Скупштина Партије уједињених пензионера Србије на заседању одржаном 25. априла
2010. године, на основу члана 14. Закона о политичким странкама («Службени гласник РС»,
број 36/09) доноси,

СТАТУТ
ПАРТИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Статута
Члан 1.
Статут ПАРТИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (у даљем тексту: ПУПС,
односно Партија) уређује:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

назив и седиште ПУПС,
симболе визуелног идентитета,
изглед и садржину печата ПУПС,
основна начела организовања и организациону структуру Партије,
програмске циљеве,
услове и начин учлањивања и престанка чланства, права, обавезе и одговорности
чланова,
7. избор и опозив органа, њихова овлашћења, састав, трајање мандата и начин
одлучивања,
8. заступање ПУПС,
9. поступак за измене и допуне програма и статута и поступак доношења измена и
других општих аката ПУПС,
10. остваривање јавности рада,
11. начин одлучивања о удруживању ПУПС у шире политичке савезе у земљи и
иностранству ,
12. начин финансирања рада ПУПС и начин стицања и располагања средствима,
13. начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања,
14. одговорност за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига
ПУПС и лице овлашћено да контактира са надлежним органом,
15. начин доношења одлуке о престанку рада,
16. начин располагања имовином ПУПС у случају престанка рада,
17. друга питања од значаја за рад и деловање ПУПС.
Основна начела организовања и деловања
Члан 2.
Партија уједињених пензионера Србије је политичка, самостална и добровољна
организација чији су основни циљеви и делатности усмерени на: заштиту Уставом и законима
утврђених права пензионера и свих социјално угрожених грађана, побољшање њиховог
материјалног и социјалног положаја и њиховог достојанства у друштву; опоравак и стабилни
развој националне економије на принципима тржишне привреде и заштите права запослених;
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изградњу друштва социјалне правде и солидарности за све грађане; изградњу правне државе
на демократским основама и владавини права; потпуну и равноправну здравствену заштиту
грађана; усавршавањe система образовања, науке, културе, спорта и уметности, доступних
свима; заштиту животне средине; развоју пољопривреде и унапређењу услова живота на селу;
одбрану, безбедност и целовитост земље; заштиту личне и имовинске сигурности грађана и на
унапређивање сарадње са суседним државама, другим државама и међународним
организацијама на равноправним основама.
Партија у правном промету делује као једно правно лице.
Члан 3.
ПУПС сарађује са другим организацијама у земљи и политичким организацијама у
другим државама, са удружењима грађана, а пре свега, са Савезом пензионера Србије и
другим организацијама пензионера, у складу са програмским документима ПУПС.
Члан 4.
У
остваривању програмских циљева ПУПС се, полазећи од начела политичког
легитимитета и легалитета, користи демократским и ненасилним парламентарним и
ванпарламентарним средствима.
Члан 5.
Основна начела организовања и деловања Партије заснивају се:
1. на територијалној основи,
2. на демократском одлучивању,
3. на повезаности Партије и њених функционера власти,
4. на јавности рада,
5. на равноправној заступљености оба пола.
Јавност рада
Члан 6.
Рад органа и облика деловања је јаван. Јавност рада и деловања органа и чланства
Партије остварује се путем средстава јавног информисања, интернет презентације,
организовањем конференција за штампу, јавних скупова, трибина и округлих столова и путем
других законом доступних средстава којима се успостављају односи и делује на чланство и
симпатизере Партије као и на остале грађане и бираче Србије.
Изузетно, орган или облик деловања може искључити јавност, о чему одлучује на
почетку заседања.
Назив, седиште, печат и симболи
Члан 7.
Назив Партије је: ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ.
Скраћени назив Партије је: ПУПС.
Седиште Партије је у Београду, Топличин венац број 11.
Партија је правно лице, уписано у Регистар политичких странака који се води у
надлежном органу.
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Члан 8.
Симболи Партије су амблем и застава.
Амблем Партије су две везане алке беле боје, дијагонално постављене у квадрату
црвене боје. У доњем десном углу црвеног поља налази се скраћени назив Партије у белој
боји, што заједно представља снагу, јединство и отвореност Партије.
Застава Партије је у облику правоугаоника беле боје у размери 2:1. У горњем левом углу
заставе налази се амблем Партије. Десно у висини амблема исписан је скраћени назив ПУПС,
испод кога је пун назив Партије у два реда. Скраћеница и пун назив Партије иаписани су
словима црвене боје. У доњем делу заставе испод амблема и назива Партије, белим словима
на плавој подлози, целом дужином заставе исписан је текст Партија часних намера.
Члан 9.
Печат Партије је округлог облика, пречника 31 милиметар. У средини печата је амблем
Партије, а по ободу је исписан текст ћириличним писмом: "Партија уједињених пензионера
Србије, Београд".
Печат општинског одбора је истог облика и димензија и садржи текст: Партија
уједињених пензионера Србије – Општински одбор и назив места седишта одбора. У средини
печата је амблем Партије. Печат градског и покраинског одбора истоветан је печату
општинског одбора с тим да се уместо текста „Општински одбор“ уписује „Градски или
Покрајински одбор“. Текст је исписан ћириличним писмом, а у општинама са националним
мањинама и на језицима и писму националних мањина утврђених статутом општине да су у
службеној употреби.
II
ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА ПАРТИЈЕ
Чланство
Члан 10.
Члан Партије може бити сваки пунолетан грађанин који добровољно приступи Партији и
потпише приступницу којом изјављује да прихвата Програм и Статут Партије и који је спреман
да ради на њиховом спровођењу, који није члан друге политичке странке и није професионално
или политички компромитован.
Чланство у другим организацијама и удружењима чији циљеви и задаци нису у супротности са Програмом и циљевима Партије, не чини сметњу за чланство у Партији.
Изузетно, пријем у чланство могу вршити и други орани Партије, о чему обавештавају
надлeжни општински одбор.
Чланску карту, потписану и оверену печатом, издаје општински одбор надлежан по
месту пребивалишта.
Матичну евиденцију о чланству Партије води општински одбор, а помоћну евиденцију
води месна организација, односно повереник. Централну евиденцију о чланству Партије води
Секретаријат Партије.
Члан 11.
Партија има почасне и помажуће чланове.
Почасни члан Партије може бити лице које је својим радом и залагањем дало значајан
допринос остваривању циљева Партије. Проглашење почасног члана Партије врши Главни
одбор Партије, на предлог председника Партије.
3

