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I  ДЕО 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет Статута 

Члан 1. 
Овим статутом Социјалдемократска партија Србије (у даљем тексту: Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште, 
циљеве, начин информисања јавности, начела деловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе 
управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, 
као и друга питања од значаја за чланство и рад Странке. 
 

Основна начела организовања и деловања 
Члан 2. 

Странка је левог центра – социјалдемократске оријентације, и представља скуп слободних, равноправних и одговорних 
чланова који делују у циљу остваривања следећих програмских начела и циљева:  

1. слобода, једнакост, социјална правда и солидарност; 
2. заштита права радника, социјални дијалог и борба против сиромаштва; 
3. продуктивна радна места; 
4. заштита и унапређење положаја породице;  
5. заштите гарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична и 

друга права; 
6. посебну друштвену бригу о деци и младима, старим особама и женама; 
7. побољшање положаја особа са инвалидитетом; 
8. поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода независно од његове верске, расне и националне 

припадности, пола, политичког уверења, социјалног стања и сексуалног опредељења; 
9. афирмација толеранције, антифашизам и борба против деструкције сваке врсте;  
10. афирмација права и слобода запостављених и обесправљених појединаца, друштвених група и слојева; 
11. заштите права националних мањина; 
12. афирмација равноправности полова;  
13. повећање квалитета живота; 
14. борба против криминала и корупције; 
15. европске интеграције; 
16. ефикасна и јефтина државна управа; 
17. одржив и динамичан привредни развој, јака економија и развијена инфраструктура; 
18. складан и убрзан друштвени развој, уз коришћење свих предности које имамо; 
19. значајније место у друштву за науку, образовање, културу и спорт; 
20. развој малих и средњих предузећа и обнова села; 
21. територијални интегритет и уставни патриотизам; 
22. остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави, владавинe права и социјалне правде: 
23. развој плуралистичког, праведног и солидарног друштва, европски стандарди живљења за све друштвене слојеве; 
24. уравнотежење регионалног развоја, децентрализација, унапређивање аутономних покрајина и локалне самоуправе; 
25. одговоран приступ животној средини и природи. 

 
Остварење програмских циљева 

Члан 3. 
У остваривању програмских начела и циљева, Странка се користи демократским и ненасилним парламентарним и 
ванпарламентарним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе. 
Облици и методе деловања Странке су: 

1. реализација конкретних програма; 
2. покретање грађанских иницијатива;  
3. учешће на изборима и вођење предизборне кампање; 
4. вршење власти и активности у скупштинама на свим нивоима; 
5. деловање у јавном животу и сопствено издаваштво; 
6. активности у државним органима и органима локалне самоуправе; 
7. учешће у другим облицима непосредног изјашњавања грађана; 
8. сарадња са синдикатима; 
9. сарадња са удружењима грађана и невладиним организацијама; 
10. сарадња са странкама сличне оријентације из иностранства, а посебно из окружења; 
11. хуманитарне и друге добротворне акције и афирмација друштвене солидарности; 
12. научна обрада друштвених проблема и предлагање решења. 
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Могући облици деловања Странке су трајне или повремене политичке коалиције, пре свега са странкама леве оријентације и 
центра. 

 
Назив и седиште политичке организације 

Члан 4. 
Пун назив странке је Социјалдемократска партија Србије, а скраћени назив СДП Србије. Уз пуни назив у политичком деловању 
и правном промету користи се и скраћени назив. 
Странка је правно лице уписано у регистар политичких странака који се води у надлежном органу. 
Странка представља и заступа председник Странке. Председник може овластити друга лица да заступају и представљају 
Странку у складу са овим статутом. 
Седиште Странке налази се у Београду. 

 
Симболи Странке 

Члан 5. 
Странка има свој знак, заставу и Дан Странке. 
Лого СДП Србије су стилизована слова СДП Србије беле боје, која  се налазе у стилизованом листу црвене боје и могу бити 
написана ћириличним или латичним писмом, са пуним називом Социјалдемократска партија Србије. Стилизована слова СДП 
Србије су једнообразна и не може се вршити њихова додатна стилизација. 
Застава је правоугаоног облика, црвене боје са симболизованим знаком СДП Србије и пуним називом. 
Дан Странке је 20. фебруар – Светски дан социјалне правде. 
Поред званичних празника државе Србије, Странка посебно обележава и: 8. март – Међународни дан жена; 7. април – Светски 
дан здравља; 12. април – Светски дан књиге; 1. мај – Међународни празник рада; 9. мај – Дан победе над фашизмом и Дан 
Европе; 1. јун – Светски дан деце; 5. јун – Светски дан заштите животне средине; 12. август – Светски дан младих; 1. октобар 
– Светски дан старих особа; 17. октобар – Светски дан борбе против сиромаштва; 8. новембар – Међународни дан мира; 9. 
новембар – Међународни дан борбе против фашизма, расизма, антисемитизма и ксенофобије; 16. новембар – Међународни 
дан толеранције; 3. децембар – Светски дан особа са инвалидитетом и 10. децембар – Међународни дан људских права. 
Начин употребе симбола и обележја Странке ближе се регулише посебним Правилником.  

