I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статут ПАРТИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (у даљем тексту:
Партија) уређује циљеве и основна начела организовања, јавне ознаке и седиште,
поступак учлањивања и престанак чланства, права, обавезе и одговорност чланова,
оргaнизациону структуру и органе, начин одлучивања и доношења аката, имовину,
стицање и располагање средствима, престанак рада Партије и друга значајна питања,
која се односе на организацију, функционисање и деловање Партије.
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, побољшање њиховог материјалног и социјалног
положаја и враћање њиховог достојанства у друштву; опоравак и стабилни развој
националне економије, на принципима тржишне привреде и заштите права запослених;
изградњу друштва социјалне правде и солидарности за све грађане; изградњу правне
државе на демократским основама и владавини права; потпунију и равноправнију здравствену заштиту грађана; усавршавањe система образовања, науке, културе, спорта и
уметности, доступних свима; заштиту животне средине; одбрану и безбедност земље и
заштиту личне и имовинске сигурности грађана, на принципима независности и
равноправности и на унапређивање сарадње са суседним државама, другим државама и
међународним организацијама на равноправним основама.
Партија 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 Партије.
Партија делује јавно и сарађује са средствима јавног информисања.
Члан 3.
Основна начела организовања и деловања Партије заснивају се:
 на територијалној основи;
 на демократском одлучивању,
 на повезаности Партије и одборничких и посланичких клубова.
Члан 4.
Назив Партије је: ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ.
Скраћени назив Партије је: ПУПС.
Седиште Партије је: Београд, улица Светозара Марковића број 32.
Партија има својство правног лица.
Члан 5.
Симболи Партије су амблем и застава.
Амблем Партије је две алке беле боје у правоугаонику црвене боје, испод чега се
налази скраћени назив Партије у плавој боји, што заједно представља снагу, повезаност
и отвореност Партије.
Застава Партије је у облику правоугаоника беле боје, са ивицама плаве боје и
амблемом Партије у средини поља заставе, а испод тога у првом реду речи: Партија
часних намера исписане црвеним словима, а у другом реду пун назив Партије исписан
словима плаве боје.
Члан 6.
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 општинске организације садржи текст: Партија уједињених пензионера
Србије – Општинска организација _______________. У средини печата је амблем
Партије. Текст је исписан ћириличним писмом, а у општинама са националним
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мањинама и на језицима и писму националних мањина утврђени статутом општине да су
у службеној употреби.
II ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ПАРТИЈЕ
Члан 7.
Члан Партије може бити сваки пунолетан грађанин који приступи Партији и
потпише приступницу којом изјављује да прихвата Програм и Статут Партије и који је
спреман да ради на њиховом спровођењу, а није професионално или политички
компромитован.
О пријему у чланство Партије одлучује месна односно општинска организација.
Чланску карту, оверену печатом, издаје општински одбор надлежан по месту
пребивалишта, а потписује је председник тог одбора.
Чланство у другим организацијама чији циљеви и задаци нису у супротности са
Програмом и циљевима Партије, осим у политичким странкама, не чини сметњу за
чланство у Партији.
Помажући члан може бити појединац који није редован члан Партије или правно
лице које повремено, новчаним прилозима и другим донацијама, доприноси
остваривању циљева и задатака Партије.
Почасни члан може бити лице које је својим радом и залагањем дало значајан
допринос остваривању задатака Партије.
О прихватању помажућег члана одлуку доноси Извршни одбор Партије, а
проглашење почасног члана врши Главни одбор Партије, на предлог председника
Партије.
Матичну евиденцију о члановима Партије води општински одбор, а помоћну
евиденцију води месни одбор. Централну евиденцију о чланству Партије води
Секретаријат Партије
Члан 8.
Чланови Партије имају једнака права и обавезе.
Члан Партије има право: да бира и да буде биран у све органе; да учествује у
свим активностима; да слободно изражава мишљење у Партији; да покреће иницијативе
и даје предлоге; да остварује и друга права утврђена Статутом и другим актима Партије
и да добије заштиту Партије ако буде угрожен због обављања политичких активности
Партије.