Помажући члан Партије може бити појединац или правно лице које, новчаним и другим
прилозима као спонзор или донатор, доприноси остваривању циљева Партије. О прихватању
помажућег члана одлуку доноси Извршни одбор Партије.
Права чланова
Члан 12.
Чланови Партије имају једнака права.
Члан Партије има право:
1. да бира и да буде биран у све органе Партије,
2. да учествује у свим активностима Партије,
3. да буде информисан о активностима Партије,
4. да слободно изражава мишљење у Партији и да не може бити позван на
одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Партије,
5. да покреће иницијативе и даје предлоге,
6. да добије заштиту Партије ако буде угрожен због обављања партијских
активности,
7. да захтева, преко овлашћеног органа Партије, тумачење Статута од стране
Статутарне комисије Партије,
8. да остварује и друга права утврђена Статутом и другим актима Партије.
Обавезе чланова
Члан 13.
Члан Партије обавезан је:
1. да се придржава Програма и Статута Партије,
2. да заступа и остварује програмска начела и политичке ставове и одлуке Партије у
јавности,
3. да поштује и спроводи ставове и одлуке органа Партије,
4. да ради на очувању и унапређењу угледа Партије,
5. да се посебно ангажује у изборној кампањи и да се залаже за успех Партије у
изборима,
6. да редовно плаћа чланарину,
7. да испуњава и друге обавезе у складу са Статутом и општим актима Партије.
Чланарина
Члан 14.
Одлуку о висини годишње чланарине и њеној расподели предлаже Извршни одбор, а
усваја и потврђује Главни одбор Партије.
Члан Партије може помагати Партију материјално, финансијски и свим другим облицима
утврђених Законом. Члан не може остваривати додатна или посебна права зато што
материјално или финансијски помаже Партију.
Члан 15.
Евиденцију о плаћању чланарине води Општински одбор и о томе подноси полугодишњи
извештај Секретару Партије.
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Престанак чланства
Члан 16.
Чланство у Партији престаје:
1. иступањем из Партије (писаним путем или чином враћања чланске карте),
2. доношењем коначне одлуке надлежног органа о искључењу из ПУПС,
3. брисањем из евиденције чланства и
4. смрћу члана.
Члан 17.
Члан партије, брише се из евиденција чланства када:
1. прећутно напусти Партију,
2. писмено или усмено обавести да напушта Партију.
3. ступи у другу политичку странку или партију,
4. иступа у јавности у име друге политичке странке или партије и
5. када се кандидује на изборима без сагласности Партије.
Брисање из евиденције чланства врши општински одбор.
Члан 18.
Члана за кога општински и виши органи Партије утврде да је његово понашање и
деловање усмерено против одлука партијских органа, Статута и програмских начела и да на тај
начин штети угледу Партије, не може остати члан Партије.
Орган који утврди деловање члана парије из става 1 овог члана, дужан је да га искључи
из партије.
Члан 19.
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка против члана партије, дисциплинској
комиси, могу покренути сви органи Партије.
Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује
Правилник о дисциплинској одговорности који усваја Главни одбор на предлог Статутарне
комисије.
ОРГАНИЗАЦИЈA И ОРГАНИ ПУПС
Члан 20.
Партија уједињених пензионера Србије је јединствена политичка организација која
обухвата целокупно чланство и све организацијске облике и облике деловања Партије.
Члан 21.
Свим органима Партије, њиховим члановима, и функционерима мандат траје четири
године.
Свако лице може бити поново бирано на исту функцију или за члана истог органа.
Члан 22.
Партија уједињених пензионера Србије је организована по територијалном принципу , на
локалном и републичком нивоу.
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На локалном нивоу основни облици организовања су:
1) месни огранци, месне организације
2) општинске организације,
3) градске организације и
4) покрајинске организације.
На републичком нивоу формира се републичка организација ПУПС.
III
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПУПС НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
1. МЕСНИ ОГРАНАК - ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 23.
Ради што потпунијег остваривања циљева и задатака Партије образују се месне и
општинске организације.
Члан 24.
Месну организациу чине чланови Партије са територије једне или више месних
заједнице
У зависности од величине и разуђености, на територији једне месне заједнице може се
формирати више месних организација или огранака.
Месна организација се формира са најмање 30 (тридесет) чланова Партије.
Месна организација бира месни одбор и председника месног одбора, на четири године.
Месни одбор броји 5 – 9 чланова и може у току мандата заменити до 1/3 чланова.
За избор председника месног одбора претходно се прибавља сагласност општинског
одбора.
Уколико на територији месне заједнице има мање од 30 (тридесет) чланова, општински
одбор именује повереника Партије за ту месну заједницу.
Председник месног одбора и повереник су чланови општинског одбора по функцији.
Члан 25.
Надлежности месног одбора или повереника:
1. обавља послове које му стави у задатак општински одбор или други надлежни
орган Партије,
2. ради на придобијању чланова и гласача,
3. спроводи изборне активности у изборној кампањи,
4. предлаже општинском одбору кандидате за општинске одборнике и функционере
у локалној власти,
5. предлаже кандидате за функције у општинском одбору,
6. предлаже општинском обору мере за побољшање услова живота на територији
месне заједнице, општине и града,
7. прикупља чланарину, прилоге и донације.
2. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 26.
Општинску организацију чине чланови Партије са територије једне или више општине.
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Општинска организација се формира:
 ако су формирани месни одбори или именовани повереници на територији
половине од укупног броја месних заједница, и
 ако на територији општине има најмање 200 чланова Партије.
До испуњења ових услова месне организације су у саставу територијално најближе
општинске организације ПУПС.
Члан 27.
Органи општинске организације су:
1. Скупштина,
2. Општински одбор,
3. Председник општинског одбора,
4. Надзорни одбор,
5. Дисциплинска комисија.
Скупштина
Члан 28.
Највиши орган општинске организације је скупштина.
Седница скупштине општинске организације може бити изборна и радна.
Седнице изборне скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовна изборна скупштине одржава се сваке четврте године, а ванредна по потреби.
Скупштину сазива и седницом председава председник општинског одбора.
Ванредна изборна скупштина сазива се на захтев најмање једне трећине месних
огранака организација и на захтев Извршног одбора Партије.
Председник општинског одбора дужан је да ванредну седницу скупштине сазове у року
од 15 дана од дана када је захтев поднет.
Члан 29.
Скупштину општинске организације чине:
1. чланови
месних одбора, а по потреби и изабрани чланови из месних
организација,
2. општински одбор,
3. надзорни одбор,
4. дисциплинска комисија,
5. чланови општинске организације у органима власти на свим нивоима.
Члан 30.
Надлежности Скупштине општинске организације:
1. бира и разрешава председника и једног или више подпредседника општинског
одбора,
2. бира и разрешава чланове општинског одбора,
3. бира и разрешава председника и чланове надзорног одбора,
4. бира и разрешава председника и чланове дисциплинске комисије,
5. усваја извештаје о раду општинског одбора, надзорног одбора и дисциплинске
комисије,
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6. усваја извештај о финасијском пословању општинског одбора,
7. доноси пословник о раду скупштине општинске организације.
8. доноси Програм рада општинске организације.
Сви органи и чланови органа општинске организације бирају се на четири године.
Члан 31.
Скупштина пуноважно одлучује ако је седници присутна већина од укупног бројa
чланова Скупштине.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
Гласање је јавно, осим кад скупштина одлучи да се гласа тајно.
Општински одбор
Члан 32.
Општински одбор је највиши политички и оперативно извршни орган, који руководи
радом општинске организације између седница скупштине.
Општински одбор чине:
1. председник општинског одбора,
2. потпредседници општинског одбора,
3. председници месних одбора огранака и повереници у месним заједницама (по
функцији),
4. највише до 10 чланова који се бирају на скупштини општинске организације,
5. шеф одборничке групе у скупштини општине (по функцији),
6. носилац највише функције локалне власти (по функцији).
На упражњено место члана сталног састава, општински одбор може да кооптира
највише до једне трећине од броја чланова бираних на скупштини.
Члан 33.
Надлежности општинског одбора:
1) утврђује политику деловања на локалном нивоу, у складу са Програмом и Статутом Партије, прати њено остваривање у локалним органима и о томе извештава Извршни одбор,
2) доноси Пословник о раду,
3) организује рад Партије на територији општине,
4) спроводи ставове, одлуке и задатке виших органа Партије на територији своје
општине, и о томе извештава градски покрајински и Извршни одбор,
5) иницира и организује политичке трибине и друге скупове на територији општине,
на основу упутства Извршног одбора,
6) обавештава чланове и јавност о партијским ставовима и политици Партије,
7) организује и спроводи изборне активности на територији општине и именује
изборни штаб,
8) предлаже могуће кандидате за посланике и кандидате за одборнике општинске и
градске скупштине,
9) утврђује листу кандитата за одборнике у скупштини општине и именује одборнике
у скупштини општине и друге функционере у локалним органима, јавним
предузећима и установама контролише рад представника Партије у органима
локалне власти,уз сагласност Извршног одбора,
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10) разматра, анализира и оцењује, најмање једном у шест месеци, рад одборника и
других функционера ПУПС у општинским органима власти и о томе доставља
извештај градском покрајинском и Извршном одбору Партије,
11) одлучује на предлог месног одбора или повереника о пријему у чланство Партије
12) одлучује у другом степену, по жалби на дисциплинску меру,
13) оснива и распушта месне одбора и даје сагласност на предлог кандидата за
избор председника месног одбора,
14) именује и разрешава повереника ПУПС у месној заједници,
15) прати и усмерава рад месних организација и повереника и доноси упутства о
њиховом раду,
16) даје иницијалне предлоге кандидата за избор у органе Партије,
17) припрема и оранизује седнице скупштине општинске организације,
18) предлаже скупштини општинске организације кандидата за председника
општинске организације, уз претходну сагласност Извршног одбора,
19) предлаже скупштини општинске организације кандидате за остале функције и
чланове у органима општинске организације,
20) покреће питање одговорности функционера Партије из своје општинске
организације,
21) именује и разрешава секретара, благајника и портпарола, на предлог председника
општинског одбора,
22) формира, по потреби, стална и повремена радна тела и утврђује облике
деловања одбора,
23) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Партије.
24) усваја годишњи извештај о раду општинског одбора и извештај о финансијском
пословању,
25) доставља извештаје градском покрајинском и Извршном одбору Партије.
Општински одбор за свој рад и извршавање одлука и ставова органа Партије одговара
скупштини општинске организације, и Извршном одбору Партије.
Члан 34.
Од момента расписивања избора за посланике и одборнике, општински одбор обавља
функцију општинског изборног штаба.
Изборним штабом руководи председник општинског одбора.
Изборни штаб за свој рад одговара, Извршном одбору Партије.
Члан 35.
Седницу општинског одбора сазива и њоме председава председник општинског одбора
најмање једанпут у два месеца.
Ванредену седницу, председник је дужан да сазове на захтев најмање једне трећине
чланова општинског одбора, или на захтев Извршног одбора Партије, у року од 15 дана од
дана подношења захтева.
Општински одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина чланова
општинског одбора.
Члан 36.
Председник општинског одбора:
1. представља и заступа општинску организацију,
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2. руководи општинском организациојом и општинским одбором,
3. одређује послове и задатке подпредседнику, члановима и секретару општинског
одбора,
4. овлашћује подпредседника који ће га замењивати у његовом одсуству, на период
до три месеца,
5. прати и усклађује деловање месних организација,
6. одговоран је за обавештеност чланова Партије и шире јавности о политици и
ставовима Партије,
7. руководи организовањем и спровођењем изборних активности.
8. стара се о укупном финансијском пословању општинске организације,
Председник општинског одбора за свој рад одговара Скупштини општинске организације
Извршном одбору Партије.
Члан 37.
Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата..
Пре истека мандата, председнику општинског одбора функција престаје:
1. оставком,
2. престанком чланства у Партији,
3. опозивом од стране скупштине општинске организације,
4. разрешењем од стране Извршног одбора Партије када не спроводи Програм,
Статут и одлуке органа Партије.
,
Иницијативу за опозив председника општинског одбора, скупштини општинске
организације могу поднети најмање 1/3 месних организација, општински, градски и покрајински
одбор и Извршни одбор Партије. Иницијатива мора да садржи разлоге због којих се опозив
тражи. Одлуку о покретању иницијативе за опозив, општински одбор доноси тајним гласањем.
Ако скупштина опозове председника, на истој седници бира новог.
Члан 38.
Општински одбор може имати највише три подпредседника.
За свој рад подпредседници одговарају општинском одбору и председнику општинског
одбора.
Члан 39.
Подпредседнику општинског одбора функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, подпредседнику општинског одбора функција престаје:
1. оставком,
2. престанком чланства у Партији,
3. опозивом од стране Скупштине општинске организације,
4. разрешењем од стране општинског одбора.
Општински одбор може разрешити подпредседника општинског одбора, ако не спроводи
Програм, Статут и одлуке органа Партије.
Иницијативу за опозив подпредседника општинског одбора, скупштини општинске
организације подноси општински одбор на предлог председника или најмање 1/3 чланова
општинског одбор. Иницијатива мора да садржи разлоге због којих се опозив тражи.
Члан 40.
Секретар општинског одбора именује се за период од четири године.
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Мандат секретара може престати: оставком, разрешењем и престанком чланства у
Партији.
Члан 41.
Секретар општинског одбора:
1. организује и обавља административо-техничке послове у општинском одбору;
2. стара се о евиденцији чланства у општинској организацији;
3. организује дистрибуцију изборног и пропагандног материјала и материјала за
седнице органа;
4. извршава и друге задатке које му одреди председник општинског одбора.
Секретар за свој рад одговара општинском одбору и председнику општинског одбора.
Члан 42.
Члану општинског одбора, који неоправдано одсуствује са три узастопне седнице,
престаје мандат у општинском одбору.
Надзорни одбор
Члан 43.
Надзорни одбор врши надзор над укупним финансијским пословањем општинске
организације и о томе подноси извештај Скупштини општинске организације.
Надзорни одбор најмање једном годишње сачињава извештај о финансијском
пословању и са њиме упознаје општински одбор.
Надзорни одбор има председника и 2-4 чланова, који не могу бити бирани из састава
Општинског одбора
Дисциплинска комисија
Члан 44.
спроводи дисциплински

