Усвојен на седници Радне скупштине Демократске странке, 27. априла 2014. године
са изменама од 29. октобра 2016. године
Београд

Статут Демократске странке
I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Статута
Овим Статутом Демократска странка (у даљем тексту: Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак,
седиште, циљеве, начин информисања јавности, начела организовања и деловања, права и обавезе
чланова/ица, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива,
именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од
значаја за чланство и рад Странке.
Члан 2.
Основна начела организовања и деловања
Демократска странка је политичка организација уређена на демократским принципима и
процедурама.
Програмска начела Странке заснована на поштовању људских права и слобода, на владавини права
и залагању ка социјалној правди, на друштвеној солидарности и толеранцији, на родној
равноправности, заштити мањина, опредељује на вредносном и организационо оперативном нивоу
статутарно уређење Странке.
У уређењу своје унутрашње организације Странка се руководи следећим начелима: начело
поштовања Устава, закона и статута, начело унутарстраначке демократије, начело родне
равноправности и подстицања већег учешћа жена у политици, начело стручности у кадровској
политици, начело очувања и промоције институциoналног учења и развоја, начело јавности и
отворености, начело развоја омладине и начело одговорности.
Члан 3.
Начело поштовања Устава, закона и Статута подразумева деловање Странке и њених функционера у
складу са Уставом и законом Републике Србије, као и одредаба Статута и других општих аката
Странке, тако да ниједна одлука или акт не могу бити донети или примењени ако су у супротности са
њима.
Члан 4.
Начело унутарстраначке демократије примењује се кроз настојање да се чланови Странке што
непосредније и редовније укључују у разматрање и одлучивање о политици и организацији Странке,
подстицање избора са више кандидата за све страначке функције, слободно гласање на изборима за
органе Странке, као и доношење одлука о изнетим предлозима на бази свестране расправе.
Чланство Демократске странке је носилац свих процеса одлучивања и њеног политичког
опредељења. Комуникација свих органа Странке са чланством прописује се као статутарна обавеза.
Начело родне равноправности и подстицања већег учешћа жена у политици примењује се у
подстицању укључења чланица Странке на кључне функције у државним органима, органима
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аутономне покрајине и локалне самоуправе, и кроз програм и политику Странке која укључује родну
компоненту као развојно питање српског друштва.
Члан 5.
Начело стручности у кадровској политици Странке, примењује се кроз постављање и примену јасних
критеријума за напредовање у Странци и за избор, односно кандидовање за функције у државним
органима, органима аутономне покрајине и локалне самоуправе.
Члан 6.
Начело очувања и промоције институционалног учења и развоја огледа се у стварању услова за
континуирани политички развој и образовање чланова и функционера, систему вођења страначке
архиве и документације којим се омогућава преношење знања и искуства наредним генерацијама
чланова и функционера Странке.
Члан 7.
Начело јавности укључује обавештавање јавности о питањима од значаја за рад Странке, у складу са
законом, али и сталним иновирањем метода комуникације са јавношћу, чланством и
функционерима.
Начела отворености примењује се кроз обавезу свих чланова, функционера и органа Странке да
повећају број чланова и симпатизера, мотивишу их и укључују у активности Странке на свим
нивоима.
Члан 8.
Начело одговорности подразумева одговорност према члановима, симпатизерима и бирачима за
примену програма и политике Странке.
Члан 9.
Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступање
Пун назив странке је Демократска странка, а скраћени назив ДС. Уз пуни назив у политичком
деловању и правном промету користи се скраћени назив.
Члан 10.
Демократска странка је правно лице уписано у регистар политичких странака, који се води у
надлежном органу.
Демократска странка у правном промету делује као једно правно лице.
Демократску странку представља и заступа Председник/ца Странке. Председник/ца може овластити
друга лица да заступају и представљају Странку у складу са овим Статутом.
Седиште Демократске странке је у Београду.
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Члан 11.
Демократска странка има печат, округлог облика у чијем се средишту налази текст »ДС», а по ободу
текст »Демократска странка – Београд« исписан ћириличним писмом, с тим што печат
организационих јединица по територијалном принципу, поред истог облика и садржине уместо речи
»Београд« има назив територијалне организације на коју се односи.
Текст печата организационих јединица по територијалном принципу може бити исписан и на
језицима у службеној употреби у јединици локалне самоуправе или јединици покрајинске
аутономије, на чијој територији организациона јединица по територијалном принципу делује.
Демократска странка има свој знак – плави квадрат са жутим кругом чији је пречник половина
странице квадрата, а центар круга је на дијагонали, удаљен од доњег десног угла за дужину
пречника.
Уз свој знак Странка може користити и знак Социјалистичке интернационале чији је члан и Партије
европских социјалиста.
Застава Странке је плаво-жуте боје у промеру 2:1 са називом Странке у жутој боји.
Плава боја заставе је CMYК палета : 100,75,0,15 и РГБ палета 15,57,121.
Жута боја заставе је CMYК палета: 0,0,100,0 и РГБ палета 255,245,0.
Члан 12.
Јавност рада
Рад и деловање Демократске странке је јаван. Јавност рада и деловање органа и чланства Странке
остварује се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем
званичних интернет презентација Странке и на друге начине, успостављајући односе и делујући на
јавно мњење грађана/ки, бирача/ица, симпатизера/ки и чланова/ица Демократске странке.