Члан Партије дужан је: да се придржава Програма и Статута Партије; да шири
програмска начела и политичке ставове Партије; да учествује и помаже у активности; да
се посебно ангажује у изборној кампањи; да, према својим могућностима, плаћа
чланарину и материјално помаже деловање Партије и да испуњава и друге обавезе у
складу са Статутом, општим актима и одлукама органа Партије.
Члан 9.
Чланство у Партији престаје искључењем и брисањем из евиденције чланова.
Члан 10.
Према члану Партије могу се изрећи следеће дисциплинске мере: критика,
опомена и искључење.
Критика ће се изрећи члану који не показује већу активност, који се немарно
односи према задацима и пословима Партије.
Опомена ће се изрећи члану Партије када и поред изречене критике наставља да
се понаша на исти начин због чега му је изречена критика или када учини неку радњу
која није сагласна одлукама органа Партије, без већих последица за Партију.
Мера искључења из Партије предузима се према члану Партије који политички
делује супротно Програму и политичким ставовима Партије; који повредом Статута
Партије наноси штету Партији; који не извршава одлуке органа Партије или поступа у
супротности са њима и који неовлашћено износи у јавност расправе, закључке и писани
материјал са седница органа Партије.
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Без спровођења поступка члан Партије се брише из евиденције чланства: смрћу;
када иступи из чланства Партије; када прећутно напусти Партију; када ступи у другу
политичку странку или иступа у јавности у име друге политичке странке и када се
кандидује на изборима без сагласности Партије.
Брисање из евиденције чланства врши општински одбор на предлог месног
одбора и, по потреби, уз консултацију са Извршним одбором Партије.
Члан 11.
Предлог за изрицање дисциплинских мера могу поднети месни одбор, Извршни
одбор Партије и председник Партије.
По предлогу поступак спроводи и одлуку доноси Дисциплинска комисија.
Члан коме је изречена дисциплинска мера има право да поднесе жалбу
општинском одбору Партије у року од 30 дана од дана изрицања мере. Одлука
општинског одбора по жалби је коначна.
До коначне одлуке по жалби, на одлуку о искључењу, члану мирују права и
обавезе у Партији.
Члан 12.
За постигнуте резултате у остваривању
допринос унапређивању односа у Партији, могу
месним и општинским организацијама Партије и
институцијама.
Врсте и облике признања и органе који
Главни одбор.

програмских циљева и задатака и за
се доделити признања члану Партије,
другим појединцима, организацијама и
одлучују о додели признања утврђује

III ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 13.
Партија је организована на територијалној основи у облику:
 месних организација,
 општинских организација,
 републичке организације.
Члан 14.
Ради што потпунијег остваривања циљева и задатака Партије образују се месне и
општинске организације, као основни организациони облици, који остварују активност –
општинска организација на територији једне или више општина; - месна организација, на
подручју једне или више месних заједница у оквиру општинске организације или на
територији једног или више села, насеља или делова општине.
Општински одбор самостално одлучује о броју чланова потребном за оснивање
месне организације.
Члан 15.
Месна организација има месни одбор и председника месног одбора, који се
бирају на четири године. Месни одбор броји, начелно, од 5 – 9 чланова и може се, у току
мандата, заменити 1/3 чланова.
Месна организација и месни одбор обављају послове које им стави у задатак
општински одбор или други надлежни орган Партије. Они имају право да дају
иницијативе за решавање појединих питања која се односе на развој друштва или
односа у Партији.
Месна организација има право да покреће питање одговорности свих носилаца
функција у Партији.
Председника месног одбора бирају чланови месне организације. Председник
месног одбора је по функцији члан општинског одбора.
Члан 16.
Општинску организацију чине чланови Партије са територије једне општине.
Органи општинске организације су:
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Скупштина,
Општински одбор,
Надзорни одбор,
Дисциплинска комисија.

Члан 17.
Највиши орган општинске организације је Скупштина и сазива се најмање једном
у две године.
Скупштину општинске организације сачињавају чланови месних одбора и
изабрани делегати у месним организацијама.