Дисциплинска комисија
поступак и доноси одлуку о
дисциплинској мери.
Дисциплинска комисија ради по посебном правилнику, који доноси Извршни одбор
Партије.
Дисциплинска комисија има председника и 2-4 чланова, који не могу бити бирани из
састава Општинског одбора.
Дисциплинска комисија о свом раду подноси извештај Скупштини општинске
организације.
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПАРТИЈЕ У ГРАДОВИМА
Члан 45.
Ради што потпунијег остваривања програмских циљева и задатака, Партија у градовима
образује органе:.
 градски одбор,
 председник градског одбора,
 надзорни одбор.
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Члан 46.
У градови који у свом саставу немају градске општине, ПУПС формира јединствену
градску организацију, на коју се примењују одредбе Статута за општинску организацију.
Градски одбор
Члан 47.
У градовим са више градских општина ПУПС формира Градски одбор ради спровођења
политике Партије од значаја за град.
Градски одбор чине:
1) председник и подпредседници градског одбора,
2) председници општинских одбора,
3) највише 10 чланова које бирају општински одбори по квоти градског одбора,
4) шеф одборничке групе у скупштини града (по функцији),
5) носилац највише функције власти у граду (по функцији).
На упражњено место члана сталног састава градског одбора, може се заменити највише
до једне трећине од броја бираних чланова.
Члан 48.
Надлежности градског одбора:
1) спроводи ставове, одлуке и задатке органа Партије од значаја за град, и о томе
извештава, Покрајински и Извршни одбор,
2) организује и иницира политичке трибине и друге скупове на територији града,
3) обавештава чланове и јавност о партијским ставовима и политици Партије од
значаја за град,
4) именује изборни штаб, организује и спроводи активности за изборе одборника у
градској скупштини,
5) на основу предлога из општинских одбора утврђује листу кандитата за одборнике
у скупштини града, уз претходну сагласност Покрајинског и Извршног одбора,
одлучује о избору одборника у скупштини града и других функционера у градским
органима, јавним предузећима и установама уз сагласност и Извршног одбора,
6) разматра, анализира и оцењује, најмање једном у шест месеци, рад одборника и
других функционера ПУПС у градским органима власти,
7) координира и усклађује рад општинских одбора у граду,
8) предлаже Извршном одбору распуштање општинског одбора са територије града
и именовање повереника,
9) врши избор и опозив председника и једног или више подпредседника градског
одбора уз сагласност Извршног одбора,
10) код избора и опозива председника Градског одбора Београда, Извршни одбор
даје сагласност уз претходну консултацију са Председником Партије,
11) утврђује број чланова сталног састава градског одбора, квоту и критеријуме
њиховог избора,
12) именује и разрешава секретара и благајника, на предлог председника градског
одбора,
13) бира председника и чланове надзорног одбора,
14) формира, по потреби, стална и повремена радна тела одбора,
15) доноси Пословник о раду градског одбора.
Градски одбор за свој рад одговара Извршном одбору Партије.
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Председник градског одбора
Члан 49.
Први председник градског одбора, након завршених избора у градским општинским
организацијама, бира се на конститутивној седници градског одбора коју сазива лице које
овласти председник Извршног одбора. У већ постојећим градским одборима, седницу сазива
актуелни председник
Овлашћено лице, након консултација са председницима општинских одбора и добијене
сагласности Извршног одбора ПУПС, предлаже лице за председника градског одбора.
Избор председника градског одбора је легалан ако је конститутивној седници
присуствовало више од 2/3 председника општинских одбора и ако је за њега гласала већина
присутних чланова.
Изабрани председник уз консултацију са председницима општинских одобора предлаже
кандидате за подпредседнике, утврђује број и избор чланова сталног састава градског одбора.
Члан 50.
Надлежности председника градског одбора:
1) представља, заступа и руководи градским одбором,
2) сазива и председава седницама градског одбора, најмање једанпут у 3 месеца,
3) одређује послове и задатке подпредседницима, члановима и секретару градског
одбора,
4) именује подпредседника који ће га замењивати у његовом одсуству,
5) одговоран је за обавештеност чланова Партије и шире јавности о политици и
ставовима Партије од интереса за град,
6) руководи изборним штабом,
7) подноси извештај о раду градском одбору,
Председник градског одбора за свој рад одговара градском, и Извршном одбору Партије.
.
Члан 51.
Од момента расписивања избора за посланике и градске одборнике, градски одбор
обавља функцију градског изборног штаба.
Градски изборни штаб спроводи изборну кампању.
Градским изборним штабом руководи председник градског одбора.
Градски изборни штаб за свој рад одговара Извршном одбору.
Члан 52.
Ванредену седницу Градског одбора председник је дужан да сазове на захтев најмање
једне трећине чланова градског одбора, или на захтев Извршног одбора Партије у року од 15
дана.
Градски одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина чланова градског
одбора.
Чланови Главног одбора и посланици, на позив председника градског одбора, имају
право и обавезу да учествују у раду и гласају на седницама градског одбора. Одлуке се доносе
већином гласова присутних.
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Члан 53.
Председнику градског одбора функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, председнику градског одбора функција престаје:
1) оставком,
2) престанком чланства у Партији,
3) опозивом од стране Градског одбора,
4) разрешењем од стране Извршног одбора,када не спроводи Програм, Статут и
одлуке органа Партије.
Извршни одбор Партије, може разрешити председника градског одбора,
Иницијативу за опозив председника градског одбора могу поднети најмање 1/3
општинских одбора.Иницијатива мора да садржи разлоге због којих се опозив тражи.
Члан 54.
Градски одбор може имати највише три подпредседника.
За свој рад подпредседници одговарају градском одбору и председнику градског
одбора.
Члан 55.
Подпредседнику градског одбора функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, подпредседнику градског одбора функција престаје:
1) оставком,
2) престанком чланства у Партији,
3) разрешењем од стране градског одбора.
Градски одбор, већином гласова, може разрешити подпредседника градског одбора, ако
не спроводи Програм, Статут и одлуке органа Партије.
Иницијативу за опозив подпредседника градског одбора, може поднети председник
градског одбора, или најмање 1/3 чланова градског одбор. Иницијатива мора да садржи
разлоге због којих се опозив тражи.
Члан 56.
Члану градског одбора, који неоправдано одсуствује узастопно са три седнице, престаје
мандат у градском одбору.
Секретар градског одбора
Члан 57.
Секретар градског одбора именује се за период од четири године, на предлог
председника Градског одбора.
Мандат секретара може престати: оставком, разрешењем и престанком чланства у
Партији.
Члан 58.
Секретар за свој рад одговара градском одбору и председнику градског одбора.
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Надзорни одбор
Члан 59.
Надзорни одбор врши надзор над укупним финансијским пословањем градског одбора.
Надзорни одбор најмање једном годишње сачињава извештај о финансијском
пословању и са њиме упознаје градски одбор.
Надзорни одбор има председника и најмање два члана који се не могу бирати из састава
градског одбора.
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПАРТИЈЕ У ПОКРАЈИНАМА
Члан 60.
Ради што потпунијег остваривања програмских циљева и задатака, Партија у
покрајинама формира органе:
1. покрајински одбор,
2. председник покрајинског одбора,
3. председништво Покрајинског одбора и
4. надзорни одбор.
Покрајински одбор
Члан 61.
Покрајински одбор је орган Партије који се формира ради спровођења политике Партије
од значаја за покрајину.
Покрајински одбор чине:
1. председник и подпредседници покрајинског одбора,
2. председници општинских и градских одбора,
3. чланови председништва Покрајинског одбора,
4. посланици у Скупштини Покрајине (по функцији),
5. носилац највише функције у покрајинској власти (по функцији).
Члан 62.
Надлежности Покрајинског одбора:
1) бира и разрешава председника и једног или више подпредседника Покрајинског
одбора, уз сагласност Извршног одбора. Код избора и разрешавања председника
Покрајинског одбора, Извршни одбор даје сагласност уз претходну консултацију
са Председником Партије,
2) бира и разрешава чланове председништва Покрајинског одбора,
3) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
4) усваја извештаје о раду председништва Покрајинског одбора и Надзорног одбора,
5) усваја извештај о финасијском пословању Покрајинског одбора,
6) доноси пословник о свом раду.
Покрајински одбор за свој рад одговара Извршном одбору Партије.