 
Јавност рада 

Члан 6. 
Странка ради и делује јавно.  
Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим 
столовима, путем званичних презентација Странке и на друге начине, успостављајући односе и делујући и на јавно мњење 
грађана, бирача, симпатизера и чланова Странке. 
Органи Странке могу расправљати и одлучивати о унутарстраначким питањима без присуства јавности. 
 

     
 II  ДЕО 

ПРИПАДНОСТ СТРАНЦИ 
 

Чланство 
Члан 7. 

Члан Странке може бити сваки пунолетни грађанин који прихвата програмска опредељења и Статут СДП Србије и делује на 
њиховим остварењима. 
Чланство у Странци је добровољно и стиче се потписивањем приступнице. Сваком члану издаје се чланска карта. 
Евиденцију чланова Странке воде органи Странке. 
Пријем нових чланова врше општинске организације Странке. 
Централну евиденцију чланова води Извршни одбор Странке. 
Општински одбор може донети одлуку да се не прихвати нечије чланство у Странци. На одлуку о одбијању примања у 
чланство кандидат се може жалити Другостепеној дисциплинској комисији Странкe, којa о томе доноси коначну одлуку. 
Евиденција чланства, поступак уписа и брисања из евиденције као и вођење базе података чланова и издавање чланских 
карата ближе се регулише посебним Правилником.  
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Права члана Странке 
Члан 8. 

Члан Странке има право да: 
1. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке; 
2. даје предлоге и покреће иницијативе у складу са Програмом и Статутом Странке и учествује у стварању и 

остваривању политике Странке и њеним активностима; 
3. буде информисан о свим питањима рада Странке; 
4. бира и може бити биран у органе Странке;  
5. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеног органа Странке; 
6. добије помоћ Странке, у складу са њеним могућностима; 
7. добије заштиту Странке, ако је угрожен због обављања страначких активности; 
8. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.  

 
Обавезе члана Странке 

Члан 9. 
Члан Странке има обавезу да: 

1. поштује програмска начела и Статут Странке; 
2. уважава и остварује одлуке већине и виших органа Странке; 
3. активно учествује у предизборној кампањи и залаже се за успех Странке на изборима;  
4. у јавној политичкој активности на пригодан начин изражава своју политичку припадност, заступа програмска начела, 

политичке ставове и одлуке Странке; 
5. ради на очувању угледа Странке и унапређује исти; 
6. долази на састанке органа и тела Странке чији је члан; 
7. придобија нове чланове и симпатизере; 
8. плаћа чланарину и на други начин помаже Странку; 
9. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Странке.  

 
Члан 10. 

Сваки кандидат Странке за било коју функцију у органима законодавне и извршне власти приликом прихватања кандидатуре 
обавезује се у писаној форми да ће поднети оставку на функцију на коју је изабран уколико му престане чланство у Странци 
или уколико је прекршио Програм и Статут Странке. 

 
Права мањине  

Члан 11. 
Чланови Странке који се не слажу са одлуком већине имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у оквиру 
органа Странке.  
Члан Странке не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке.  
 

Колективно чланство 
Члан 12. 

Чланство у Странци може бити колективно.  
Однос између Странке и колективног члана уређује се посебним споразумом, који се зaкључује на основу одлуке 
Председништва. 
У појединим питањима од заједничког интереса Странка може закључити споразуме са синдикалним организацијама, 
невладиним организацијама, као и са другим организацијама грађана. 
 

Почасни члан 
Члан 13. 

Странка има почасне чланове из редова истакнутих поборника демократије и слободе стваралаштва. 
Почасног члана проглашава Председништво, уз његов пристанак. 
 

Симпатизер 
Члан 14. 

Симпатизер Странке је грађанин који подржава политику Странке. 
Симпатизери имају право учешћа на јавним манифестацијама Странке, као и укључивање у програме и акције. 
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Признања и награде 
Члан 15. 

За свој рад чланови могу добити признања и награде Странке. 
Врсту и облик признања и награда утврђује Председништво Странке. 
Признања се могу додељивати и симпатизерима и помагачима Странке. 
 

Неспојивост чланства 
Члан 16. 

Чланство у Странци неспојиво је са чланством у другој политичкој странци и са чланствима у другим организацијама, 
удружењима и покретима чије је деловање неспојиво са принципима Странке. 
 

Одговорност чланова 
Члан 17. 