Скупштина општинске организације бира председника, потпредседника(е),
чланове Општинског одбора, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, на време од
четири године и усваја извештај о раду и финансијском пословању општинског одбора.
О кандидату за избор председника општинске организације врше се консултације
са Извршним одбором Партије.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Гласање је јавно –
дизањем руке, уколико скупштина не одлучи да се гласа тајно – гласачким листићима.
Прву седницу скупштине сазива Иницијативни одбор и предлаже дневни ред,
избор радног председништва седнице, записничара и два оверача записника.
Члан 18.
Општински одбор руководи радом општинске организације између седница
скупштине.
Општински одбор чине чланови изабрани на скупштини општинске организације и
чланови по функцији (председници месних одбора). Приликом избора води се рачуна о
одређеној заступљености жена.
На упражњено место члана општинског одбора, одбор може да кооптира највише
до 20% од укупног броја чланова општинског одбора.
Ради ефикаснијег обављања послова општински одбор може да оснује стална и
повремена радна тела.
Члан 19.
Општински одбор:
 спроводи ставове и задатке Партије на територији општине;
 утврђује политику на локалном нивоу, у складу са Програмом и Статутом
Партије, прати њено остваривање у локалним органима и о томе извештава
Извршни одбор Партије;
 даје иницијалне предлоге за избор органа у Партији;
 покреће питање одговорности појединих функционера у Партији;
 предлаже кандидате за посланике и кандидате за одборнике, као и кандидате
за друге функције у локалним органима, јавним предузећима и установама;
 организује и спроводи изборне активности на територији општине;
 организује и иницира политичке трибине и друге скупове на територији
општине;
 обавештава чланове и јавност о партијским ставовима о политици Партије;
 оснива месне организације и потврђује избор месних одбора;
 прати и усмерава рад месних организација и одбора и доноси упутства о
њиховом раду;
 именује и разрешава секретара и благајника, на предлог председника
општинског одбора.
Општински одбор одговара за извршење одлука и ставова органа Партије и
подноси извештај о свом раду Скупштини општинске организације и Извршном одбору
Партије.
Члан 20.
Седницу општинског одбора сазива председник општинског одбора. Седницу
може сазвати, најмање, једна трећина чланова одбора или виши орган Партије.
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Општински одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина чланова
општинског одбора.
Чланови Главног одбора и посланици из општинске организације имају право да
учествују у раду и гласају на седницама општинског одбора. Одлуке се доносе већином
гласова присутних.
Члан 21.
Члану општинског одбора, који неоправдано одсуствује са три седнице, престаје
мандат у општинском одбору.
Члан 22.
Председник општинског одбора представља и заступа општинску организацију,
руководи општинским одбором, одређује послове потпредседнику и члановима
општинског одбора и усклађује деловање месних одбора.
Председник општинског одбора одговоран је за рад Општинског одбора, посебно
за обавештеност чланова и шире јавности о политици и ставовима Партије, као и за
успех организовања и спровођења изборних активности.
Члан 23.
Председник општинског одбора за свој рад одговара Скупштини општинске
организације и Извршном одбору Партије.
Мандат председнику општинског одбора траје четири године.
Мандат председника општинског одбора може престати и:
 оставком,
 опозивом,
 престанком чланства у Партији.
Председник општинског одбора може да буде смењен ако не спроводи Програм,
Статут и одлуке органа Партије. Из тих разлога Извршни одбор Партије може
предложити општинском одбору да смени председника општинског одбора.
Иницијативу за опозив председника општинског одбора могу поднети најмање 1/3
месних одбора, општински одбор и Извршни одбор Партије. Иницијатива мора да
садржи разлоге због којих се опозив тражи. Кад општински одбор покреће иницијативу за
опозив о њој се одлучује тајним гласањем.
Члан 24.
Општински одбор има једног или више потпредседника. Председника општинског
одбора замењује потпредседник кога он одреди.
За свој рад потпредседник одговара скупштини општинске организације,
општинском одбору и председнику општинског одбора.
Члан 25.
Секретар општинског одбора.