15

Члан 63.
Седнице Покрајинског одбора сазива и радом руководи председник Покрајинског
одбора, најмање једном у шест месеце.
Седницу може сазвати једна трећина чланова покрајинског одбора или виши орган
Партије.
Покрајински одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина чланова
одбора. Одлуке се доносе гласовима већине присутних чланова.
Председник Покрајинског одбора
Члан 64.
Председник и подпредседници Покрајинског одбора обављају функцију председника и
подпредседника председништва Покрајинског одбора.
Надлежности председника:
1) представља, заступа и руководи Покрајинским одбором и председништвом,
2) сазива и председава седницама Покрајинског одбора,
3) сазива и председава седницама председништва Покрајинског одбора,
4) одређује послове и задатке потпредседницима, члановима и секретару
председништва Покрајинског одбора,
5) овлашћује подпредседника који ће га замењивати у његовом одсуству,
6) одговоран је за обавештеност чланова Партије и шире јавности о политици и
ставовима Партије од интереса за покрајину,
7) руководи изборним штабом,
8) подноси извештај о раду председништва Покрајинском одбору.
Председник Покрајинског одбора за свој рад одговара Покрајинском одбору, Извршном
одбору Партије и Председништву Партије.
Члан 65.
Председнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, председнику покрајинског одбора функција престаје:
1) оставком,
2) престанком чланства у Партији,
3) опозивом од стране Покрајинског одбора
4) разрешењем од стране Председништва или Извршног одбора Партије, када не
спроводи Програм, Статут и одлуке органа Партије.
Иницијативу за опозив председника Покрајинског одбора могу поднети најмање 1/3
општинских и градских одбора.
Иницијатива мора да садржи разлоге због којих се опозив тражи.
Члан 66.
Покрајински одбор може имати највише три подпредседника.
За свој рад подпредседници одговарају Покрајинском
Покрајинског одбора.

