама Председништва Странке по позиву присуствују и други чланови/ице
органа Странке, без права гласа.
Надлежности Председништва
Члан 27.
Председништво Странке:
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1. припрема и предлаже акте Главног одбора;

2. предлаже Главном одбору финансијски план Странке, стара се о
његовом извршавању и распореду средстава;
3. бира и разрешава из свог састава потпредседнике/це Странке;
4. предлаже Главном одбору сазивање редовне и ванредне Скупштине
Странке;
5. Бира и разрешава чланове/ице Извршног одбора Странке;
6. предлаже Извршном одбору избор чланова/ице изборног штаба;
7. предлаже Извршном одбору Странке избор председника/це,
потпредседника/це Извршног одбора и Извршног директора;
8. предлаже Извршном одбору именовање портпарола Странке;
9. у име Странке располаже имовином Странке, у складу са законом,
Статутом и другим општим актима;
10. доноси пословник о свом раду;
11. обавља и друге послове које му повери Главни одбор.
Састав Председништва

Председништво броји највише 9 чланова које чине:
1. Председник/ца Странке;
2. најмање један/на потпредседник/ца Странке;
3. чланови/ице.
Чланови Председништва бирају се на четири године са могућношћу реизбора.
Председник/ца Странке
Члан 29.
Председник/ца Странке је политичко-извршни орган Странке, руководи
Председништвом и брине о поштовању стратешких интереса Странке.
Председник/ца Странке се, бира на период од четири године са могућношћу
реизбора.
Поступак избора и разрешења Председника/це Странке утврђује се
пословником Скупштине Странке.
Поступак избора за Председника/цу Странке мора да обезбеди једнаке шансе
свим члановима/ицама.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 28.

Надлежности Председника/це
Члан 30.
Председник/ца:
1. представља и заступа Странку у земљи и иностранству;
2. сазива и председава седницама Главног одбора;
3. одговара за спровођење одлука Скупштине и Главног одбора;
4. подноси извештај Скупштини и Главном одбору;
5. даје пуномоћје за заступање Странке пред судовима и другим органима;
6. сопственом иницијативом може сазвати седницу сваког органа и тела
Странке;
7. врши и друге послове које му/јој повери Скупштина, Главни одбор и
Председништво.
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Потпредседник/ца кога/ју одреди Председник/ца Странке, замењује
Председника/цу у обављању његових/њених права и дужности, на основу и у
границама овлашћења.
Извршни одбор

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 31.
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Извршни одбор је извршни орган Странке.
Извршни
одбор
има
свог/ју
председника/цу,
најмање
једног/у
потпредседника/цу и броји највише 35 чланова/ица.
Избор и разрешење чланова/ица Извршног одбора обавља Председништво
Странке.
Председника/цу,
потпредседника/цу
Извршног
одбора
на
предлог
Председништва, Извршни одбор бира из својих редова на својој првој седници.
Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби а најмање једном у три
месеца.
Седницама Извршног одбора председава његов/а председник/ца а у
његовом/њеном одсуству потпредседник/ца.
Извршни одбор може пуноважно да заседа уколико му присуствује већина од
укупног броја његових чланова/ица. Своје одлуке Извршни одбор доноси на
седници већином гласова присутних чланова/чланица.
Седницама Извршног одбора по потреби присуствују Председник/ца и
Председништво Странке.
Извршни одбор за свој рад одговара Председништву.
Извршни одбор у свом раду одлуком може формирати одговарајуће ресорне
одборе и комисије са циљем уже специјализације рада у појединим областима
из надлежности Извршног одбора.
Чланови Извршног одбора бирају се на четири године са могућношћу реизбора.
Надлежности Извршног одбора
Члан 32.
Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва;
2. одлучује о формирању и распуштању покрајинских, окружних, градских и
општинских одбора Странке;
3. бира и разрешава председнике/це и потпредседнике/це покрајинских,
окружних и градских одбора на предлог одговарајућих одбора Странке;
4. бира и разрешава председнике/це омладинске мреже градских
организација на предлог градских одбора Странке;
5. потврђује избор председника/ца, потпредседника/ца општинских одбора;
6. бира и разрешава чланове/ице Политичког и Економског савета
Странке;
7. доноси одлуку о формирању повереништава Странке у општинама са
малим бројем чланова;
8. доноси одлуку о искључењу из чланства Странке;
9. припрема седнице Главног одбора Странке;
10. потврђује листе кандидата за посланике и одборнике на свим нивоима;
11. одлучује о питањима организације рада Странке;

12. на предлог Председништва Странке бира и разрешава портпарола
Странке;
13. на предлог Председништва Странке формира изборни штаб Странке и
бира његове чланове/ице;
14. организује и формира Секретаријат Странке;
15. доноси одлуку о формирању одговарајућих ресорних одбора и комисија
Извршног одбора;
16. доноси одлуку о седишту окружне организације Странке;
17. доноси пословник о свом раду;
18. обавља и друге послове које му повери Главни одбор и Председништво.
Надзорни одбор