II ДЕО
УТВРЂИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
Члан 13.
Демократска странка у циљу дефинисања своје политике доноси следеће документе:
1. Програм Странке и
2. Изборни програм Странке.
Изборни програм Странке се доноси уз обавезно консултовање чланова/ица, општинских, градских,
окружних, регионалних организација и покрајинских одбора, као и других органа и тела Странке.
Процедура консултовања из претходног става, уређује се Правилником о поступку усвајања
изборног програма Демократске странке.
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III ДЕО
ЧЛАНСТВО
Члан 14.
Члан/ица Странке
Члан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије који/а
добровољно потпише приступницу и прихвати Програм и Статут Странке, и који/а није члан/ица
друге политичке организације“.
Члан 15.
Учлањење
Учлањење у Странку врши се пријемом приступнице од надлежног органа, који је дужан да
приступницу верификује или да одбије пријем у чланство у року од 30 дана од дана пријема.
У случају да надлежни орган из става 1. овог члана не донесе одлуку у року од 30 дана, сматра се да
је приступница верификована.
Датумом учлањења сматра се дан који је наведен као дан приступа у приступници члана.
Одлука о одбијању пријема у чланство мора бити образложена и достављена у року од 8 дана од
дана доношења, лицу чији пријем у чланство је одбијен.
На одлуку о одбијању пријема у чланство, лице из става 4. може поднети приговор Извршном
одбору у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Извршни одбор је дужан да у року од 15 дана, од
дана пријема приговора, донесе коначну одлуку.
Сваки/а члан/ица Странке може приговором оспорити пријем у чланство у року од 6 месеци од дана
учлањења подношењем приговора Извршном одбору.
У случају да Извршни одбор усвоји приговор из става 6. овог члана поништава одлуку о
верификацији чланства и одбија пријем у чланство.
Припадност члана/ице месној, општинској, односно градској организацији Странке одређује се
према месту пребивалишта, односно боравишта.
Одлуку о пријему политичких странака, удружења грађана и других организација у чланство
Демократске странке на предлог Председништва доноси Главни одбор. Датум одржавања седнице
Главног одбора на којој је донета одлука о пријему у чланство, сматра се даном ступања у чланство с
тим што у року од 90 дана од дана доношења одлуке, сваки члан политичке странке, удружења
грађана и других организација мора лично попунити приступницу Демократској странци.
Члан 16.
Права чланова/ица
Члан/ица Странке има право да:
1. бира, буде биран/а и кооптиран/а по истеку 6 месеци од пријема у чланство у све органе
Странке;
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2. равноправно учествује у активностима Странке;
3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;
4. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и
основним програмским и политичким ставовима Странке;
5. добије заштиту Странке ако буде угрожен/а због обављања страначких активности;
6. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке;
7. буде информисан/а о активностима Странке;
8. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеног органа Странке;
9. се политички образује;
10. да буде консултован о политичким темама сваких шест месеци у складу са Правилником о
чланству и
11. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.
Изузетно, рок из тачке 1. претходног става може се скратити Одлуком Председништва на писани и
образложен предлог Председника/це.
Стицање права из става 1. овог члана за чланове политичких организација које колективно
приступају Демократској странци одређује се Споразумом о приступању Демократској странци.
Члан 17.
Обавезе чланова/ица
Члан/ица Странке има обавезу да:
1. заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Странке у јавности;
2. поштује Статут и одлуке органа Странке;
3. чува углед Странке и да га унапређује;
4. у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима;
5. плаћа чланарину;
6. се политички образује;
7. поштује Етички кодекс;
8. да попуњава евиденциони образац, најмање једном годишње, у складу са Правилником о
чланству и
9. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Странке.
Члан 18.
Чланарина
Одлуку о висини годишње чланарине доноси Главни одбор на предлог Извршног одбора, најкасније
до 01. октобра за следећу годину.
Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати Странку у виду прилога и других
облика помоћи дозвољених законом.
Због давања материјалне, односно финансијске помоћи Странци, нико не може остваривати додатна
или посебна права.
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Члан 19.
Члан/ица који није платио/ла чланарину за текућу годину не може да бира, нити да буде
кандидат/киња за страначке функције, нити кандидат/киња Демократске странке на локалним,
покрајинским, републичким или председничким изборима.
За изборе који се одржавају до 31.марта, важи уплаћена чланарина за претходну годину.
Члан 20.
Секретар/ка Странке дужан/а је да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај
Председништву странке сваких 6 месеци.
Члан 21.
Престанак чланства
Чланство у Демократској странци престаје:
1. даном подношења писаног захтева за иступање из Странке;
2. даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, у дисциплинском поступку;
3. учлањењем у другу политичку странку, кандидовањем на листи друге политичке странке,
односно на независној листи без сагласности Демократске странке, или учествовањем,
односно вођењем кампање за другу политичку странку или независну листу без сагласности
Демократске странке;
4. смрћу члана/ице;
Престанак чланства у случајевима из става 1. тач. 3. констатује Извршни одбор, на основу писаног
образложења.
Члан/ица коме/јој је чланство престало на основу тач. 1, 2 и 3. из става 1. овог члана, стиче право
поновног учлањења након истека две године од престанка чланства, уз претходну сагласност
Извршног одбора.
Члан 22.
Одговорност чланова/ица
За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке, члан/ица одговара политички и
дисциплински.
Члан 23.
Против члана/ице који не поштује акте Странке и одлуке страначких органа или који/а нечасним
делима и грубим поступцима крши Статут и програмска начела и циљеве Странке, те на тај начин
штети угледу Странке, спроводи се дисциплински поступак.
Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује Правилник
о дисциплинској одговорности, који доноси Главни одбор на предлог Статутарне комисије.
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Члан 24.
Права мањине
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.
Група од 1/3 чланова/ица сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од вишег органа у
Странци.
Члан 25.
Сва питања у вези са поступком учлањења, права и обавезе чланова, њихов статус, евиденцију
чланова и чланарину, ближе се уређују Правилником о чланству.

IV ДЕО
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 26.
Демократска странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све
организацијске облике Демократске странке.
Члан 27.
Основи организације
Демократска странка је организована на територијалном принципу.
Организацију Странке чине: месне, општинске, градске, окружне, регионалне организације и
покрајинске организације на чијој територији чланови/це Странке имају пребивалиште, односно
боравиште.
Странка може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана/ки Србије који/е
бораве ван земље и који/е су чланови/це Демократске странке. Начин оснивања, организовања и
рада ових огранака, као и територија за коју се оснивају регулише се Правилником о локалној
организацији.
У општинама и градовима у којима је распуштена организација Демократске странке, делују
повереници/це Демократске странке.
Члан 28.
Чланови/це Демократске странке могу се организовати у савете, ресорне одборе, Форум жена и
Демократску омладину.
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Члан 29.
Органи Странке
Органи Демократске странке су:
1. Скупштина
2. Главни одбор
3. Председник/ца
4. Председништво
5. Статутарна комисија
6. Надзорни одбор
7. Политички савет
8. Извршни одбор
9. Етички одбор
10. Генерални/а секретар/ка
Поред наведених органа Странке, бирају се и именују и други органи и тела Странке у складу са
одредбама овог Статута и других општих аката Странке.
У стални састав општинског одбора мора бити изабрано најмање 1/3 припадника мање заступљеног
пола, односно 10% чланова/ица млађих од 30 година.
У стални састав градског, регионалних, као и Главног одбора, мора бити изабрано најмање 1/3
припадника мање заступљеног пола, односно 10% чланова/ица млађих од 30 година.
Начин и поступак избора органа Странке уређује се Пословником Скупштине и Статуом.
Приликом кандидовања за народне посланике/ице, покрајинске посланике/ице и одборнике/ице,
на предложеној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола и 10%
чланова/ица млађих од 30 година.
Члан 30.
Скупштина
Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.
Скупштина може бити радна и изборна.
Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је Председник.
Председник мора сазвати радну скупштину на предлог
чланова/ица Главног одбора.