одбору

и

председнику
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Члан 67.
Подпредседнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, подпредседнику покрајинског одбора функција престаје:
1) оставком,
2) престанком чланства у Партији,
3) опозивом или разрешењем од стране Покрајинског одбора.
Иницијативу за опозив подпредседника покрајинског одбора, може поднети председник
покрајинског одбора, или најмање 1/3 чланова покрајинског одбора.
Председништво покрајинског одбора
Члан 68.
Председништво покрајинског одбора је оперативно политички орган који руководи
спровођењем политике Партије од значаја за покрајину.
Седнице Председништва покрајинског одбора одржавају се најмање једном у два
месеца.
Председништво покрајинског одбора чине:
1) председник и потпредседници покрајинског одбора
2) до девет чланова Председништва у
Чланове Председништва именује Покрајински одбор на предлог председника
Покрајинског одбора.
Члан 69.
Надлежности Председништва Покрајинског одбора:
1) спроводи ставове, одлуке и задатке органа Партије од значаја за покрајину и о
томе извештава Извршни одбор,
2) организује и иницира политичке трибине и друге скупове на територији покрајине,
3) обавештава чланове и јавност о партијским ставовима и политици Партије од
значаја за покрајину,
4) именује изборни штаб, организује и спроводи активности за избор посланика у
скупштини покрајине,
5) утврђује, на основу предлога из општинских одбора, а уз сагласност
Председништва Партије, листу кандитата за посланике у скупштини покрајине,
6) Именује, уз сагласност Председништва Партије, посланике и председника
посланичке групе у скупштини покрајине, и друге функционере у покрајинским
органима, јавним предузећима и установама,
7) разматра, анализира и оцењује, најмање једном у шест месеци, рад одборника и
других функционера ПУПС у покрајинским органима власти,
8) координира и усклађује рад општинских и градских одбора у покрајини,
9) предлаже Извршном одбору распуштање општинског или градског одбора са
територије покрајине, именује повереника партије,
10) предлаже председника покрајинског одбора уз сагласност Извршног одбора,
11) предлаже председника и чланове Надзорног одбора,
12) именује и разрешава секретара и благајника, на предлог председника
покрајинског одбора,
13) формира, по потреби, стална и повремена радна тела,
14) припрема седнице покрајинског одбора,
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15) доноси пословник о раду.
Председништво за свој рад одговара Покрајинском и Извршном одбору Партије.
Члан 70.
Од момента расписивања избора
за републичке и покрајинске посланике,
председништво покрајинског одбора обавља функцију изборног штаба.
Изборни штаб спроводи изборну кампању по посебном плану, који усаглашава са
Извршним одбором и Централним изборним штабом.
Изборним штабом руководи председник председништва покрајинског одбора.
Изборни штаб за свој рад одговара Извршном одбору и Централном изборном штабу
Партије.
Члан 71.
Седницу председништва покрајинског одбора сазива и њоме председава председник
покрајинског одбора најмање једанпут у два месеца.
Ванредну седницу, председник је дужан да сазове на захтев најмање једне трећине
чланова покрајинског одбора или на захтев Извршног одбора Партије или виших органа
Партије у року од 15 дана.
Председништво покрајинског одбора пуноважно одлучује ако је на седници присутна
већина чланова покрајинског одбора.
Чланови Главног одбора и посланици, на
позив председника председништва
покрајинског одбора, имају право и обавезу да учествују у раду и гласају на седницама
покрајинског одбора и преседништва покрајинског одбора. Одлуке се доносе већином гласова
присутних.
Члан 72.
Члану председништва покрајинског одбора, који неоправдано одсуствује узастопно са
три седнице, престаје мандат у председништву покрајинског одбора.
Члан 73.
Секретара покрајинског одбора именује покрајински одбор на предлог председника
покрајинског одбора.
Секретар покрајинског одбора обавља и функцију секретара председништва
покрајинског одбора.
Секретар покрајинског одбора именује се на период од четири године.
Мандат секретара може престати: оставком, разрешењем и престанком чланства у
Партији.
Члан 74.
Секретар за свој рад одговара покрајинском одбору и председнику покрајинског одбора.
Надзорни одбор
Члан 75.
Надзорни одбор врши надзор над укупним финансијским пословањем
одбора.