 извршава одлуке и налоге општинског одбора и председника општинског
одбора,
 организује и обавља администрацију општинског одбора,
 стара се о евиденцији чланства у општинској организацији,
 помаже председнику у припреми материјала за седнице скупштине и
општинског одбора,
 припрема потребну документацију за избор чланова општинског одбора,
одборника и посланика и
 организује дистрибуцију изборног и пропагандног материјала и материјала за
седнице органа.
Члан 26.
Секретар општинског одбора именује се за период од четири године.
Секретар за свој рад одговара општинском одбору и председнику општинског
одбора.
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Мандат секретара може престати: оставком, разрешењем и престанком чланства
у Партији.
Члан 27.
Надзорни одбор врши надзор над укупним финансијским пословањем општинске
организације.
Надзорни одбор има председника и најмање два члана. Надзорни одбор подноси
извештај скупштини општинске организације и о томе упознаје општински одбор.
Члан 28.
У општинској организацији формира се изборни штаб, којим председава
председник општинског одбора, по функцији.
Изборни штаб за свој рад одговара Извршном одбору Партије.
Изборни штаб од момента расписивања избора чини цео општински одбор и
именовани чланови изборног штаба.
Члан 29.
У покрајинама и градовима са више општина оснивају се одбори, као
координациона тела, чија је основна улога обједињавање, усмеравање и координирање
активности општинских одбора на њиховој територији.
На нивоу округа могу се образовати окружни одбори Партије, као тела из става 1.
овог члана, а на основу посебне одлуке Извршног одбора Партије.
Извршни одбор Партије прописује састав и начин избора покрајинског, односно
градског или окружног одбора, као и њихов однос са општинским одборима и другим
органима Партије.
IV ОРГАНИ И ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА ПАРТИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 30.
Органи и облици деловања Партије чија се надлежност простире на целој
територији Србије су:
 Скупштина,
 Главни одбор,
 Председник,
 Председништво,
 Извршни одбор,
 Статутарна комисија
 Савети и
 Надзорни одбор.
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 другим законом доступним средствима 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.
Скупштина Партије
Члан 31.
Скупштина је највиши орган Партије.
Скупштина:
 усваја Програм и Статут Партије, као и њихове измене и допуне и утврђује
општу стратегију политичког деловања Партије;
 одлучује о статусним променама у Партији, престанку рада Партије и
располагања имовином Партије;
 доноси одлуку о удруживању у шире политичке савезе у земљи и
иностранству и спајању са другим политичким странкама.
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 разматра и усваја извештај о раду Главног одбора;
 бира и разрешава Председника Партије и чланове Главног одбора Партије;
 бира и разрешава Статутарну комисију Партије и Надзорни одбор;
 доноси одлуке, декларације и препоруке;
 доноси Пословник о раду;
 врши и друге послове одређене овим Статутом.
Мандат чланова Скупштине траје четири године.
Члан 32.
Скупштина Партије броји најмање 2.500 чланова, а коначну одлуку о броју доноси
Главни одбор пред заседање Скупштине. Прва скупштина Партије броји 3.500 чланова.
Члан Скупштине постаје се по функцији или избором од стране општинског
одбора.
Чланови Скупштине, по функцији, су сви чланови Главног одбора, покрајинских
одбора, градских одбора, окружних одбора, председници општинских одбора и чланови
Статутарне комисије и Надзорног одбора.
За прво заседање Скупштине чланови Скупштине по функцији су предложени
кандидати за чланове Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора.
Број делегата из општинске организације за Скупштину Партије , одређује
Извршни одбор Партије, на основу величине и састава општинске организације.
Члан 33.
Редовна Скупштина Партије сазива се најмање једном у четири године. Ванредна
Скупштина Партије сазива се чим се створе услови за њено одржавање. Неовисно о
карактеру, Скупштину могу сазвати:
 Председник Партије;
 Главни одбор, одлуком већине од укупног броја чланова; и
 више од половине општинских одбора.
Онај ко сазива Скупштину предлаже дневни ред, одређује време и место
одржавања седнице Скупштине са образложењем и разлозима за њено сазивање.