За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке члан одговара политички и дисциплински. 
Против члана чије је понашање и деловање усмерено против одлука страначких органа или члана који нечасним делима и 
грубим поступцима крши Статут и програмска начела и циљеве Странке и на тај начин штети њеном угледу, спроводи се 
дисциплински поступак.  
Одлуку о искључењу доноси Дисциплинска комисија Странке. 
Дисциплинска комисија се у свом раду руководи образложеним предлогом органа или организованог дела Странке и 
претходно прибављеног мишљења члана Странке на кога се одлука односи сагласно одредбама Правилника о дисциплинској 
одговорности. 
На одлуку о искључењу из чланства Странке има право жалбе Другостепеној комисији Странке. 
Одлука Другостепене комисије Странке у конкретном случају је коначна.  
Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује Правилник о дисциплинској 
одговорности, који усваја Главни одбор.  
Чланство у Странци престаје иступањем или искључењем. 
Из Странке се иступа давањем писане или усмене изјаве, или враћањем чланске карте.  
Искључење члана изриче се за деловање, кандидатуру или давање потписа за другу политичку организацију или независног 
кандидата без сагласности надлежног органа Странке. 
Чланство у Странци услед учлањења у другу странку престаје одлуком матичног општинског одбора којим се констатује да је 
члану престало чланство. 
Искључење се изриче за деловање супротно Програму или Статуту Странке, за непоштовање обавезa одборника, односно 
посланика, предвиђених Статутом Странке, за понашање и дело које наноси штету или нарушава односе у Странци. 
Искључени члан не може поново приступити у чланство Странке пре истека рока од две године. 
 

Члан 18. 
Дисциплинска комисија представља комисију Странке у чијој је надлежности доношење одлука о искључењу из чланства и 
других питања повреде дисциплине чланства СДП Србије. 
Дисциплинску комисију чине председник и два члана. 
Председника и чланове Дисциплинске комисије бира Извршни одбор Странке, на предлог Председника Странке. 
Мандат чланова траје 5 година, с тим да пре истека рока Извршни одбор Странке на предлог Председника Странке може 
извршити измене у саставу Дисциплинске комисије. 
Седнице Дисциплинске комисије сазива и њима председава Председник Дисциплинске комисије. 
Дисциплинска комисија може пуноважно да заседа уколико јој присуствују сви њени чланови. 
Дисциплинска комисија доноси Правилник о свом раду. 
 

Члан 19. 
Другостепена комисија је тело у Странци у чијој је надлежности решавање спорних питања у Странци која се тичу одбијања 
пријема у чланство, као и доношење коначних одлука по жалбама на искључење из чланства, других питања повреде 
дисциплине чланова и функционера Странке и то у својству другостепеног органа. 
Одлука Другостепене комисије за Дисциплинску комисију као првостепени орган, друге органе и организационе делове 
Странке су коначне и обавезујуће. 
Дисциплинску комисију чини председник и два члана. 
Председника и чланове Другостепене комисије бира Председништво Странке. 
Мандат чланова траје 5 година, с тим да пре истека рока Председништво Странке на предлог Председника Странке може 
извршити измене у саставу Другостепене комисије. 
Другостепена комисија може пуноважно да заседа уколико јој присуствују сви њени чланови. 
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Члан 20. 
Изузетно, ако се на тај начин спречава ненадокнадива политичка штета, одлуку о искључењу може донети Председништво 
Странке, по хитном поступку. 
 

 
III ДЕО   

ОДНОСИ У СТРАНЦИ 
Члан 21. 

Рад и односи у Странци заснивају се на пуној слободи иницијатива и ангажовања њених чланова према њиховим личним 
уверењима, потребама и интересима, као и на договору о ставовима Странке, утврђеним демократском вољом већине, уз 
обавезу поштовања одлука донетих на тај начин. 

 
Доношење одлука  

Члан 22. 
Органи Странке доносе одлуке на седницама којима присуствује већина чланова, а за предлог одлуке се изјасни већина 
присутних. 
Органи Странке одлуке доносе јавним гласањем. 
Орган Странке може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем. 
Унутарстраначки односи у овој области регулисани су овим Статутом и пословницима о раду Конгреса, Главног одбора, 
Председништва, Извршног одбора, као и правилницима о раду Форума жена и Форума младих. 
 

Избори у Странци 
Члан 23. 

Мандат свих органа и функционера у Странци траје четири године. 
Ако се на листи за избор налази више кандидата од броја који се бира, изабран је кандидат који је добио више гласова, уз 
услов да је добио и већину гласова присутних чланова органа који врши избор. Ако се на листи налази број кандидата који је 
једнак броју који се бира, изабран је кандидат који је добио већину гласова чланова органа који врши избор. 
Колективни орган Странке има најмање трећину жена, осим у изузетним случајевима када то није могуће. 
Члану органа престаје мандат и пре истека рока за који је биран престанком чланства у Странци подношењем оставке или 
одлуком органа који га је изабрао. 
 

IV  ДЕО    
ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРАНКЕ 

Члан 24. 
Странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све облике организовања Странке. 
Странка у правном промету делује као једно правно лице.  
 

Члан 25. 
Странка је организована на територијалном принципу: на општинском, градском, регионалном, покрајинском и републичком 
нивоу. 
Странка може имати и огранке у иностранству основане од  стране држављана Србије који бораве ван земље и који су 
чланови Странке. Статус ових огранака регулише се актом који доноси Извршни одбор.  
 