Надзорни одбор има 3 члана/ице које бира и разрешава Скупштина Странке.
Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године са могућношћу
реизбора.
Седнице Надзорног одбора сазива и њима председава председник/ца
Надзорног одбора.
Седнице Надзорног одбора сазивају се према потреби.
Надзорни одбор може пуноважно да заседа уколико му присуствују сви
чланови/ице. Своје одлуке Надзорни одбор доноси на седници већином
гласова његових чланова/ица.
Надлежности Надзорног одбора
Члан 34.
Надзорни одбор:
1. контролише финансијско пословање и приходе Странке и њихову
употребу;
2. контролише управљање имовином која је у власништву Странке или
којом Странка располаже по другом основу;
3. подноси извештај о контроли финансијског пословања Главном одбору
Странке;
4. подноси извештај Скупштини Странке;
5. доноси пословник о свом раду.
Извршни директор

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Члан 33.

Члан 35.
Извршни директор руководи Секретаријатом Странке, надзире његов рад и
обавља финансијске послове по овлашћењу Председника/це Странке и
председника/це Извршног одбора Странке.
Извршног директора Странке бира и разрешава Председништво Странке.
Надлежности Извршног директора

Члан 36.
Извршни директор:
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1. стара се и лично је одговоран/на за извршење одлука органа Странке;
2. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење
књига и овлашћен/а је да, у вези са финснијама, контактира са
надлежним државним органима
сагласно позитивним законским
прописима.
3. одговоран/на је за послове заснивања и раскида радног односа
запослених у Странци према упутствима Председништва;
4. одговоран/на је за послове логистике и набавке материјала и опреме
неопходне за оперативно функционисање Странке;
5. обавља и друге послове које му/јој повере Председник/ца Странке и
председник/ца Извршног одбора Странке.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

VI ТЕЛА, КОМИСИЈЕ И СЕКРЕТАРИЈАТ СТРАНКЕ
Тела Странке
Члан 37.
Тела Странке су:
1. Политички савет;
2. Економски савет;
3. Суд части.
Чланови/ице тела Странке бирају се на период од 4 године са могућношћу
реизбора.
Сва тела Странке у свом саставу по правилу имају минимум 30% мање
заступљеног пола.
Политички савет
Члан 38.
Политички савет представља тело које органима Странке пружа помоћ у
погледу дефинисања укупне политике Странке као и доношења одговарајућих
одлука које према органима Странке имају карактер препорука.
Чланове/ице Политичког савета бира и разрешава Извршни одбор Странке.
Председника/цу и потпредседника/цу Политичког савета исти бира из својих
редова на првом састанку Савета.
Политички савет чини најмање 17 чланова/ица.
Политички савет може пуноважно да заседа уколико му присуствује већина од
укупног броја његових чланова/ица. Своје одлуке Политички савет доноси на
седници већином гласова присутних чланова/ица.
Политички савет доноси пословник о свом раду.
Економски савет
Члан 39.
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Економски савет представља тело које органима Странке пружа помоћ у
погледу утврђивања финансијске стратегије и обезбеђивања извора
финансирања Странке.
Чланове/ице Економског савета бира и разрешава Извршни одбор Странке.

Председника/цу и потпредседника/цу Економског савета исти бира из својих
редова на првом састанку Савета.
Економски савет чини најмање 17 чланова/ица.
Економски савет може пуноважно да заседа уколико му присуствује већина од
укупног броја његових чланова/ица. Своје одлуке Економски савет доноси на
седници већином гласова присутних чланова/ица.
Чланови/ице Економског савета не морају бити чланови/ице Странке, али не
могу бити чланови друге политичке странке.
Економски савет доноси пословник о свом раду.
Суд части

Суд части представља тело Странке у чијој је надлежности решавање спорних
питања у Странци која се тичу искључења из чланства, жалби на искључење из
чланства и других питања повреде дисциплине чланова/ица, функционера
Странке и стално запослених, по овлашћењу Извршног одбора и других органа
Странке.
Одлуке Суда части за органе имају карактер препоруке изузев у случајевима
предвиђеним чланом 7. овог Статута.
Председника/цу и чланове/ице Суда части бира и разрешава Скупштина
Странке.
Чланови Суда части не могу бити чланови Извршног одбора Странке.
Суд части чине 3 члана/ице. Своје препоруке и одлуке Суд части доноси на
седници већином гласова.
Комисије Странке
Члан 41.
Комисије Странке су:
1. Статутарна комисија;
2. друге сталне и повремене комисије образоване од стране органа
Странке за обављање посебних послова и задатака.
Све комисије Странке у свом саставу по правилу имају минимум 30% мање
заступљеног пола.
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Члан 40.