Главни одбор Партије има право да се изјасни о иницијативи.
Члан 34.
Скупштина Партије пуноважно одлучује када заседању присуствује већина
чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а о
процедуралним питањима - већином гласова присутних чланова.
Председник Партије председава Скупштином.
Прву Скупштину сазива овлашћени заступник Партије и води до избора Радног
Председништва.
Члан 35.
Скупштина Партије одлуке доноси јавним гласањем, ако овим Статутом није
другачије уређено.
Органе Партије Скупштина бира тајним гласањем по поступку који утврди
Пословником о раду.
Главни одбор
Члан 36.
Главни одбор је највиши орган Партије у периоду између заседања Скупштине
Партије и одговоран је за остваривање Програма, других аката и политичких ставова
које је усвојила Скупштина Партије.
Главни одбор:
 утврђује предлог Програма и Статута Партије, као и њихових измена и допуна;
 доноси Програм развоја и организације Партије;
 бира и разрешава потпредседнике Партије, председника, потпредседника и
чланове Извршног одбора Партије;
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одлучује о учешћу Партије на изборима и доноси Смернице за рад изборних
штабова;
 на основу Платформе за изборну кампању утврђује план и програм изборне
кампање и образује Централни изборни штаб Партије;
 прописује услове које морају да испуне кандидати за посланике;
 утврђује изборне листе за народне посланике и друге непосредне изборе осим
локалних;
 одлучује о додели посланичког мандата са изборне листе;
 доноси Правилник о раду посланичких и одборничких клубова;
 доноси акте којима се ближе уређује организација и рад органа Партије;
 доноси коначну одлуку по приговору на одлуку Извршног одбора о
распуштању општинског одбора;
 доноси акте о организацији и раду стручне службе Партије и о материјалном и
финансијском пословању Партије;
 утврђује предлоге за избор чланова Статутарне комисије Партије и Надзорног
одбора Партије.
 доноси одлуку о образовању савета и њиховом раду, именује и разрешава
председнике и чланове савета, на предлог председника Партије ; и
 доноси Пословник о свом раду.
Главни одбор подноси извештај о раду Партије и о свом раду у периоду
између два заседања Скупштине Партије.
Члан 37.
Главни одбор броји до 300 чланова.
Чланови Главног одбора по функцији су: потпредседници Партије, председник и
чланови Извршног одбора Партије, секретар Партије, портпарол Партије, председници
покрајинских, градских и окружних одбора и председници општинских одбора.
Главни одбор, на предлог председника Партије, може да кооптира преостали број
чланова.
Мандат чланова Главног одбора траје четири године.
Члан 38.
Главни одбор састаје се најмање једном у шест месеци.
Седнице Главног одбора сазива, и њима председава Председник Партије.
Сазивањем седнице утврђује се време и место одржавања Главног одбора и дневни
ред.
Седницу Главног одбора може сазвати и једна трећина чланова Главног одбора.
Члан 39.
Главни одбор доноси пуноважне одлуке ако је на седници присутна већина од
укупног броја чланова Главног одбора. Главни одбор одлуке доноси већином гласова
присутних чланова.
Главни одбор одлучује о учествовању или неучествовању на изборима и о
ступању или иступању из коалиција, већином гласова од укупног броја чланова Главног
одбора.
Председник Партије
Члан 40.
Председник Партије представља и заступа Партију, руководи Партијом и
усмерава деловање Партије, у складу са ставовима и одлукама Скупштине Партије,
Главног одбора и законом.
Председник Партије:
 предлаже
кандидате
за
потпредседнике
Партије,
председника,
потпредседника и чланове Извршног одбора;
 предлаже изборну листу за избор посланика и усклађује рад посланичких
група, и предлаже кандидате за државне и друге јавне функције;
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именује секретара Партије, портпарола Партије и саветнике Партије за
поједина питања;
 сазива и председава седницама Главног одбора и Председништва Партије;
 даје пуномоћје за заступање Партије пред судом и другим државним
органима;
 врши и друге послове у складу са овим Статутом и законом.
Председник Партије одговоран је за спровођење одлука Скупштине Партије и
Главног одбора.