Члан 26. 
Одлуку о конституисању и правилник са упутствима о организовању конститутивне конференције општинских, градских, 
регионалних и покрајинских организација СДП Србије доноси Председништво Странке. 
Председнике, потпредседнике и чланове општинских и градских одбора може сменити орган који их је именовао, по претходно 
прибављеној сагласности Извршног одбора Странке.   
 У општинама и градовима у којима не постоји организација Странке или је она распуштена, делују повереници или 
иницијативни одбори за оснивање Општинске или Градске организације Странке, које именује Председништво Странке на 
предлог Извршног одбора. 

Члан 27.  
Чланови Странке могу се организовати у савете, ресорне одборе, форум жена и форум младих, клубове и друге облике 
организовања.  
 

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ 
Члан 28. 

Општинска организација формира се ради спровођења политике Странке на територији општине. 
Општинску организацију Странке  чине сви чланови Странке са територије општине. 
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Конференција Општинске организације Странке 
Члан 29. 

Конференција Општинске организације Странке је највиши орган локалне организације Странке. 
Конференцију Општинске организације чине сви чланови Странке који су у евиденцији општинске организације Странке.  
Конференција општинске организације може бити редовна и ванредна. 
Редовну и ванредну конференцију сазива општински одбор Странке, чији председник председава конференцијом. 
Конференцију општинске организације може сазвати и Извршни одбор Странке.  
 

 
Члан 30. 

Редовна конференција је изборна и одржава се сваке четири године. 
Ванредна конференција може бити и изборна. 
Конференција Општинске организације Странке доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом се регулише њено деловање. 
Статутарну одлуку Општинске организације верификује Извршни одбор Странке, давањем сагласности на исту. 
Конференција Општинске организације бира Општински одбор, председника, потпредседнике и чланове  Општинског и 
Надзорног одбора, разматра и усваја извештај о раду Општинског одбора и разматра друга питања у складу са својом 
Статутарном одлуком и Пословником о раду. 
 

 
Органи Општинске организације 

Члан 31. 
Органи Општинске организације су: 

1. Конференција Општинске организације Странке;  
2. Општински одбор Странке; 
3. Председник Општинског одбора Странке; 
4. Надзорни одбор. 

Општински одбор, у зависности од броја чланова и потреба своје организације, може имати и Председништво, Извршни одбор 
и друге органе, по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Странке. 

 
Општински одбор  

Члан 32. 
Општински одбор је политички орган који руководи радом Општинске организације.  
Општински одбор иницира и усмерава политичку активност у општинској организацији, прати њено остваривање и реализује 
одлуке виших органа Странке. 

 
 

Члан 33. 
Општински одбор чине:   

1. председник општинског одбора;  
2. потпредседници општинског одбора;   
3. чланови сталног састава Општинског одбора; 
4. председници месних одбора; 
5. одборници у скупштини општине;  
6. носиоци највиших функција локалне власти; 
7. председник форума младих; 
8. председница форума жена. 

У састав општинског одбора могу ући и други чланови, изабрани у складу са статутарном одлуком општинске организације, 
коју је потврдио Извршни одбор Странке. 

 
Члан 34. 

Општински одбор, полазећи од конкретних околности у којима делује, аутономно својом статутарном одлуком уређује 
унутрашњу организацију, структуру, назив и број чланова органа радних тела, придржавајући се при том посебног упутства, 
које ради регулисања ових питања доноси Извршни одбор Странке.  
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Надлежност Општинског одбора  
Члан 35. 

Општински одбор:  
1. организује рад Странке на територији општине; 
2. спроводи политику Странке на територији општине; 
3. покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке; 
4. спроводи одлуке органа Странке на својој територији; 
5. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији; 
6. одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора; 
7. предлаже кандидате за посланике Извршном одбору Странке;  
8. предлаже кандидате за чланове виших органа Странке; 
9. предлаже кандидата за председника општине  
10. утврђује листу кандидата за одборнике 
11. предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије; 
12. на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате за функције, и ускраћује подршку функционерима 

у локалној власти, и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање локалне самоуправе; 
13. доноси Пословник о свом раду. 

Општински одбор има печат.  
 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ 
Члан 36. 

Градска организација формира се ради спровођења политике Странке на територији Града. 
Градску организацију Странке чине сви чланови Странке са територије Града. 
Органи Градске организације су: 

1. Градска конференција 
2. Градски одбор 
3. Председник Градског одбора 
4. Надзорни одбор 
5. Извршни одбор 

 
Конференција Градске организације Странке 

Члан 37. 
Конференција Градске организације Странке је највиши орган Странке на нивоу града. 
Конференцију Градске организације чине сви чланови Странке који су у евиденцији Градске организације Странке. 
Изузетно, у Градској организацији са великим бројем чланова конференција може бити организована на делегатском принципу 
на начин и по поступку који доноси Извршни одбор Странке, а на предлог Градског одбора. 
Конференција Градске организације може бити редовна и ванредна. 
Редовну и ванредну конференцију сазива Градски одбор Странке чији председник председава конференцијом. 
Конференцију Градске организације може сазвати и Извршни одбор Странке. 
 