Покрајинског
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Надзорни одбор најмање једном годишње сачињава извештај о финансијском
пословању и са њиме упознаје покрајински одбор.
Надзорни одбор има председника и 2-4 чланова, који се не могу бирати из састава
Покрајинског одбора.
IV
РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ
Члан 76.
Органи Партије чија се надлежност простире на целој територији Србије су:
1) Скупштина,
2) Главни одбор,
3) Председник,
4) Председништво,
5) Извршни одбор,
6) Статутарна комисија,
7) Надзорни одбор.
Скупштина Партије
Члан 77.
Скупштина је највиши орган Партије.
Скупштина Партије може бити изборна и радна.
Седнице изборне и радне скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница скупштине одржава се сваке четврте године, а ванредна по потреби.
Скупштину сазива и седницом председава председник Партије.
Ванредна седница Скупштине може се сазвати и на захтев:
 Главног одбора Партије,
 Две трећине општинских одбора.
Председник Партије дужан је да ванредну седницу сазове у року од три месеца од дана када је
захтев поднет.
Припремама за одржавање Скупштине руководи Председништво Партије.
Одлука о сазивању Изборне Скупштине објављује се месец дана пре одржавања,
односно петнаест дана пре одржавања редовне Скупштине.
Члан 78.
Чланом Скупштине постаје се:
 по функцији,
 избором од стране општинског одбора.
Скупштину чине по функцији:
1) сви чланови сталног састава Главног одбора,
2) Председништво,
3) Извршни одбор,
4) Председници општинских, градских и покрајинских одбора,
5) Статутарна комисија,
6) Надзорни одбор,
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7) републички и покрајински посланици и функционери, које бира Скупштина Србије
и Покрајине,
8) председници Савета Партије,
9) носиоци највиших функција у органима власти.
Број представника из општинских организација у Скупштини Партије, одређује Извршни
одбор Партије у сразмери коју утврди Главни одбор а на основу величине и састава
општинске организације.
Члан 79.
Надлежности Скупштине:
1) доноси Програм и Статут Партије, као и њихове измене и допуне и утврђује општу
стратегију политичког деловања Партије,
2) доноси декларације (политичку платформу) и утврђује смернице и ставове,,
3) разматра и усваја извештај Председника Партије о раду Партије између два
заседања Скупштине,
4) разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора Партије,
5) бира и разрешава Председника
6) бира и разрешава чланове сталног састава Главног одбора Партије, на предлог
Председништва Партије,
7) бира и разрешава Статутарну комисију и Надзорни одбор Партије,
8) доноси Пословник о раду,
9) одлучује о престанку рада Партије,
10) разматра и друга питања од значаја за деловање Партије.
Члан 80.
Скупштина Партије пуноважно одлучује ако је присутна већина од укупног броја чланова
Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине.
Скупштина Партије одлуке доноси јавним гласањем, ако Пословником о раду није
другачије уређено.
Главни одбор
Члан 81.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Партији између два заседања Скупштине,
и одговоран је за остваривање Програма и политичких ставова, које је усвојила Скупштина
Партије.
Члан 82.
Главни одбор чине:
1) председник партије,
2) председништво Партије
3) председник, потпредседници и чланови Извршног одбора Партије,
4) секретар и портпарол Партије,
5) председници општинских, градских, и покрајинских одбора,
6) републички посланици,
7) чланови Владе Републике Србије,
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8) стални састав од 50 чланова Партије , које бира Скупштина,
9) у току мандата стални састав се може увећати за највише 30 чланова – на
предлог Председништва Партије.
Седницама Главног одбора обавезно присуствују председници Статутарне комисије и
Надзорног одбора Партије.
Мандат чланова Главног одбора траје четири године.
Главни одбор у свом мандату може да кооптира до једне трећине чланова сталног
састава.
Члан 83.
Надлежности Главног одбора:
1) утврђује предлог Програма и Статута Партије, као и њихове измене и допуне,
2) усклађује Статут Партије са законским прописима између две Скупштине, у
случају да то законски прописи налажу,
3) утврђује политику развоја и организације Партије,
4) Доноси одлуку о удруживању у шире политичке савезе у земљи и иностранству и
спајању са другим политичким организацијама
5) бира и разрешава Заменика председника Партије, потпредседнике Партије и
чланове састава Председништва на предлог Председника Партије,
6) бира и разрешава председника, потпредседнике и чланове Извршног одбора
Партије на педлог Председника Партије,
7) на предлог председника Партије именује секретара,
8) може да врши корекције, измене и допуне организовања ПУПС на локалном
нивоу,
9) прописује услове и критеријуме по којима се утврђују кандидати за посланике,
10) утврђује изборну листу за народне посланике,
11) доноси акте којима се ближе уређује организација и рад органа Партије,
12) може да тражи сазивање ванредне седнице Скупштине Партије,
13) доноси коначну одлуку по приговору на одлуке нижих органа Партије,
14) утврђује предлоге за избор и опозив чланова органа и функционера, које бира
Скупштина Партије,
15) врши попуну до једне трећине чланова органа Партије које бира Скупштина о чему
Скупштину извештава на првој седници,
16) верификује мандат члановима Главног одбора по функцији,
17) разматра и усваја годишњи извештај председника Партије о раду Партије,
18) усваја извештај о раду Извршног одбора,
19) усваја годишњи извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,
20) доноси Пословник о свом раду и друга општа акта Партије,
21) доноси одлуку о висини чланарине.
.
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима
Партије.
Члан 84.
У изузетним случајевима Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности
Скупштине Партије, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно
питање или спречава наступање штетних последица по Партију.
Оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова и
прописане надлежности органа Партије.
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Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави
мишљење Статутарне комисије.
Главни одбор одлуке донете у складу са ставом 1. овог члана упућује Скупштини на
верификацију на првом наредном заседању.
Члан 85.
Главни одбор састаје се најмање једном годишње.
Седнице Главног одбора сазива и њима председава Председник Партије.
Седнице Главног одбора могу бити редовне и ванредне.
Ванредна седница може се сазвати и на захтев једне трећине чланова Главног одбора.
Председник Партије дужан је да ванредну седницу сазове у року од месец дана од дана
када је захтев поднет.
Члан 86.
Главни одбор заседа ако је присутна већина чланова Главног одбора, а одлуке доноси
већином присутних чланова.
Већином гласова од укупног броја чланова, Главни одбора доноси одлуке о:
1. покретању поступка за изгласавање неповерења, опозива или разрешења,
председнику, заменику председника и подпредседницима Партије,
2. учешћу на изборима,
3. ступању или иступању из коалиција,
4. одржавању седнице без присуства јавности.
Двотрећинском већином од укупног броја чланова, Главни одбор доноси одлуке из члана
83. овог Статута.
Главни одбор о свим питањима по правилу гласа јавно.
Председник Партије
Члан 87.
Председник Партије представља и заступа Партију и руководи Партијом у складу са
Законом, Програмом и Статутом Партије.
Члан 88.
Председника Партије бира Скупштина Партије .
Сваки члан Партије може бити кандидован за председника Партије, ако га предложи
најмање петнаест општинских одбора.
Општински одбори своје предлоге за избор Председника у писаној форми достављају
Председништву Партије.
Председништво евидентира достављене предлоге, утврђује и подноси предлог листе
кандидата Главном одбору за избор Председника Партије.
Члан 89.
Кандидат који у првом кругу гласања освоји већину гласова од укупног броја чланова
Скупштине Партије, изабран је за председника Партије.
Уколико на изборима учествује само један кандидат и не освоји потребну већину
гласова, поступак кандидовања и избора се понавља са новим кандидатом.
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Ако на изборима за председника Партије учествује више кандидата, а ниједан од њих не
освоји потребну већину у првом кругу гласања, гласање се понавља између два кандидата који
су освојили највећи број гласова. Изабран је кандидат који освоји више гласова у другом кругу.
Члан 90.
Председнику Партије функција престаје истеком мандата.
Пре истека мандата, фунција председнику Партије престаје: оставком, престанком
чланства у Партији и опозивом од стране Скупштине.
Скупштина може већином од укупног броја својих чланова, опозвати Председника
Партије, ако не извршава одлуке Скупштине или Главног одбора Партије и ако не поштује
Статут и Програм Партије.
Члан 91.
Надлежности Председника Партије:
1) спроводи одлуке Скупштине и Главног одбора Партије,
2) сазива и председава седницама Скупштине, Главног одбора и Председништва
Партије,
3) координира и усклађује рад органа Партије, посланичке групе, и државних
функционера на нивоу Републике,
4) предлаже кандидате за: заменика председника Партије, потпредседнике Партије и
чланове Председништва,
5) предлаже кандидате за председника, потпредседнике и чланове Извршног
одбора,
6) у име Председништва предлаже Главном одбору листу кандидата за народне
посланике,
7) предлаже Председништву носиоце посланичких мандата, државних и других
јавних функција на нивоу Републике и покрајина,
8) предлаже Главном одбору именовање секретара Партије,
9) заузима став о предлогу председника Извршног одбора за избор и разрешење
председника градског одбора Београда и председника покрајинских одбора
Партије,
10) именује портпарола Партије и саветнике председника Партије за поједина питања,
11) даје пуномоћје за заступање Партије пред судом и другим државним органима,
12) одређује задужења заменику председника и потпредседницима Партије,
13) подноси извештај о раду Партије, Скупштини и Главном одбору.
Члан 92.
Председник Партије може обуставити од извршења одлуку Извршног одбора и вратити
је на поновно одлучивање. Ако при поновном одлучивању Извршни одбор донесе исту одлуку,
председник Партије може сазвати седницу Председништва најкасније у року од 30 дана, да о
спорном питању одлучи.
У хитним случајевима председник Партије може донети одлуку извршног карактера из
надлежности других органа Партије, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њом се
решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Партију. Оваквом
одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова и прописане
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надлежности органа Партије. Оваква одлука мора бити верификована на првој седници тог
органа.
Заменик Председника Партије
Члан 93.
Заменик Председника Партије обавља послове које му одлуком повери Председник
Партије, и потписује документа за које га овласти Председник Партије
Заменик председника Партије замењује председника Партије у случају његове
спречености или одсутности.
У случају престанка обављања функције Председника Партије, заменик председника
Партије је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине.
Заменик председника Партије за свој рад одговара Председнику и Главном одбору
Партије.
Члан 94.
.
Главни одбор може, на предлог председника Партије или трећине чланова Главног
одбора, већином гласова од присутних чланова Главног одбора опозвати заменика
Председника Партије ако не извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и Председника
Партије, и ако не поштује Програм и Статут Партије.
Подпредседници Партије
Члан 95.
Партија има најмање осам подпредседника, које бира Главни одбор на предлог
председника Партије.
Потпредседник је изабран, када за њега гласа већина од присутних чланова Главног
одбора..
При избору подпредседника Партије мора се водити рачуна о територијалној и полној
заступљености.
Члан 96.
Подпредседници Партије су задужени за остваривање политике Партије у појединим
областима Програма Партије.
Подпредседници Партије помажу Председнику Партије у обављању његових послова.
Подпредседници Партије одговарају за свој рад Председнику Партије и Главном одбору.
Главни одбор може, на предлог Председника Партије, или једне трећине чланова Главног
одбора, опозвати подпредседника Партије ако не извршава одлуке Главног одбора и
Председника Партије, и ако не поштује Програм и Статут Партије.
Председништво Партије
Члан 97.
Председништво
је политички орган, који непосредно руководи Партијом између
седница Главног одбора.
Мандат Председништва Партије траје четири године.
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Члан 98.
Председништво чине:
1) председник ПУПС-а,
2) заменик председника ПУПС-а,
3) подпредседници ПУПС-а,
4) председник Извршног одбора,
5) председници покрајинских одбора,
6) председник градског одбора Београда,
Седници Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву.
Функцују секретара Председништва, обавља секретар Партије.
Члан 99.
Надлежности Председништва:
1) анализира актуелну политичку ситуацију и заузима опште политичке ставове,
2) спроводи одлуке Скупштине и Главног одбора ПУПС,
3) одлучује о учешћу Партије на изборима, доноси смернице, план и програм
изборне кампање,
4) образује Централни изборни штаб Партије,
5) одлучује о учешћу Партије у Влади Републике,
6) врши контролу рада представника ПУПС у власти и усмерава рад посланичке
групе,
7) води кадровску политику у Партији,
8) организује и води укупну информативно-пропагандну делатност у Партији,
9) потврђује листе кандидата за посланике на републичком и покрајинском нивоу,
одлучује о мандатима посланика, именује и разрешава председника и заменика
председника посланичких група у Скупштини Републике и Покрајина,
10) доноси Правилник о раду посланичке групе,
11) одлучује о кандидатима за носиоце
функција власти на републичком и
покрајинском нивоу и потврђује кандидате за носиоце највиших функција,
12) припрема седнице Главног одбора,
13) утврђује предлог чланова сталног састава Главног одбора,
14) предлаже кандидате за функције које бира Главни одбор,
15) предлаже политичке и друге одлуке и документа, које доноси Главни одбор,
16) доноси одлуку о образовању савета,именује и разрешава председнике и чланове
савета Партије,
17) иницира и остварује сарадњу са сродним партијама и организацијама у земљи и
иностранству,
18) даје смернице Извршном одбору за остваривање политике Партије из његове
надлежности,
19) у изузетним случајевима, када је неопходно хитно реаговање, или када не постоји
могућност за сазивање седнице Главног одбора, односно Скупштине,
Председништво може донети одлуку из надлежности ова два органа. За тако
донету одлуку, Председништво мора тражити накнадну потврду надлежног органа,
20) доноси акте о организацији и раду стручне службе Партије и о материјалном и
финансијском пословању,
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21) даје сагласност за прибављање и отуђење имовине Партије: за непокретне
вредности изнад милион динара, а за покретну имовину за вредности изнад
500.000,00 динара.
22) доноси пословник о свом раду,
23) обавља и друге послове, које му повери Главни одбор.
Председништво за свој рад одговара Главном одбору и Скупштини.
Извршни одбор
Члан 100.
Извршни одбор је извршни орган Партије, који организује и спроводи политику Партије.
Извршни одбор чине председник, два потпредседника и највише 14 чланова одбора.
Председништво, на предлог Председника Партије, предлаже мандатара за састав
Извршног одбора. Мандатар уз консултацију са Председником Партије предлаже Главном
одбору кандидате за потпреседнике и чланове Извршног одбора, план и програм његовог рада.
Главни одбор гласа о предлогу састава извршног одбора у целини. Уколико предлог не
добије већину гласова присутних чланова Главног одбора, Председништво је дужно да
предложи новог мандатара на следећпј седници Главног одбора.
Уколико председник Извршног одбора поднесе оставку, буде опозван, разрешен, или из
других разлога, трајно није у могућности да обавља дужност, потпреседник Извршног одбора,
кога одреди Председник Партије, дужан је да води послове Извршног одбора до избора новог
председника, а најдуже до прве седнице Главног одбора.
Председништво или 1/3 чланова Главног одбора могу поставити питање поверења
Извршном одбору. У том случају се заказује седница Главног одбора у року од 15 дана кад је
поднет предлог, на којој ће се расправити и одлучити о предлогу.
Члан 101.
Надлежности председника Извршног одбора
1) сазива и председава седницама Извршног одбора,
2) одређује задужења потпреседницима и члановима Извршног одбора,
3) предлаже председнику Партије избор, опозив и разрешење потпредседника и
члана Извршног одбора.
У изузетним случајевима Председник извршног одбора овлашћен је да донесе одлуку из
надлежности Извршног одбора, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се
решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Партију. Овако донете
одлуке морају бити верификоване на првој седници Извршног одбора. Овом одлуком не могу
бити дерогирана Статутом гарантована права чланова и прописане надлежности Извршног
одбора.
Председник Извршног одбора за свој рад одговоран је Председнику, Председништву
Главном одбору, и Извршном одборуПартије.
Члан 102.
Надлежности Извршног одбора:
1) одговара за спровођење одлука Скупштине, Главног одбора, Председника и
Председништва Партије,
2) прати, усклађује и координира рад општинских, градских и покрајинских одбора,
26