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 Главног одбора
најкасније у року од 60 дана, да о спорном питању одлучи Главни одбор.
У хитним случајевима председник Партије може донети одлуку извршног
карактера из надлежности других органа Партије, с тим што се иста мора верификовати
на првој седници тог органа.
Члан 41.
Сваки члан Партије може бити кандидован за председника Партије, ако га
предложи најмање једна трећина општинских одбора или својим потписом једна трећина
чланова Скупштине Партије.
Члан 42.
Председника Партије бира Скупштина Партије и његов мандат траје четири
године.
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 једна кандидат и не освоји потребну већину
гласова, поступак кандидовања и избора се понавља са другим кандидатом. 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 43.
Партија има најмање пет потпредседника.
Потпредседници обављају послове и задатке које одреди Главни одбор на
предлог председника Партије.
Председника Партије, у његовом одсуству, замењује потпредседник кога он
одреди.
Председништво
Члан 44.
Председништво, као облик деловања, учествује у креирању и вођењу политике
Партије, расправља о питањима битним за рад Партије и даје предлоге Главном одбору
Партије о питањима из његове надлежности и смернице Извршном одбору за
извршавање политике Партије.
Члан 45.
Председништво чине председник и потпредседници Партије. Седницама
Председништва присуствују председник Извршног одбора, односно други функционери
Партије, по позиву председника Партије.
Седницу Председништва сазива и њоме председава председник Партије.
Председништво пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине
чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.
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Извршни одбор
Члан 46.
Извршни одбор чине председник, потпредседник и 29 чланова одбора.
Кандидат за председника Извршног одбора предлаже кандидате
потпредседника и чланове Извршног одбора председнику Партије.

за

Члан 47.
Председник Извршног одбора одређује задужења члановима Извршног одбора,
сазива седнице Извршног одбора и председава седницама.
Председник Извршног одбора је за свој рад одговоран председнику Партије и
Главном одбору Партије.
Члан 48.
Извршни одбор:



извршава одлуке председника Партије, Главног одбора и Скупштине Партије;
прати и усклађује рад општинских, градских и покрајинских одбора и даје
упутства о организационим и другим битним питањима;
 ставља ван снаге одлуке покрајинских, градских, окружних и општинских
органа Партије, које нису у сагласности са одлукама Главног одбора;
 образује изборне штабове, изузев централног изборног штаба, за изборне
кампање на свим нивоима;
 доноси одлуку о учешћу Партије на ванредним локалним изборима;
 планира и организује промоцију Партије и политичке скупове од ширег
значаја;
 доноси одлуку о распуштању општинског одбора;
 именује повереника у општини где не функционише општински одбор;
 потврђује изборну листу за избор одборника за скупштину јединица локалне
самоуправе;
 усклађује рад покрајинских посланичких група;
 спроводи програм изборне кампање и организује изборне штабове за ниво
покрајина и градова;
 доноси Правилник о раду Дисциплинске комисије;
 оснива радна тела за поједине послове из делокруга Извршног одбора;
 доноси Пословник о раду;
 обавља и друге послове које му повере Председништво и Главни одбор или
су предвиђени Статутом.
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.
Члан 49.
Секретар 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.
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Секретар је непосредно одговоран за рад и располагње средствима одобреним у
Финансијском плану Партије и стара се о њиховом законитом и наменском трошењу.
Статутарна комисија
Члан 50.
Статутарна комисија:
 припрема предлоге измена и допуна Статута;
 тумачи одредбе Статута и других општих аката Партије;
 решава сукоб надлежности органа Партије.
Статутарна комисија подноси извештај о свом раду Скупштини Партије и о томе
упознаје председника Партије и Главни одбор.
Члан 51.
Тумачење Статута и других општих аката Партије могу да траже органи и чланови
Партије.
Тумачење Статутарне комисије је обавезујуће до наредне седнице Скупштине
Партије.
Члан 52.
Статутарна комисија има председника и шест чланова. Чланови Статутарне
комисије не могу бити истовремено и чланови Надзорног одбора Партије.