Члан 38. 
Редовна конференција је изборна и одржава се сваке четири године. 
Ванредна конференција може бити и изборна. 
Конференција Градске организације Странке доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом се регулише њено деловање. 
Статутарну одлуку Градске организације верификује Извршни одбор Странке, давањем сагласности на исту. 
Конференција Градске организације бира Градски одбор, председника, потпредседнике и чланове Градског и Надзорног 
одбора, разматра и усваја извештај о раду Градског одбора и разматра друга питања у складу са својом статутарном одлуком 
и Пословником о раду. 
 

Градски одбор 
Члан 39. 

Градски одбор чине: 
1. председник Градског одбора; 
2. потпредседници градског одбора; 
3. председник Извршног одбора  ГрО; 
4. чланови сталног састава градског одбора; 
5. председници општинских одбора са територија града; 
6. одборници у скупштини града; 
7. носиоци највиших функција градске власти; 
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8. председник форума младих; 
9. председница форума жена. 

 
Надлежност Градског одбора 

Члан 40. 
 
Градски одбор руководи радом Градске организације. 
Градски одбор иницира и усмерава политичку активност на нивоу града, и координира и усклађује активности општинских 
организација у саставу Градске организације. 
Основне надлежности Градског одбора:  

1. спроводи политику Странке на својој територији;  
2. спроводи одлуке Странке на својој територији; 
3. бира Извршни одбор Градског одбора; 
4. покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке; 
5. предлаже кандидате за чланове виших органа Странке; 
6. утврђује листе кандидата за општинске одборнике  
7. предлаже листе кандидата за одборнике у скупштини Града 
8. предлаже кандидата за градоначелника; 
9. предлаже кандидате за посланике у Скупштини Покрајине и Републике; 
10. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских организација и именовање повереника и 

иницијативних одбора на територији своје организације; 
11. на заједничкој седници са одборничком групом у скупштини града одређује кандидате за функције и ускраћује 

подршку функционерима у градским органима, и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање града  
12. доноси Пословник о свом раду. 

Градски одбор има печат.  
 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ 
Члан 41. 

На предлог Извршног одбора Странке, Председништво може образовати регионалне одборе, који делују на подручју више 
општина (окрузи, региони). 
Рад Регионалне организације координира Регионални одбор. 
Регионални одбор чине председници градских и општинских одбора са подручја региона. 
Председника Регионалног одбора именује Председништво, на предлог Извршног одбора Странке 
Председник Регионалног одбора не мора бити истовремено и председник Градског односно Општинског одбора. 
Регионални одбор доноси Пословник о свом раду. 
Организација и рад Регионалног одбора ближе се одређује Статутарном одлуком Извршног одбора Странке. 

 
ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ 

Члан 42. 
Покрајинска организација формира се ради вођења политике Странке на територијама аутономних покрајина: Војводине и 
Косова и Метохије (у даљем тексту: Покрајинска организација). 
Покрајинску организацију чине сви чланови са територије Покрајине. 

 
 

Органи Покрајинске организације 
Члан 43. 

Органи Покрајинске организације су: 
1. Конференција Покрајинске организације; 
2. Покрајински одбор; 
3. Председник Покрајинског одбора;  
4. Надзорни одбор;   
5. Извршни одбор Покрајинског одбора 
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Конференција Покрајинске организације Странке 

Члан 44. 
Конференција Покрајинске организације Странке је највиши орган Странке на нивоу Аутономне Покрајине. 
Конференцију Покрајинске организације чине: 

1. изабрани делегати формираних градских и општинских одбора; 
2. повереници или председници иницијативних одбора општина у којима није формирана Градска, односно Општинска 

организација; 
3. посланици покрајинске скупштине и носиоци функција у покрајинским органима власти; 
4. делегати Градских/Општинских организација Форума жена; 
5. делегати Градских/Општинских организација Форума младих. 

Критеријуме, број и начин избора делегата Конференције, која није оснивачка, утврђује Покрајински одбор. 
 

 
Члан 45. 

Изборна конференција Покрајинског одбора Странке сазива се сваке четири године, а по потреби се може сазвати и раније. 
Конференција Покрајинске организације Странке доноси Статутарну одлуку о свом раду, којом се регулише њено деловање.  
Статутарну одлуку Покрајинске организације потврђује председништво  Странке. 
Конференција Покрајинске организације бира Покрајински одбор, председника Покрајинског одбора и Надзорни одбор, 
разматра и усваја извештај о раду Покрајинског одбора и разматра друга питања у складу са својом Статутарном одлуком и 
Пословником о раду. 

 
 

Покрајински одбор  
Члан 46. 