3) сазива регионалне састанке председника општинских одбора,
4) одлучује о питањима организације рада Партије,
5) стара се о информисању чланства ПУПС, организује и спроводи политичко
пропагандну активност,
6) припрема предлоге докумената ПУПС,
7) ставља ван снаге одлуке покрајинских, градских, и општинских органа ПУПС, које
нису у сагласности са одлукама Главног одбора,
8) доноси одлуку о учешћу Партије на ванредним локалним изборима,
9) доноси одлуку о ступању у коалицију, или иступању из ње на локалном нивоу,
10) даје сагласност на предлог коалиционог споразума за избор одборника,
11) планира и организује промоцију Партије и политичке скупове од ширег значаја,
12) доноси одлуку о распуштању општинских одбора, и именује поверенике Партије,
13) предлаже председнику и председништву Партије доношење одлуке о
распуштању градских и покрајинских одбора и именује поверенике Партије,
14) одлучује о разрешењу председника општинских и градских одбора,
15) потврђује изборну листу за избор одборника за скупштину јединица локалне
самоуправе,
16) даје сагласност на предлог о додели функција представницима Партије у
локалним органима, јавним предузећима и установама,
17) одговара за организовање и спровођење изборне кампање,
18) доноси Правилник о дисциплинској одговорности,
19) доноси општа и друга акта везана за организацију и рад стручне службе,
20) оснива радна тела за поједине послове из делокруга Извршног одбора,
21) организује централну евиденцију чланства,
22) доноси Пословник о раду,
23) обавља и друге послове које му повере надлежни органи Партије.
24) предлаже Главном одбору одлуку о висини чланарине и њеној расподели.
Извршни одбор је дужан да на седницама Главног одбора подноси извештај о свом раду.
Извршни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине
чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова, по правилу јавним гласањем.
Члан 103.
Секретара Извршног одбора именује Извршни одбор на предлог председника
Извршног одбора.
Надлежности секретара Извршног одбора:
 организује и обавља административно-техничке послове у Извршном одбору,
 учествује у припреми седница Извршног одбора,
 одржава свакодневну радну везу општинским, градским и покрајинским одборима
по налогу и инструкцијама председника Извршног одбора,
 прати и организује документалистичку и другу обраду материјала и података из
организацијских целина Партије по договору и упутствима председника Извршног
одбора,
 учествује у припреми и изради докумената и одлука из надлежности Извршног
одбора,
 у договору са председником Извршног одбора организује и прати реализацију
одлука, ставова и закључака Извршног одбора на терену,
 обавља и друге послове и задатке које му одреди председник Извршног одбора.
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Секретар за свој рад одговара Извршном одбору и председнику Извршног одбора.
Статутарна комисија
Члан 104.
Статутарна комисија је самостални орган ПУПС.
Статутарна комисија има председника и шест чланова.
Чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови других органа
Партије из члана 76. овог Статута изузев Скупштине.
Чланови Статутарне комисије по правилу су дипломирани правници.
Надлежности Статутарне комисије:
1) припрема нацрт измена и допуна Статута по одлуци Главног одбора или
Председништва ПУПС,
2) тумачи одредбе Статута и других општих аката Партије,
3) решава сукоб надлежности органа Партије,
4) доноси пословник о свом раду.
Статутарна комисија подноси извештај о свом раду Скупштини Партије а са извештајем
претходно упознаје Председништво и Главни одбор ПУПС.
Члан 105.
Тумачење Статута и других општих аката Партије могу да траже органи а преко њих и
чланови Партије.
Тумачење Статутарне комисије је обавезујуће за све чланове и органе до наредне
седнице Скупштине Партије.
Члан 106.
Статутарна комисија, по правилу, ради у пуном саставу.
Статутарна комисија пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине
чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја чланова.
Надзорни одбор
Члан 107.
Надзорни одбор је самостални орган ПУПС.
Надзорни одбор врши надзор над приходима, употреби финансијских средстава,
управљању имовином и укупним пословањем Партије.
Надзорни одбор има председника и четири члана.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови других органа Партије.
из члана 76. Овог Статута, изузев Скупштине.
Надзорни одбор подноси извештај о контроли финансијског пословања Главном одбору
и Председништву.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Партије и са извештајем
претходно упознаје Председништво и Главни одбор Партије.
Надзорни одбор, по правилу ради у пуном саставу.
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Надзорни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од
чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја чланова.