Председништва или најмање 1/3

Припремама радне скупштине руководи Организациони одбор који именује Председник на предлог
Председништва.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
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Редовна изборна скупштина се одржава по правилу на сваке 4 године, односно најкасније у року од
6 месеци од дана одржавања избора за народне посланике у случају да је Демократска странка
имала своје кандидате на тим изборима, а ванредна изборна скупштина у случајевима утврђеним
овим Статутом и другим општим актима Странке.
Изборну скупштину Странке сазива Председник/ца.
Изборну скупштину може сазвати и апсолутна већина чланова Главног одбора на образложени
предлог једне трећине својих чланова.
Припремама изборне скупштине руководи Организациони одбор кога бира Главни одбор на предлог
Председника.
Главни одбор може да овласти Организациони одбор да утврди критеријуме за одређивање квота
за избор делегата и правила кандидовања за изборну скупштину.
Одлука о сазивању Скупштине доставља се свим органима и организационим деловима Странке
најкасније 15 дана пре одржавања радне скупштине, односно 30 дана пре дана одржавања изборне
скупштине.
Члан 31.
Скупштина:
1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке;
2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове;
3. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у иностранству, спајању
Странке са другим политичким странкама или другим организацијама у нову странку или
другу организацију и о престанку рада Странке;
4. разматра и усваја извештај Председника/це Странке у периоду између две Скупштине;
5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора;
6. разматра и усваја извештај председника Политичког савета;
7. Верификује мандат Председника/це и потпредседника/ца изабраних на непосредним
страначким изборима и разрешава их двотрећинском већином чланова Скупштине или их
бира и разрешава делегатским путем у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине;
8. Бира и разрешава Почасног председника/цу, председнника/цу Политичког савета, 40
чланова/ца сталног састава Главног одбора, 9 чланова/ца Статутарне комисије и 3 чланова/ца
Надзорног одбора
9. разматра остала питања у вези за деловање Демократске странке.
Члан 32.
Скупштину чине:
1. чланови Главног одбора, закључно са даном доношења одлуке о заказивању Скупштине;
2. чланови/це Статутарне комисије и чланови/це Надзорног одбора;
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3. изабрани/е делегати/киње у сразмери коју утврди Главни одбор, на предлог Извршног
одбора, бирају општински одбори и градске организације, које у свом саставу немају
општинске одборе, а од којих најмање 30% мора бити представника мање заступљеног пола;
4. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна скупштина
Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и чланови Владе Републике Србије и
Влада аутономних покрајина;
5. чланови/ице Политичког савета;
6. чланови/ице Етичког одобра;
7. пословни/а директор/ка;
8. председник/ца и потпредседници/це Демократске омладине;
9. делегати/киње Демократске омладине у броју који утврди Главни одбор Странке на предлог
Извршног одбора Странке, а који не може бити мањи од 5% од укупног броја делегата;
10. председница и потпредседница Форума жена;
11. делегаткиње Форума жена у броју који утврди Главни одбор Странке на предлог Извршног
одбора странке, а који не може бити мањи од 5% од укупног броја делегата;
12. координатор/ка Центра ресорних одбора, председници/е Ресорних одбора;
13. заменик/ца председника/це и чланови/це Извршног одбора и
14. носиоци највиших функција у локалној самоуправи, односно градоначелници/це,
председници/це општина, председници/це скупштине града, председници/ца скупштине
општине или њихови заменици.
Члан 33.
Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја
делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако
Пословником о раду Скупштине није другачије уређено.
Члан 34.
Главни одбор
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине.
Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.
Седницу Главног одбора сазива Председник/ца Странке или Председништво Странке.
Члан 35.
Главни одбор:
1. утврђује политику Странке;
2. спроводи одлуке Скупштине;
3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и допуне;
4. на предлог Председништва, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу Странке
на изборима на свим нивоима;
5. одлучује о коалицијама на свим нивоима;
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6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације;
7. именује Изборни штаб Странке и анализира резултате избора;
8. одлучује о учешћу Странке у Влади Републике Србије;
9. разматра и усваја извештај Председника/це Странке;
10. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику/ци, и потпредседницима/ама
Странке на образложени предлог 1/3 чланова Главног одбора;
11. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине;
12. усваја извештај Извршног одбора;
13. Бира, односно именује и разрешава Заменика/цу председника/це из редова
потпредседника/ца; Генералног/ну секретара/ку; председника/цу и чланове/це Извршног
одбора Странке и секретара/ку Странке;
14. доноси коначну одлуку о разрешењу у поступку који покреће Председник/ца Странке на
основу члана 41. став 1. тачка 9. Статута, односно Председништво Странке на основу члана 46.
став 1. тачка 14;
15. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;
16. сазива изборну Скупштину;
17. доноси Пословник Главног одбора и друге опште акте Странке из своје надлежности;
18. доноси одлуку о начину избора за избор органа Странке;
19. кооптира новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени писани предлог
Председништва;
20. доноси одлуку о колективном учлањењу, одлучује о пријему других политичких странака,
синдиката, удружења грађана, и других организација у чланство Странке и
21. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Странке.
Члан 36.
У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине
странке, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или
спречава наступање штетних последица по Странку.
Главни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја
чланова/ица Главног одбора, и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована
права чланова/ица и прописане надлежности органа Странке.
Предлагач одлуке је дужан да, уз предлог одлуке, Главном одбору достави и сагласност Статутарне
комисије о усклађености предлога одлуке са Статутом и испуњености услова из става 2. овог члана.
Главни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1, 2. и 3. овог члана, упућује Скупштини на
верификацију на првом наредном заседању.
Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, изборна Скупштина странке мора да
се одржи у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке.
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Члан 37.
Главни одбор чине:
1. чланови/це Председништва Странке;
2. стални састав од 40 чланова/ица Странке које бира Скупштина;
3. председници/е Статутарне комисије и Надзорног одбора;
4. чланови/ице Политичког савета;
5. председници/е градских и општинских одбора;
6. републички/е и покрајински/е посланици/е;
7. чланови/це Владе Републике Србије;
8. председник/ца, потпредседници/це и чланови владе аутономних покрајина;
9. носиоци највиших функција у локалној самоуправи, односно градоначелници/це,
председници/це општина, председници/це скупштине града, председници/це скупштине
општине или њихови заменици;
10. 10 представника/ца Демократске омладине;
11. 10 представница Форума жена;
12. 10 представника Форума Пензионера/ки
13. координатор/ка Центра ресорних одбора и председници/е Ресорних одбора;
14. Чланови/це Извршног одбора
15. чланови Странке који су били народни, односно покрајински посланици у најмање два сазива
Народне, односно Покрајинске скупштине, као и министри у Влади;
16. чланови/ице Странке који су били градоначелници/це, председници/це општина у најмање
два мандата и
17. председник/ца Савета за кадровску политику, Етичког одбора и Савета за сарадњу са
синдикатима.
Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени
писани предлог Председништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина присутних. На овај
начин укупан број новоизабраних чланова/ица не може бити већи од ½ укупног броја чланова/ица
сталног састава Главног одбора.
Члан 38.
Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
верификованих чланова/ца Главног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних
чланова/ица, осим ако Статутом или Пословником Главног одбора није другачије предвиђено.
За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику/ци и
потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја чланова/ица Главног одбора.
Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно, осим у случајевима утврђеним Статутом и
Пословником Главног одбора.
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Члан 39.
Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за Главни одбор утврђују се Пословником
Главног одбора.
Члан 40.
Председник/ца
Председник/ца Странке представља и заступа Странку и руководи Странком.
Мандат председника/це траје четири године.
Председнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. разрешењем;
3. избором новог/е председника/це;
4. престанком чланства у Странци.
Избор и престанак мандата председника/це Странке ближе се уређује Статутом, Правилником о
непосредним изборима у Демократској странци и Пословником Скупштине.
Члан 41.
Председник/ца Странке:
1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и
иностранству;
2. стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора, спроводи политику Странке у
оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке;
3. сазива и по правилу председава седницама Главног одбора и Председништва;
4. сазива Скупштину Странке;
5. делегира, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима/ама,
6. може делегирати, из своје надлежности, одређена задужења другим органима у Странци;
7. именује и разрешава портпарола/ку;
8. именује и разрешава интернационалног секретара/ку
9. предлаже надлежном органу кандидата/кињу за председника Политичког савета,
кандидате/киње за заменика/цу председника/цу Странке, координатора/ку Центра ресорних
одбора, координатора/ку Центра за едукацију Демократске странке, кандидата/кињу за
председника Извршног одбора, чланове/ице Етичког одбора, Генералног/ну секретара/ку,
секретара/ку Странке, пословног/у директора/ку, чланове/ице Управног одбора Фондације за
унапређење демократије „Љуба Давидовић“ и чланове/ице Савета за сарадњу са
синдикатима;
10. предлаже кандидате/киње за републичке посланике/це;
11. подноси извештај о раду Скупштини и Главном одбору;
12. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
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13. именује своје саветнике/це из реда истакнутих стручњака, стим што у Странци немају
политичка овлашћења;
14. предлаже Главном одбору Изборни програм;
15. може покренути поступак разрешења страначких функционера из тачке 8. овог члана;
16. може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци и
17. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор.
Члан 41a.
Почасни председник
Почасни председник има почасно-репрезентативни положај.
Почасног председника Странке бира и разрешава Скупштина на предлог Председника.
Почасни председник заступа Странку у јавности.
Почасни председник учествује у формулисању и реализацији политике Странке.
Почасни председник је по функцији члан Политичког савета.
Почасни председник може присуствовати седницама свих тела и органа Странке.
Члан 42.
Заменик/ца Председника/це
Председник/ца Странке има свог/ју заменика/цу, кога бира Главни одбор на предлог Председника
из редова потпредседника/ица.
Заменик/ца председника/це Странке замењује председника/цу у случају његове/њене спречености
или одсутности и обавља послове које му/јој повери председник/ца.
Заменик/ца председника/це за свој рад одговара Главном одбору и Председнику Странке.
Заменика/цу председника/це бира на период од 4 године.
Избор и разрешење заменика/це председника/це Странке уређује се Статутом и Пословником
Скупштине.
Члан 43.
Потпредседници/е
Демократска странка има пет потпредседника/ца.
Начин избора потпредседника/ца мора да обезбеди да најмање два/е подпредседника/ице буде
представник мање заступљеног пола.
Мандат потпредседника/це траје 4 године.
Потпредседнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/на:
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1.
2.
3.
4.

подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
разрешењем;
избором нових потпредседника/ца;
престанком чланства у Странци;

Избор и престанак мандата потпредседника/ца Странке ближе се уређује Статутом, Правилником о
непосредним изборима у Демократској странци и Пословником о раду Скупштине.
Члан 44.
Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у појединим областима
Програма Странке.
Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених послова.
Потпредседници/е за свој рад одговарају, Скупштини, Главном одбору и Председнику/ци Странке.
Члан 45.
Председништво Странке
Председништво странке чине:
1. председник/ца Странке;
2. Почасни председник/ца;
3. потпредседници/е Странке;
4. председник/ца Политичког савета;
5. председници/е покрајинских одбора;
6. председници/це регионалних одбора;
7. председници/е градских одбора Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш;
8. шеф/ица посланичког клуба у Народној Скупштини Републике Србије;
9. председница Форума жена;
10. Председник/ца Форума пензионера/ки;
11. председник/ца Демократске омладине;
12. Председник/ца Извршног одбора;
13. Генерални/а секретар/ка;
14. Секретар/ка Странке;
15. Интернационални секретар без права гласа.
16. Координатор Центра Ресорних одбора, без права гласа;
17. Портпарол/ка Странке, без права гласа и
18. Секретар Председништва без права гласа;
19. Пословни директор без права гласа;
20. Председник/ица Владе Републике Србије из реда чланова/ица Странке.
Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, а у складу са Пословником о
раду Председништва.
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Члан 46.
Председништво Странке:
1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора;
2. контролише рад представника/ца Странке у власти;
3. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31.12. текуће године за идућу
годину;
4. одлучује о предлогу за чланове/ице и разрешење чланова/ица Политичког савета;
чланове/ице Етичког одбора, координатора/ку Центра за едукацију Демократске странке;
координатора/ку Центра Ресорних одбора и председнике/це Ресорних одбора из реда
чланова/ица Странке; пословног/у директора/ку Странке, Интернационалног/у секретара/ку
Странке, чланове/ице Савета за Сарадњу са синдикатима, чланове/це Управног одбора
Фондације за унапређење демократије “Љуба Давидовић“; чланова/ца Савета за кадровску
политику;
5. доноси акт о формирању и раду Центра ресорних одбора;
6. располаже непокретном имовином Странке;
7. сазива седнице Главног одбора;
8. одржава заједничку седницу са Политичким саветом пред сваку седницу Главног одбора;
9. усваја сваких 6 месеци извештај Секретара/ке Странке о плаћеној чланарини;
10. води кадровску политику Странке, односно потврђује листе кандидата/киња за посланике/це,
одређује кандидате/киње за носиоце највиших државних функција на републичком и
покрајинском нивоу, потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це и председнике/це
општина;
11. може покренути поступак разрешења интернационалног секретара/ке и пословног
директора/ке Странке;
12. може покренути поступак разрешења чланова/ица сталног састава Главног одбора,
секретара/ке странке, председнице Форума жена Странке, председника/ице Демократске
омладине, кординатор/ка Центра Ресорних одбора, председника/цу, као и члана/ице
Извршног одбора Демократске странке“;
13. у изузетним случајевима, може донети Одлуку из надлежности Главног одбора из члана 35.
Статута Демократске странке, става 1. тачке 5 и 6. коју ће Главни одбор Демократске странке
на првој следећој седници верификовати;
14. анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге
послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке;
15. стара се о информисању унутар Странке;
16. доноси Пословник о раду Председништва и
17. обавља и друге послове које му повери Главни одбор.
Председништво и Посланички клуб у Народној скупштини заједно заседају и одлучују о гласању
Посланичког клуба када Нарoдна Скупштина расправља и одлучује о питањима која Посланички клуб
или Председништво оцене као важнија скупштинска питања.
Председништво заседа најмање једном месечно.
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Члан 47.
Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Председништва уређују се
Пословником о раду Председништва.
Члан 48.
Извршни одбор
Извршни одбор је извршни орган Главног одбора и Председништва.
Мандат Извршног одбора траје 4 године.
Извршни одбор чине председник/ца, заменик председника/це и највише 21 члан/ица Извршног
одбора
Председник Странке предлаже Главном одбору кандидата за председника Извршног одбора.
Кандидат за председника Извршног одбора предлаже састав Извршног одбора, као и план и програм
рада.
Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини. Уколико предлог не добије
већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора, Председник је дужан да предложи новог
мандатара на следећој седници Главног одбора.
Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у
могућности да обавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора, кога/ју одреде његови
чланови/ице дужан/а је да води послове Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве
наредне седнице Главног одбора.
Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице Извршног
одбора Главном одбору.
Председништво или трећина чланова Главног одбора могу поставити питање поверења Извршном
одбору. У том случају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је
поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу.
Члан 49.
Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва;
2. одлучује о питањима организације рада Странке;
3. одлучује по жалбама локалних организација у другом степену о потврђивању листа
кандидата за општинске и градске одборнике које потврђује покрајинска, регионална и
градска организација Града Београда;
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне самоуправе и
предлаже мере надлежним органима Странке;
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
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6. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це, а на предлог
Председништва распушта организације Форума жена Демократске омладине и именује
повереника;
7. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са
Правилником о изборима у Демократској странци који усваја Главни одбор;
8. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор води дисциплински
поступак у првом степену;
9. подноси извештај о раду Главном одбору на свакој седници Главног одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
11. може сазвати седницу било ког органа локалне организације и
12. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво.
Члан 50.
Седнице Извршног одбора одржавају се најмање два пута месечно.
Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада.
Члан 51.
Статутарна комисија
Статутарна комисија има 9 чланова/ица, који између себе бирају председника/цу.
Чланове Статутарне комисије бира Скупштина, на предлог Председништва.
Члан 52.
Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
2. даје мишљење на нацрт Статута као и њихове измене и допуне;
3. даје мишљење на предлоге општих аката Странке као и на предлоге њихових измена и
допуна;
4. одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом ;
5. одлучује о усклађености појединачних аката и одлука свих органа Странке са Статутом и
другим општим актима Странке;
6. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено;
7. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
8. одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства из члана 21. став 1. тач. 2 и 3. у
поступку и на начин ближе дефинисан Правилником о чланству;
9. одлучује о повредама изборног права и поступка у складу са Правилником о изборима;
10. подноси извештај о раду Скупштини;
11. доноси Пословник о свом раду.
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Члан 53.
Тумачење Статута и других општих аката Странке може тражити сваки орган Странке. Одлуке и
тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове/ице Странке.
Њихово неизвршавање представља основ за дисциплинску одговорност.
Члан 54.
Мандат чланова/ца Статутарне комисије траје 4 године.
Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани правник/ца.
Члан/ица Статутарне комисије не може бити истовремено и члан/ица другог органа који бира
Скупштина или Главни одбор.
Избор и престанак мандата чланова/ица Статутарне комисије ближе се уређује Статутом и
Пословником о раду Скупштине.
Члан 55.
Члану/ици Статутарне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.
Члан 56.
Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој
присуствује већина чланова/ица Статутарне комисије.
Начин избора председника/це Статутарне комисије, као и сва друга питања од значаја за рад
Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Статутарне комисије.
Члан 57.
Надзорни одбор
Надзорни одбор је контролно - надзорни орган Странке.
Надзорни одбор чини 3 члана/ица који између себе бирају председника/цу.
Члан 58.
Надзорни одбор:
1) контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање
имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу
2) подноси извештај о свом раду Скупштини Странке
3) доноси Пословник о свом раду
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Члан 59.
Мандат чланова/ица Надзорног одбора траје 4 године.
Избор и престанак мандата чланова Надзорног одбора ближе се уређује Пословником Скупштине и
Статутом.
Чланови/це Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира
Скупштина и Главни одбор.
Члан 60.
Члану/ици Надзорног одбора мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.
Члан 61.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој
присуствује већина чланова/ица Надзорног одбора.
Начин избора председника/це Надзорног одбора, као и сва друга питања од значаја за рад
Надзорног одбора уређују се Пословником о раду Надзорног одбора.
Члан 62.
Политички савет
Политички савет је саветодавно - политички орган Странке.
Политички савет чини председник/ица Политичког савета и 12 чланова/ица.
Председник Политичког савета предлаже чланове/ице савета Председништву уз сагласност
Председника/це Странке.
Члан 63.