Статутарна комисија
Члан 42.
Статутарна комисија представља сталну комисију Странке у чијој је
надлежности тумачење Статута, припреме нацрта његових измена и допуна,
као и других општих аката Странке.
Статутарну комисију чини 5 чланова/ица.
Председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије бира и разрешава
Скупштина Странке на период од 4 године, са могућношћу реизбора.
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Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и
чланове/ице Странке.
Чланови/ице Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови/ице
другог органа које бира Скупштина Странке и Главни одбор.
Статутарна комисија може пуноважно да заседа уколико јој присуствује већина
од укупног броја његових чланова/чланица. Своје одлуке Статутарна комисија
доноси на седници већином гласова присутних чланова/ица.
Надлежности Статутарне комисије
Члан 43.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
2. припрема нацрт измена и допуна Статута по одлуци Главног одбора и
Председништва Странке;
3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке;
4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом;
5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није
другачије одређено;
6. подноси извештај о раду Скупштини;
7. доноси пословник о свом раду.

Секретаријат странке
Члан 44.
Секретаријат странке обавља стручне, финансијске, правно-административне,
послове информисања, маркетиншке и остале послове које му повере органи
Странке.
Секретаријат се формира и своје службе организује у складу са одлуком
Извршног одбора.
За рад Секретаријата одговоран је Извршни директор Странке.

VII ОМЛАДИНСКА МРЕЖА СТРАНКЕ и ЖЕНСКА МРЕЖА СТРАНКЕ
Члан 45.
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Омладинска мрежа Странке представља добровољну организацију младих
људи од 18 до 28 година старости, удружених око програмских циљева
Странке.
Представницима/цама Омладинске мреже Странке, овим Статутом обезбеђује
се равноправност у учествовању и раду органа Странке.
Сва питања организације и деловања Омладинске мреже која нису регулисана
овим Статутом уређују се посебним правилником донетим од стране Главног
одбора Странке.

Женска мрежа Странке представља добровољну организацију која окупља
женске припаднике Странке, удружених око програмских циљева Странке.
Представницама Женске мреже Странке, овим Статутом обезбеђује се
равноправност у учествовању и раду органа Странке.
Сва питања организације и деловања Женске мреже која нису регулисана овим
Статутом уређују се посебним правилником донетим од стране Главног одбора
Странке

VIII МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
Извори финансирања

За свој рад и активности Странка финансијска средства обезбеђује путем:
1. чланарине;
2. добровољних прилога;
3. легата;
4. прихода од имовине;
5. буџета;
6. других извора, у складу са законом.
Износ чланарине утврђује Извршни одбор Странке.

Распоред финансијских средстава
Члан 47.
Председништво доноси финансијски план Странке, на предлог Извршног
директора Странке.
Извршни директор одлучује о распореду финансијских средстава.
Председник/ца Странке и Извршни директор по овлашћењу Председника/це
Странке су налогодавци за коришћење финансијских средстава Странке.
Надзорни одбор Странке врши надзор над прикупљањем и распоредом
финансијских средстава.
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Члан 46.

IX ПОСЛАНИЧКИ И ОДБОРНИЧКИ КЛУБОВИ
Члан 48.
Рад и функционисање посланичких и одборничких клубова уређује се
правилником који доноси Главни одбор на предлог Председништва Странке.
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X ОПШТА АКТА
Члан 49.
Питања која нису дефинисана овим Статутом уређују се осталим актима
Странке.
Остала акта Странке доносе органи Странке у складу са својим надлежностима
у складу са Статутом.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Доношење Статута
Члан 50.
Поступак за доношење Статута, као и његове измене и допуне могу покренути
Главни одбор и Председништво.
За преднацрт Статута који ће бити упућен на разматрање органима и
организационим деловима Странке надлежна је њена Статутарна комисија.
Након спроведене расправе у органима и организационим деловима Странке
која не може бити дужа од 30 дана, Статутарна комисија сачињава нацрт
Статута који упућује Главном одбору на усвајање.
Након разматрања нацрта Статута, Главни одбор упућује предлог Статута
Скупштини на усвајање.
Скупштина доноси Статут већином гласова присутних чланова.
Измене и допуне Статута
Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за
његово доношење.
Престанак рада
Члан 52.
Странка престаје са радом одлуком Скупштине и то двотрећинском већином
гласова присутних чланова, када престану услови за остваривање циљева
Странке, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада имовина која је унета приликом оснивања Странке
биће пренета на лица која су ту имовину унела, а остатак средстава на правног
следбеника Странке односно правног субјекта са сличним циљевима о коме ће
Скупштина одлучити одлуком о престанку рада.
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Члан 53.

НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој скупштини политичке
странке Странке.
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