Радом Покрајинске организације Странке руководи Покрајински одбор. 
Покрајински одбор иницира и усмерава политичку активност на нивоу Покрајине, и координира и усклађује активности 
општинских органа и градских организација у саставу Покрајинске организације. 
Покрајински одбор чине: 

1. председник Покрајинског одбора; 
2. потпредседници Покрајинског одбора; 
3. председник ИО Покрајинског одбора 
4. чланови сталног састава Покрајинског одбора; 
5. председници градских и општинских одбора са територије Покрајине; 
6. посланици у Скупштини Покрајине; 
7. носиоци највиших функција покрајинске власти; 
8. председник форума младих; 
9. председница форума жена. 

 
 

Надлежност Покрајинског одбора  
Члан 47. 

Основне надлежности Покрајинског одбора су:  
1. спроводи политику Странке у Покрајини; 
2. спроводи одлуке Странке на нивоу Покрајине; 
3. покреће иницијативе и даје предлоге вишим органима Странке; 
4. предлаже кандидате за чланове виших органа Странке;  
5. на предлог председника Покрајинског одбора бира потпредседнике; 
6. бира Извршни одбор Покрајинског одбора;  
7. предлаже Председништву Странке кандидате за посланике у Скупштини Републике Србије и Скупштини АП-а; 
8. даје мишљење о кандидатима за одборнике скупштина општина и града са територије Покрајине; 
9. потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији Покрајине уз претходно прибављену 

сагласност Извршног одбора Странке; 
10. предлаже Извршном одбору Странке распуштање општинских и градских одбора на територији Покрајине и 

предлаже поверенике у овим случајевима; 
11. доноси Статутарну одлуку о своме раду; 
12. доноси Пословник о своме раду. 

Покрајински одбор има печат.  
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V  ДЕО    
ОРГАНИ СТРАНКЕ 

Члан 48. 
Органи Странке су: 

1. Конгрес;  
2. председник;  
3. Главни одбор; 
4. Председништво; 
5. потпредседници; 
6. председник Извршног одбора; 
7. Извршни одбор; 
8. генерални секретар;  
9. пословни директор странке;  
10. интернационални секретар; 
11. Политички савет странке; 
12. Посланички клуб; 
13. Надзорни одбор; 
14. Статутарна комисија; 
15. Изборни штаб;  
16. Форум младих; 
17. Форум жена.  

КОНГРЕС 
Члан 49. 

Конгрес је највиши орган Странке. 
Конгрес се сазива по потреби, а најмање једанпут у четири године. 
Одлуку о сазивању Конгреса доноси Председник Странке или Главни одбор. 
Конгрес се може сазвати и када то захтева најмање трећина општинских одбора. 
Састав, критеријуме, број и начин избора делегата Конгреса утврђује Одбор за припрему Конгреса, који на предлог 
Председника бира Главни одбор. 

Надлежност Конгреса  
Члан 50. 

Конгрес: 
1. доноси Програм и Статут, као и измене и допуне истих; 
2. оцењује рад органа које бира, утврђује политику Странке и одлучује о другим питањима у складу са Пословником; 
3. бира председника, Главни одбор, Надзорни одбор и Статутарну комисију; 
4. разматра и усваја извештаје о раду председника, Главног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије; 
5. доноси резолуције, декларације и остала документа Конгреса; 
6. доноси Пословник о свом раду. 

Конгрес одлучује јавним гласањем.  
Конгрес може одлучити и да се изјашњавање обави тајним гласањем. 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Члан 51. 

Председник Странке: 

1. представља и заступа Странку; 
2. обезбеђује јединствено функционисање Странке и заступа њене интересе у односима са другим политичким 

организацијама и државним органима у земљи и иностранству; 
3. председава Конгресом, Главним одбором и Председништвом Странке, што је искључива надлежност председника, 

или лица које он одреди или писмено овласти; 
4. предлаже Главном одбору потпредседнике, председника Извршног одбора, председника Политичког савета и 

генералног секретара; 
5. предлаже Председништву председнике одбора и њихов састав, као и интернационалног секретара;  
6. именује чланове Председништва до пуног броја чланова;  
7. именује портпарола, пословног директора Странке, шефа кабинета председника и саветнике председника; 
8. делегира задужења потпредседницима; 
9. координира рад Посланичког клуба; 
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10. предлаже кандидате за посланике;  
11. предлаже Главном одбору Изборни програм; 
12. може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци; 
13. врши и друга права и дужности од интереса за остваривање циљева Странке и рада органа Странке, у складу са 

овим Статутом; 
  

 
 

                                                                              ГЛАВНИ ОДБОР СТРАНКЕ 
Члан 52. 

Главни одбор је највиши орган одлучивања Странке у периоду између два конгреса. 
Главни одбор броји 250 чланова у сталном саставу. 
Чланове Главног одбора бира Конгрес, с тим што један број места може остати упражњен и попуњен одлуком Главног одбора, 
које се врши на предлог Председника Странке.  
Попуњавање Главног одбора може се обавити у више наврата. 
До попуне Главног одбора са пуним бројем чланова у сталном саставу, Главни одбор пуноважно одлучује са тренутним бројем 
чланова, тако да се кворум за рад утврђује на основу тог тренутног броја чланова. 
 