Политички савет:
1. разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у
унутрашњој и спољној политици;
2. предлаже Главном одбору и/или Председништву платформу Странке и даје мишљење на
преднацрт Програма Странке и
3. предлаже Председнику платформу изборног програма Странке.
Политички савет за свој рад одговара Председништву и Скупштини Странке.
Члан 64.
Мандат председника/це и чланова/ица Политичког Савета траје 4 године.
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Председнику/ци Политичког савета мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Скупштини Странке и Главном одбору;
2. разрешењем;
3. избором новог председника/це Политичког савета или
4. престанком чланства у Странци.
Члану/ици Политичког савета мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. разрешењем;
3. избором новог председника/це Политичког савета или
4. престанком чланства у Странци.
Председнику/ци Политичког савета мандат престаје даном подношења оставке.
Члан 65.
Поступак избора и престанка мандата Председника/це Политичког савета ближе се уређују
Пословником Скупштине и Статутом.
Поступак избора и престанка мандата члана/ице Политичког савета ближе се уређују Пословником о
раду Председништва и Статутом.
Члан 66.
Начин рада Политичког савета уређује се Пословником о раду Политичког савета.
Члан 67.
Етички одбор
Етички одбор:
1. утврђује предлог Кодекса страначке етике и упућује га Главном одбору на усвајање;
2. покреће дисциплински поступак;
3. може изјавити жалбу Статутарној комисији на првостепену одлуку у дисциплинском поступку
покренутом на његов предлог;
4. прати, анализира и оцењује рад функционера Странке;
5. поступа по поднетим пријавама и у претходном поступку има право да проверава све
чињенице од значаја за решавање пријаве;
6. може захтевати од сваког органа Странке да му достави све информације, податке и
документа које су Етичком одбору потребне за обављање послова из његове надлежности;
7. подноси извештај о свом раду Председништву Странке;
8. доноси пословник о свом раду и
9. обавља и друге послове које му повери Председништво Странке.
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Члан 68.
Етички одбор подноси извештај о свом раду Председништву Странке најкасније до 20.12. текуће
године за ту годину.
Члан 69.
Мандат председника/це и чланова/ица Етичког одбора траје 4 године.
Председника/цу и чланове/ице Етичког одбора именује Председништво Странке на предлог
Председника/це Странке из реда чланова/ица Странке.
Председник/ца и чланови/це Етичког одбора не могу обављати другу функцију у Странци.
Члан 70.
Поступак избора и разрешења председника/це и чланова/ица Етичког одбора ближе се уређују
Правилником о изборима и Пословником о раду Председништва.
Члан 71.
Генерални секретар
Генерални/а секретар/ка је орган који се стара о спровођењу политике Странке на свим нивоима
организације Странке, од највишег до локалног нивоа.
Генералног/ну секретара/ку Демократске странке бира Главни одбор на предлог председника/це
Странке.
Мандат Генералног/не секретара/ке траје 4 године.
Генерални/на секретар/ка:
1. организује и координира рад органа Странке;
2. помаже председницима/ама органа Странке у сазивању седница и организацији рада;
3. у сарадњи са органима Странке стара се о извршењу одлука Председника/це,
Председништва, Главног одбора и Статутарне комисије;
4. усклађује рад општинских и градских, регионалних и покарајинских организација Странке;
5. обавља друге послове које му повери Председник Странке.
Генерални/на секретар/ка за свој рад одговара Председнику/ци Странке и Главном одбору.
Поступак избора и престанак мандата Генералног секретара ближе се уређује Статутом и
Пословником о раду Главног одбора.
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V ДЕО
ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА
Члан 72.
Секретар/ка Странке
Секретар/ка Странке:
1. обавља функцију секретара/ке Главног одбора;
2. руководи радом администрације Странке;
3. координира израду финансијских планова организација Странке и уз прибављено мишљење
пословног/е директора/ке Странке координира и израђује финансијски план за идућу
календарску годину и подноси га на усвајање Председништву Странке најкасније до 01.12.
текуће године за следећу годину;
4. потписује финансијска документа Странке;
5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације Странке;
6. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење пословног/е директора/ке
Странке;
7. сазива координацију секретара/ки органа и тела у Странци према потреби, а најмање једном
месечно;
8. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке
сваких 6 месеци;
9. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и
овлашћен/а је да контактира са надлежним органом;
10. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз претходно одобрење
Председништва Странке;
11. Секретар/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке.
12. именује лица која су одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење
књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције у погледу посебних рачуна
отворених за финансирање изборне кампање;
13. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и Председништво повере.
Члан 73
Мандат Секретара Странке траје 4 године.
Поступак избора и престанак мандата Секретара Странке ближе се уређује Статутом и Пословником
о раду Главног одбора.
Члан 74.
Пословни/а директор/ка
Пословног/у директора/ку Странке именује Председништво Странке на предлог Председника/це
Странке на период од 4 године.
Пословни/а директор/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке.
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Пословни/а директор/ка даје мишљење на предлог финансијског плана за наредну календарску
годину, који је припремио Секретар/ка Странке, те координира израду финансијских планова
организација Странке.
Пословни директор за свој рад одговара Председништву Странке.
Начин избора и престанак мандата Пословног директора ближе се уређује Пословником о раду
Председништвa.
Члан 75.
Интернационални/а секретар/ка
Интернационалног/у секретара/ку бира Председник.
Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име Демократске странке са међународним
политичким и невладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које
му/јој повери Председник/ца или Председништво Странке.
Начин избора и престанак мандата Интернационалног секретара ближе се уређује Статутом и
Пословником о раду Председништва.
Члан 76.
Форум жена
Форум жена је добровољна организација жена коју чине жене чланице Демократске странке.
Форум жена бави се унапређењем положаја жена у друштву и остваривањем права у складу са
европским стандардима и конвенцијама.
Форум жена бира председницу и 10 чланица Одбора форума жена на Конференцији која се одржава
сваке 4 године, а одлуку о сазивању Конференције доноси Главни одбор.
Организација и деловање Форума жена уређује се Правилником који доноси Главни одбор Странке
на предлог Конференције Форума жена.
Форум жена има свој текући рачун и печат.
Члан 76а.
Форум пензионера/ки
Форум пензионера/ки је добровољна организација чланова и симпатизера Странке.
Форум пензионера/ки се бави унапређењем положаја пензионера/ки и старих лица.
Форум пензионера/ки предлаже мере ради побољшања њиховог статуса у друштву и пружа узајамну
помоћ својим члановима/ицама.
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Форум пензионера/ки бира председника/цу који/а је члан/ица Странке и 10 чланова/ица Одбора
форума пензионера/ки на Конференцији која се одржава сваке 4 године, а одлуку о сазивању прве
Конференције доноси Главни одбор.
Организација и деловање Форума пензионера/ки уређује се Правилником који доноси Главни одбор
Странке на предлог Конференције Форума пензионера/ки.“
Члан 77.
Демократска омладина
Демократска омладина је добровољна организација чланова/ица Демократске странке млађих од 30
година.
Организација и деловање Демократске омладине уређује се Правилником који доноси Главни одбор
Странке на предлог Конгреса Демократске омладине.
Демократска омладина има свој текући рачун и печат.
Члан 78.
Савет за кадровску политику
Савет за кадровску политику бави се утврђивањем предлога критеријума за функционисање у
државним органима и органима локалне самоуправе, анализом кадрова Странке, даје мишљење
овлашћеном предлагачу органа Странке о појединим кадровским решењима.
Број чланова/ица Савета за кадровску политику утврђује Председништво странке.
Чланове/ице Савета за кадровску политику бира Председништво на предлог Председника.
Рад Савета за кадровску политику уређује се Пословником о раду Савета.
Мандат чланова/ица Савета за кадровску политику траје 4 године.
Чланови/ице Савета не могу бити чланови/ице других органа Странке, изузев Главног одбора.
Члан 79.
Савет за локалну политику
Савет за локалну политику организован је ради редовне комуникације Председника/це Странке са
председавајућима окружног одбора.
Савет за локалну политику сазива Председник/ца Странке најмање једном у 45 дана.
Савет за локалну политику бави се:
1. питањем функционисања локалних самоуправа и општинских ораганизација Демократске
странке;
2. предлозима програмских докумената и предлозима одлука у вези са локалном самоуправом;
3. анализом рада органа локалних самоуправа и општинских организација Демократске
странке;
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4. организацијом акција, округлих столова, трибина и сличних активности са циљем промоције
политике Странке важних за локалне самоуправе;
5. давањем предлога Председништву, Извршном одбору и другим органима Странке.
Члан 80.