Статутарна комисија пуноправно одлучује ако седници присуствује више од
половине чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.
Савети
Члан 53.
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 прате и анализирају
проблематику из области за коју су образовани и о томе припремају извештаје и
предлоге Главном одбору и Председнику Партије.
Надзорни одбор
Члан 54.
Надзорни одбор врши надзор над приходима Партије, употреби финансијских
средстава, управљању имовином и укупним пословањем Партије.
Надзорни одбор има председника и четири члана.
Надзорни одбор о својим налазима подноси извештај Скупштини Партије и о томе
упознаје Главни одбор и председника Партије.
Надзорни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине
чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.
Представници Партије у органима власти
Члан 55.
Посланици су чланови Партије који представљају Партију и спроводе њене
политичке ставове у Народној скупштини Србије и у покрајинској скупштини.
Посланички мандат припада искључиво Партији.
Члан 56.
Приликом предлагања кандидата за стављање на изборну листу за избор
посланика и додељивању мандата посланика узеће се у обзир рад у Партији, углед који
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кандидат има у средини у којој живи, односно који ужива у стручним круговима, моралне
особине, организационе и политичке способности.
Члан 57.
Изборне листе за посланике у Народној скупштини Србије, и редослед на тим
листама усваја Главни одбор, на предлог Председништва, које при предлагању има у
виду и предлоге општинских одбора.
Изборне листе за посланике у скупштинама покрајина и градова, и редослед на
тим листама усваја Извршни одбор Партије, на предлог општинских одбора.
Члан 58.
Посланичким клубом руководи председник посланичког клуба, кога за Народну
Скупштину Србије, одређује Главни одбор.
Најмање једном у шест месеци председник посланичког клуба дужан је да
поднесе Главном одбору извештај о раду посланичког клуба и сваког посланика.
Члан 59.
Посланици, одборници и сви други функционери у органима власти, јавним
предузећима и установама, дужни 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.
Сви плаћени посланици, одборници и функционери дужни су да материјално
помажу Партију, на основу општег акта који доноси Извршни одбор Партије.
Члан 60.
У скупштинама јединица локалне самоуправе одборници изабрани са изборне
листе Партије залажу се за политичке ставове Партије.
Кандидате за одборнике који ће се ставити на изборну листу и изборну листу
усвајају општински одбори, уз претходну консултацију са Извршним одбором Партије.
Члан 61.
О ступању у коалицију и иступању из ње, на локалном нивоу, ступању у локалне
органе и иступању из њих, као и о расподели функција у локалним органима, јавним
предузећима и установама одлучује Извршни одбор Партије, на предлог општинског
одбора.
Одборници су дужни да пре сваке седнице скупштине јединице локалне
самоуправе, о битним питањима, консултују општински одбор Партије.
V ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ПАРТИЈЕ
Члан 62.
Партија може имати 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.
Члан 63.
Средства за финансирање редовнoг рада и вођење изборне кампање, Партија
стиче из следећих извора:
 Јавних извора, који чине: буџет Републике Србије, буџет јединице
територијалне аутономије и буџета јединица локалне самоуправе.
 Приватних извора, који чине: чланарина, прилози правних и физичких лица,
прихода од промотивних активности, прихода од имовине и легата.
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Финансијским планом Партије распоређују се приходи према намени и изворима у
складу са циљевима и задацима Партије.
Извршни одбор може у току године вршити измене висине појединих прихода или
расхода у финансијском плану, у оквиру укупно планираних средстава.
Члан 64.
Сва имовина Партије је недељива и њоме располаже Извршни одбор Партије.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
На Првој скупштини Партије и првој седници Главног одбора Партије, избор свих
органа Партије врши се јавним гласањем.
Органи партије на Првој скупштини бирају се на основу Предлога Статута и
критеријума утврђених по основу бројности чланства Партије у општинским
организацијама.
Члан 66.
Рад Партије престаје одлуком Скупштине Партије.
Члан 67.
У случају престанка рада, имовина Партије прелази у власништво Савеза
пензионера Србије.
Члан 68.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења
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