Надлежност Главног одбора 
Члан 53. 

Стални састав Главног одбора: 
1. утврђује правце и циљеве политичке активности између два конгреса, прати њихово остваривање и за то одговара 

Конгресу; 
2. предлаже Конгресу измене и допуне Програма и Статута Странке; 
3. предлаже Конгресу кандидата за Председника Странке полазећи од иницијатива организација и органа Странке; 
4. на предлог Председника Странке бира потпредседнике Странке, председника Политичког савета и генералног 

секретара; 
5. на предлог Председника Странке верификује састав Председништва; 
6. на предлог Председника Странке бира Извршни одбор; 
7. доноси одлуку о учешћу на изборима; 
8. доноси одлуку о савезу и коалицијама на републичком нивоу на предлог Председништва Странке; 
9. усваја Изборни програм Странке; 
10. одлучује о образовању страначког гласила, именује председника и чланове Издавачког савета и главног и 

одговорног уредника; 
11. на предлог Председника Странке, у периоду између два конгреса, бира чланове Главног одбора до пуног броја 

чланова сталног састава; 
12. може, посебном одлуком, поједина своја овлашћења пренети на Председника Странке, Председништво или Извршни 

одбор Странке;  
13. на предлог Председника формира Одбор за припрему Конгреса; 
14. доноси Пословник о свом раду; 
15. врши и друге послове који су му овим Статутом стављени у надлежност; 
16. доноси одлуку о престанку рада Странке. 

 
Члан 54. 

Главним одбором председава Председник Странке, а у случају његове одсутности, један од потпредседника кога овласти 
Председник. 
Главни одбор се састаје по потреби. 
Главни одбор најмање једанпут годишње разматра остваривање Програма Странке. 
Главни одбор сазива Председник Странке, самоиницијативно или на предлог Председништва или Извршног одбора. 
Главни одбор се обавезно сазива и на предлог трећине чланова Главног одбора или трећине општинских одбора. 
 

Члан 55. 
Поред сталног састава, Главни одбор има и проширени састав. 
Проширени састав чине председници општинских, градских, регионалних и покрајинских одбора, председници форума жена и 
форума младих. 
Председник Странке, у зависности од питања о којима се расправља, одлучује о томе да ли ће сазвати Главни одбор у 
сталном или у проширеном саставу. 
Рад Главног одбора у проширеном саставу регулише се посебним одредбама Пословника о раду Главног одбора. 
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ПРЕДСЕДНИШТВО 
Члан 56. 

Председништво је оперативно-политички орган Странке.  
Број чланова Председништва, на предлог Председника, утврђује Главни одбор, и тај број се може мењати у складу са 
развојем и потребама Странке. 
Председништво Странке, по правилу, чине: 

1. председник;  
2. потпредседници;  
3. председник Извршног одбора Странке; 
4. председници покрајинских одбора; 
5. председник Политичког савета; 
6. генерални секретар Странке; 
7. председница Форума жена; 
8. председник Форума младих; 
9. чланови Странке који имају највише функције у законодавној и извршној власти; 
10. други чланови  на предлог Председника Странке. 
Председник странке врши допуну чланова Председништва Странке до пуног састава Председништва. 

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву Председника Странкe 
 

Надлежност Председништва 
Члан 57. 

Председништво: 
1. координира активности Странке у циљу остваривања Програма и политике Странке и ставова и одлука Главног 

одбора; 
2. припрема седницу Главног одбора, изузев када је самоиницијативно сазове Председник Странке; 
3. потврђује Статутарну одлуку Покрајинске организације;  
4. спроводи одлуке Главног одбора; 
5. бира чланове Политичког савета, председнике и чланове одбора, савета, комисија и других облика организовања, 

као и интернационалног секретара; 
6. утврђује кандидате за народне посланике у Скупштини Републике Србије и верификује њихов избор; 
7. утврђује кандидате за посланике у Скупштини АП-а и верификује њихов избор;  
8. предлаже главном одбору савезе и коалиције на републичком нивоу; 
9. доноси одлуку о ступању у изборне коалиције и савезе на локалном и покрајинском нивоу, на предлог општинских, 

градских и покрајинских организација; 
10. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и о спајању Странке са 

другим политичким странкама; 
11. даје сагласност на избор кандидата за председника општине; 
12. даје сагласност на избор кандидата за градоначелника; 
13. даје сагласност на избор кандидата за општинске и градске функционере; 
14. доноси одлуке о именовању повереника на предлог ИО Странке;  
15. бира председника и чланове Другостепене дисциплинске комисије  
16. верификује састав иницијативних одбора; 
17. даје сагласност за оснивање одбора Странке, доноси Правилник о конститутивној конференцији општинских, 

градских и покрајинских организација; 
18. доноси Правилник о организацији и раду регионалних одбора. 
19. доноси Пословник о свом раду;  
20. врши и остале послове у складу са овим Статутом. 

 
Члан 58. 