Савет за сарадњу са синдикатима
Савет за сарадњу са синдикатима бави се редовном сарадњом са синдикалним организацијама и
припремом предлога програмских документара, предлога закона у области радног и социјалног
законодавства и унапређењем рада Социјално - економских савета на свим нивоима.
Број чланова/ица Савета за сарадњу са синдикатима утврђује Председништво странке.
Чланове/ице Савета бира Председништво на предлог Председника странке.
Рад Савета за сарадњу са синдикатима уређује се Пословником о раду Савета.
Мандат чланова/ица Савета за сарадњу са синдикатима траје 4 године.
Члан 81.
Центар Ресорних одбора
Центар Ресорних одбора организује рад стручњака/иња из разних области у циљу унапређења
деловања Странке и вршења власти.
Координатора/ку Центра Ресорних одбора бира Председништво.
Председнике/це Ресорних одбора за поједине области именује Председништво Странке на предлог
координатора/ке Центра Ресорних одбора из реда чланова/ица Странке.
Чланови/це Ресорног одбора не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити
чланови/це друге политичке организације.
Центар Ресорних одбора има задатак да:
1. предлаже програмска документа Странке из различитих области, пружа научна и стручна
знања, информације и сугестије за страначке активности;
2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за функционисање државе;
3. предлаже кандидате Странке за страначке и државне функције;
4. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду;
5. подноси редовне тромесечне извештаје о раду Председништву Странке;
6. доноси Пословник о свом раду;
7. координира и пружа помоћ у раду Ресорних одбора општинских, градских, окружних и
покрајинских одбора.
Посланици/е, министри/арке и заменици/е министара/ки по функцији су чланови/це оних ресорних
одбора који одговарају њиховим скупштинским и министарским задужењима.
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Број ресорних одбора и рад Центра ресорних одбора уређује се актом Председништва Странке.
Члан 82.
Центар за едукацију Демократске странке
Центар за едукацију Демократске странке се стара о унапређењу и развијању кадровских
потенцијала Странке кроз стално и систематско унапређење знања и вештина чланова/ица Странке.
Центар за едукацију Демократске странке:
1. организује интерне и екстерне образовне активности у сврху унапређења знања и вештина
чланова/ица Странке;
2. креира програме и нивое политичког образовања у Странци;
3. развија сарадњу са организацијама цивилног друштва које се баве политичким образовањем;
4. води базу кадрова;
5. организује спровођење интерних истраживања;
6. издаје сертификате о похађању образованих програма спроведених у организацији Центра за
едукацију Демократске странке.
Радом Центра за едукацију Демократске странке руководи Координатор/ка Центра за едукацију
Демократске странке, кога/коју именује Председништво на предлог Председника/це Странке.
Координатор/ка Центра за едукацију Демократске странке доноси, најкасније до 15.11. текуће
године за наредну годину, годишњи план и програм рада уз претходно прибављењу сагласност.
Координатор/ка за свој рад одговара Председништву Странке.
Организација и деловање Центра за едукацију Демократске странке ближе се уређују правилником,
који доноси Главни одбор.
Члан 83.
Посланички клубови
Посланичке клубове формирају посланици/е изабрани/е у представничка тела
Покрајине.