половине

Секретар Партије
Члан 108.
Надлежности Секретара Партије:
 организује рад на припреми седница органа Партије и изради општих аката,
 учествује у припреми одлука о организацији рада Партије и њених стручних
служби,
 прати бројно стање чланства Партије и стара се о развоју партијске мреже,
 одобрава израду печата општинским одборима и одређује лице за преузимање
печата, документације и имовине распуштеног општинског одбора, у складу са
одлуком Извршног одбора,
 потписује финансијска документа,
 припрема предлог финансијског плана за наредну календарску годину и
координира израду финансијских планова организација Партије,
 одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига
Партије и овлашћен је да контактира са надлежним органима,
 на основу одлуке надлежног органа Партије, организује стручну службу и руководи
њоме,
 извршава и друге задатке које добије од Председника и Председништва Партије.
За свој рад одговара Главном одбору, Председнику и Председништву Партије.
Секретар је непосредно одговоран за рад и располагње средствима одобреним у
Финансијском плану Партије и стара се о њиховом законитом и наменском трошењу.
Савети
Члан 109.
Савети су облици деловања који се баве стручно-политичким питањима значајним за
Партију, у различитим делатностима (политичког система, привреде, пољопривреде, положаја
младе генерације, социјалне политике, науке, културе, образовања, бриге о деци и породици,
екологије и слично).
Савети су дужни да прате и анализирају проблематику из области за коју су образовани и о
томе припремају извештаје и предлоге Председнику и Председништву Партије.
Представници Партије у органима власти
Члан 110.
Посланици и одборници ПУПС су чланови Партије који у републичкој, покрајинским,
градским и општинским скупштинама представљају Партију и спроводе њене политичке
ставове.
Посланички и одборнички мандати припадају Партији.
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Члан 111.
Приликом предлагања кандидата за стављање на изборну листу за избор посланика и
додељивању мандата посланика узеће се у обзир рад у Партији, углед који кандидат има у
средини у којој живи, односно који ужива у стручним круговима, моралне особине,
организационе и политичке способности.
Члан 112.
Изборне листе за посланике у Народној Скупштини Србије и редослед на тим листама
усваја Главни одбор на предлог Председништва, имајући у виду и предлоге општинских
одбора, а водећи рачуна и о равномерној територијалној заступљености региона.
Изборне листе за посланике у скупштинама покрајина и за одборнике у скупштинама
општина градова и редослед на тим листама, усваја Извршни одбор Партије на предлог
општинских, градских и покрајинских одбора.
Члан 113.
Посланичком групом руководи председник посланичке групе, кога за Народну Скупштину
Србије, именује и разрешава Председништво Партије, а за Скупштину Покрајине
Председништво покрајинског одбора.
Најмање једном у шест месеци председник посланичке групе дужан је да поднесе
Главном одбору и Председништву Партије извештај о раду посланиче групе.
Члан 114.
Посланици, одборници и сви други функционери у органима власти, јавним предузећима
и установама, обавезни су да стално учествују у деловању Партије и спроводе њене одлуке.
Обавезе посланика и функционера у Републици Србији, детаљније прописује Главни
одбор, а обавезе посланика покрајинских скупштина, одборника, градских и општинских
скупштина и других покрајинских и локалних функционера прописује Извршни одбор Партије.
Члан 115.
Сви плаћени посланици, одборници и функционери дужни су да материјално помажу
Партију, на основу акта који доноси Председништво Партије.
V
ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ПАРТИЈЕ
Члан 116.
Партија може имати сопствену имовину коју чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права, коју користи и њоме
располаже ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом.
Партија може стицати право својине на покретним и непокретним стварима, као и право
располагања, право коришћења, односно друга права на непокретностима сагласно закону.
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Члан 117.
Средства за финансирање редовнoг рада и вођење изборне кампање, Партија стиче из
следећих извора:
1) јавних извора, који чине: буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне
аутономије и буџета јединица локалне самоуправе.
2) приватних извора, који чине: чланарина, прилози правних и физичких лица,
прихода од промотивних активности, прихода од имовине и легата.
Финансијским планом, који доноси Председништво Партије, распоређују се приходи
према изворима а расходи према намени и у складу са циљевима и задацима Партије.
Председништво Партије може у току године вршити измене висине појединих прихода
или расхода у финансијском плану, у оквиру укупно планираних средстава.
Члан 118.
Сва имовина Партије је недељива и њоме располаже и управља Председништво
Партије.
VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 119.
Рад Партије престаје одлуком Скупштине Партије.
Члан 120.
У случају престанка рада, имовина Партије прелази у власништво Савезу пензионера
Србије.
Члан 121.
Овај Статут усвојен је на 2. Редовној Изборној Скупштини Партије уједињених
пензионера Србије дана 25. априла 2010.године и ступа на снагу даном усвајања, чиме
престаје важност Статута усвојеног 20. марта 2006. године.

БЕОГРАД
25.априла 2010.године

ПРЕДСЕДНИК ПАРТИЈE
др Јован Кркобабић
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