Републике и

Независни посланици/е могу бити чланови/це Посланичког клуба Демократске странке.
Чланови/це Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу Посланичког клуба.
Шеф/ица Посланичког клуба Демократске странке мора бити члан/ица Демократске странке.
Члан 84.
Посланички клубови спроводе политику Странке у Републичкој и Покрајинским скупштинама.
Посланици/е су дужни/е да приликом гласања поштују политику Странке и да спроводе одлуке
Скупштине, Главног одбора и Председништва Странке.
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Посланици/е су дужни да приликом гласања у Народној скупштини имају у виду програмска
документа Демократске странке и ставове органа Демократске странке
Члан 85.
Начин рада Посланичког клуба и деловања посланика/ца уређују се Правилником који доноси
Председништво Странке

VI ДЕО
ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 86.
Локалне организације
Демократска странка на локалном, регионалном и покрајинском нивоу своју политику спроводи
кроз:
1. месне организације
2. општинске организације
3. градске организације
4. окружне организације
5. регионалне организације
6. покрајинске организације
Органи локалне организације промовишу програм Странке 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 Странке.
Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа Странке уређују се
Правилником о локалној организацији Демократске странке.
Питања избора и престанка мандата, као и начин спровођења избора органа локалне организације
Демократске странке ближе се уређују Статутом.
Мандат свих органа локалне организације траје 4 године.
Члан 87.
Месна организација
Месна организација се формира ради спровођења политике Странке и организовања рада Странке
на својој територији.
Месну организацију чине сви чланови/ице Странке који имају пребивалиште/боравиште на
територији месне организације.
Органи месне организације су:
1. скупштина
2. месни одбор
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3. председник /ца месног одбора.
Члан 88.
Општинска организација
Општинска огранизација се формира ради вођења политике Странке на територији општине.
Општинску организацију чине сви чланови/це Странке са територије општине.
Органи општинске огранизације су:
1. скупштина општинске огранизације;
2. општински одбор;
3. председник/ца општинског одбора;
4. председништво општинског одбора;
5. извршни одбор општинског одбора;
Избори за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора одвијају се на непосредним изборима
на којима гласају сви чланови/це Општинске организације или на Скупштини.
Начин избора и број чланова/ица општинског одбора одређује Извршни одбор на образложени
предлог Општинског одбора. У складу с Правилником о локалној организацији и Правилником о
изборима у Демократској странци.
Члан 89.
Скупштина општинске организације
Скупштина општинске огранизације је највиши орган општинске организације Странке.
Скупштина општинске огранизације може бити изборна и радна.
Редовна изборна скупштина општинске огранизације одржава се по правилу сваке четврте године,
односно најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања локалних избора, а ванредна по потреби.
Радна скупштина се одржава сваке године.
Члан 90.
Скупштина општинске огранизације
1. одлучује о Извештају о раду који подноси Председник/ца Општинског одбора;
2. бира и разрешава председника/це и чланова/ица сталног састава општинског одбора;
3. доноси Пословник;
4. разматра и остала питања од важности за Демократску странку, на нивоу локалне
организације.
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Члан 91.
Општински одбор
Општински одбор је политички орган који руководи радом општинске огранизације.
Општински одбор чине:
1. Председник/ца општинског одбора;
2. потпредседници/е општинског одбора;
3. чланови/це сталног састава општинског одбора;
4. председници/е месних одбора;
5. шеф/ица одборничке групе у скупштини општине;
6. председник/ца клуба Демократске омладине;
7. председница општинског Форума жена;
8. чланови/це Главног одбора, чланови/ице Покрајинског и Регионалног одбора са територије
општинске организације;
9. носилац највише функције локалне власти односно, председник општине или председник
скупштине општине;
10. председник/ца Извршног одбора Општинског одбора и
11. Секретар одбора.
Члан 92.
Основне надлежности Општинског одбора:
1. организује рад Странке на територији општинске огранизације;
2. води политику Странке на територији општинске огранизације;
3. спроводи одлуке органа на својој територији;
4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;
5. одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора;
6. верификује нове чланове;
7. предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије;
8. предлаже кандидате/киње за све органе и тела који се бирају на Скупштини Странке, на
скупштини покрајинске, регионалне и градске организације којој општински одбор припада,
као и на скупштини своје општинске организације;
9. предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине;
10. утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це;
11. предлаже кандидате/киње за градске одборнике са своје територије
12. може одбити пријем у чланство;
13. одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
14. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке;
15. 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;
Општински одбор има свој печат и текући рачун.
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Члан 93.
Градска организација
Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији града.
Органи градске организације су Скупштина, Градски одбор, Председник/ца и Председништво,
Извршни одбор.
Основне надлежности Градског одбора:
1. води политику Странке на својој територији;
2. спроводи одлуке Странке на својој територији;
3. предлаже кандидата/кињу за градоначелника/цу;
4. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це са своје територије;
5. утврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це
6. предлаже посланике/це са своје територије;
7. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање
повереника/це на територији своје организације;
8. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке;
9. 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.
Редовна изборна скупштина градске организације одржава се по правилу сваке четврте године,
односно најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања локалних избора, а ванредна по потреби.
Избори за Председника/цу, потпредседнике/це и чланове/ице Градског одбора могу се вршити на
непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са територије градске организације.
Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор Странке.
Начин избора, број чланова/ица и број потпредседника/ца Градског одбора, одређује Извршни
одбор на образложени предлог Градског одбора у складу с Правилником о локалној организацији и
Правилником о изборима у Демократској странци.
Градски одбор има свој печат и текући рачун.
На градске одборе који, на својој територији немају општинске одборе, примењују се одредбе које
се односе на Општински одбор.
Члан 94.
Покрајинска организација
Покрајинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији Покрајине.
Органи покрајинске организације су Скупштина, Покрајински одбор, председник/ца Покрајинског
одбора и Покрајински извршни одбор.
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Основне надлежности покрајинске организације су:
1. води политику Странке на својој територији;
2. спроводи одлуке Странке на својој територији;
3. предлаже листу кандидата/киња за покрајинске посланике/це Председништву;
4. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це на територији Покрајине,
осим за градске општине;
5. потврђује листу кандидата/киња за градске одборнике/це;
6. предлаже Извршном одбору распуштање општинских и градских одбора на територији
Покрајине и предлаже поверенике/це у овим случајевима;
Редовна изборна скупштина покрајинске организације одржава се по правилу сваке четврте године,
односно, најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања покрајинских избора, а ванредна по
потреби.
Мандат Покрајинске организације траје 4 године.
Избори за Председника/цу и потпредседнике/це покрајинског одбора могу се вршити на
непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са територије Покрајинске организације.
Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор.
Покрајински одбор има свој печат и текући рачун.
Члан 95.
Окружна организација
Окружна организација формира се ради координираног спровођења политике Странке примерено
посебним потребама политичког живота у округу.
Органи окружне организације су: Окружни одбор и председавајући/а Окружног одбора.
Председавајућег/ћу Окружног одбора бирају чланови/це Окружног одбора из реда чланова/ица.
Чланови/ице Окружног одбора су:
1. председници/ице општинских и градских одбора са територије округа;
2. чланови/ице Главног одбора са територије округа;
3. републички и покрајински посланици/е са територије округа;
4. носиоци највиших функција у локалној самоуправи односно градоначелници/це,
председници/це општина, председници/це Скупштине града, председници/це Скупштина
општина или њихови заменици, са територије округа.
Основне надлежности окружне организације су:
1. координира политику Странке на својој територији и
2. анализира спровођење одлука Странке на својој територији.
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Члан 96.
Регионална организација
Регионалне организације се формирају ради вођења политике странке на територији, која обухвата
више окружних одбора на простору Источног и Западног статистичког региона дефинисаних Законом
о регионалном развоју, на тај начин што се у оквиру сваког статистичког региона формирају највише
по две регионалне организације – Запад, Центар на територији Западног статистичког региона, Исток
и Југ на територији Источног статистичког региона.
Организација и рад Регионалне оранизације се дефинише Правилником о локалној организацији.
Органи регионалне организације су: Скупштина, Регионални одбор, председник/ца Регионалног
одбора и Регионални извршни одбор.
Мандат органа регионалне организације траје 4 године.
Основне надлежности Регионалне организације:
1. води политику Странке на својој територији;
2. спроводи одлуке Странке на својој територији;
3. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање
повереника/ца на територији своје организације;
4. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це на територији Регионалне
организације, осим за градске општине;
5. потврђује листу кандидата/киња за градске одборнике/це;
6. предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије.
Избори за председника/цу и чланове/ице Регионалне организације могу се вршити на непосредним
изборима на којима гласају сви чланови/це са територије Регионалне организације.
Одлуку о расписивању непосредних избора доноси Извршни одбор.
Редовна изборна скупштина Регионалне организације одржава се по правилу сваке четврте године,
односно најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања покрајинских избора, а ванредна по
потреби.
Члан 96а.
Регионална организација Странке обухвата 9 региона: Београдски регион; Новосадски регион; Нишки
регион; Крагујевачки регион; Ужички регион; Смедеревски регион; Зрењанински регион; Лесковачки
регион и Косовски регион.
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VII ДЕО
МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 97.
Извори из којих Странка 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.
2. Приватни извори - чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, легати, приходи
од имовине Странке и задуживање код банака и других финансијских организација у
Републици Србији.
Јавност о финансијско-материјалном пословању, Странка остварује објављивањем годишњег
финансијског извештаја на свом веб-сајту и „Службеном гласнику Републике Србије“ у складу са
Законом.
Члан 98.
Председништво усваја најкасније до 24.12, а Председништво потврђује финанансијски план
најкасније до 31.12. текуће године за идућу календарску годину на предлог Секретара/ке и
Пословног/е директора/ке Странке.
Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са Законом.
Члан 99.
Расподела прихода од чланарине и других приватних извора из којих Странка прибавља
финансијско-материјална средства у складу са Законом, као и друга питања у вези са чланарином,
ближе се одређују правилником којим се уређује плаћање чланарине и посебним одлукама
надлежних органа Странке.
Члан 100.
Општински, градски и покрајински одбори, као и Демократска омладина и Форум жена дужни су да
једном годишње подносе Извештај о финансијском пословању Секретару/ки Странке и Надзорном
одбору.
Надзорни одбор подноси извештај Председништву Странке о пословању Странке два пута годишње.
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VIII ДЕО
ФОНДАЦИЈА „ЉУБА ДАВИДОВИЋ“
Члан 101.
Фондација за унапређење демократије „Љуба Давидовић“ је правно лице, уписано у регистар код
надлежног органа, а које је основано ради доброчиног остваривања општекорисног циља који није
забрањен Уставом или Законом. Оснивач Фондације је Демократска странка.
Органи Фондације су управни одбор и директор/ка.
Управни одбор има најмање 3 члана/ице који између себе бирају председника/цу управног одбора
и директора/ку.
Статутом Фондације се могу предвидети и други органи Фондације.

IX ДЕО
ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ
Члан 102.

Општи акти Странке су:
1. Статут
2. Правилник о чланству
3. Правилник о локалној организацији
4. Правилником о поступку усвајања изборног програма Демократске странке
5. Правилник о изборима у Демократској странци
6. Правилник о раду Демократске омладине
7. Правилник о раду Форума жена
8. Правилник о раду Центра ресорних одбора
9. Правилник о раду Центра за едукацију Демократске странке
10. Правилник о организацији и систематизацији послова у Странци
11. Правилник о дисциплинској одговорности
12. Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за посланике и одборнике
13. Правилник о правима и дужностима посланика/ца
14. Пословник Скупштине
15. Пословник Главног одбора
16. Пословник Председништва
17. Пословник Извршног одбора
18. Пословник о раду Савета за кадровску политику
19. Пословник о раду Савета за сарадњу са синдикатима
20. Пословник о раду Етичког одбора и
21. Други општи акти
Пословнике доноси онај орган чији се рад тим пословником регулише.
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Правилнике доноси Главни одбор по поступку који је регулисан Пословником о раду Главног одбора
већином гласова чланова Главног одбора, изузев Правилника о правима и дужностима посланика/ца
који доноси Председништво Странке.

X ДЕО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 103.
Мировање и обнова делатности
Одлуку о мировању и обнови делатности Странке доноси Главни одбор.
Демократска странка може донети одлуку о престанку рада на Скупштини странке, а за коју је
потребно 2/3 гласова укупног броја делегата Скупштине.
Одлуком о престанку рада Скупштина ће одлучити и о имовини Странке.
Члан 104.
Доношење Статута
Поступак за доношење Статута могу покренути Главни одбор и Председништво Странке.
Одлука о покретању поступка промене Статута садржи разлоге и састав комисије за промену Статута.
Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Странке, 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 амандамана, Главни одбор утврђује
предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.
Скупштина, гласањем за текст у целини, доноси Статут већином гласова присутних делегата.
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.
Поступак спровођења расправе ближе се уређује Правилником о утврђивању политике Демократске
странке.
Члан 105.
Ступање на снагу
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.
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Члан 106.
Престанак важења Статута
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Демократске странке донет 17. 03. 2013.
године.
Члан 107.
Важење аката
Одредбе општих аката Странке које нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.
Сва општа акта Странке морају се донети или ускладити са овим Статутом у року од 6 месеци од дана
ступања на снагу овог Статута.
Постојећи органи локалне организације настављају са радом до доношења новог Правилника о
локалној организацији.

Одредбе Одлуке о изменама и допунама Статута Демократске странке од
29.10.2016. које нису ушле у пречишћени текст
Члан 22.
Измене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења.
Члан 23.
Ступањем на снагу ових Измена и допуна Статута престаје да важи Статут Демократске странке донет
27. априла 2014. године у делу који се односи на одредбе промењене овом одлуком.
Члан 24.
Сва општа акта Странке морају се донети или усагласити са овим Изменама и допунама Статута у
року од 12 месеци од дана ступања на снагу ових Измена и допуна Статута.
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