Председништво Странке може да задржи од извршења и спровођења одлуке органа Странке за које оцени да су у супротности 
са Статутом и Програмом Странке. Одлука о задржавању од извршења и спровођења подноси се на верификацију на првој 
наредној седници Главног одбора. 
Председништво Странке може на предлог Председника Странке или Извршног одбора да распусти општински, градски, 
регионални и покрајински одбор, као и форум жена, форум младих и сваки други облик организовања унутар Странке, уколико 
оцени да делују супротно Статуту, Програму и политици Странке, и истовремено формира привремени координациони орган 
или облик деловања са свим овлашћењима распуштеног органа или облика деловања. О овој одлуци Председништво 
обавештава Главни одбор. 
Изузетно, ако то налажу разлози хитности, Председник Странке је овлашћен да сам предузме мере из става 1. и 2. овог члана. 
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ПОТПРЕДСЕДНИЦИ 

Члан 59. 
Потпредседнике бира Главни одбор, на предлог Председника Странке. 
Потпредседници Странке врше послове које им повери Председник Странке.  
Потпредседници могу бити задужени за поједине области деловања или за одређене територијалне јединице. 
Потпредседници су по функцији чланови Главног одбора. 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Члан 60.  

Председник Извршног одбора: 
1. руководи радом Извршног одбора;  
2. заступа интересе Странке у јавности и у односима са другим организацијама и органима; 
3. координира рад органа, функционера Странке и свих облика организовања Странке; 
4. води рачуна о медијском представљању Странке; 
5. у сталној је координацији са свим општинским, градским, регионалним и покрајинским одборима; 
6. обавља остале послове у складу са Статутом; 
7. обавља послове које му повери Председник Странке. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР 

Члан 61. 
Извршни одбор Странке је извршно-политички орган Странке. 
Извршним одбором Странке руководи председник Извршног одбора Странке. 
Извршни одбор Странке из свог састава бира потпредседника Извршног одбора Странке.    
Извршни одбор Странке чине председник, потпредседник и највише 25 чланова. 
 

Надлежност Извршног одбора 
Члан 62. 

Извршни одбор: 
1. спроводи политику Странке; 
2. припрема предлоге за седнице Главног одбора и Председништва; 
3. даје предлоге и иницијативе у функцији остваривања политике Странке и одлука Главног одбора и Председништва; 
4. усваја Правилник о раду Форума жена и Форума младих, као и других облика организовања Странке; 
5. доноси правила и упутство за конституисање општинских, градских, регионалних и покрајинских организација; 
6. утврђује листе кандидата за посланике у Скупштини Србије, на предлог Општинских и Градских одбора и предлаже 

их Председништву Странке; 
7. даје сагласност Општинским и Градским одборима на листе кандидата за одборнике; 
8. образује Првостепену дисциплинску комисију Странке ; 
9. верификује Статутарне одлуке општинских и градских организација; 
10. координира рад одбора, форума и свих других облика организовања унутар Странке; 
11. даје сагласност на Статутарне одлуке општинских, градских и покрајинских организација; 
12. стара се о везама Странке са иностраним организацијама, члановима и симпатизерима покрета у иностранству; 
13. доноси Пословник о своме раду и друге акте у складу са Статутом; 
14. врши послове везане за практичну реализацију одлука, закључака и ставова Главног одбора и Председништва;  
15. прописује начин и облике организовања огранака у иностранству; 
16. решава проблеме који се јављају у раду Странке; 
17. стара се о унапређењу унутрашње организације и инфраструктуре Странке; 
18. обавља и друге послове у складу са Статутом Странке. 

 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 63. 
Генерални секретар Странке:  

1. врши функцију секретара Главног одбора и председништва Странке;  
2. руководи радом Стручне службе која обавља административне и техничке послове у Странци 
3. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај;  
4. обавља и друге послове које му Главни одбор, Председништво и Извршни одбор дају у надлежност. 
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ПОСЛОВНИ ДИРЕКТОР 
Члан 64. 

Пословни директор Странке: 
1. стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке; 
2. даје предлог финансијског плана за наредну календарску годину;  
3. координира израду финансијских планова организација Странке; 
4. потписује финансијска документа Странке. 

Пословни директор одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и овлашћен је да 
контактира са надлежним органом.  

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАР 
Члан 65. 

Интернационални секретар се оперативно ангажује на задацима међународне афирмације Странке и остваривању сарадње 
са сродним политичким партијама у иностранству и другим субјектима међународних односа. 
Интернационални секретар послове обавља на основу ставова Главног одбора, у складу са платформом коју одобрава 
Председник Странке. 

ПОЛИТИЧКИ САВЕТ 
Члан 66. 

Политички савет је саветодавни орган Странке.  
Чланови политичког савета могу бити и симпатизери Странке. 
Председника Политичког савета бира  Главни одбор на  предлог Председника Странке. 
Председник Странке и председник Политичког савета предлажу Председништву Странке чланове Политичког савета. 
 

Надлежност Политичког савета 
Члан 67. 

Политички савет: 
1. разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној 

политици; 
2. разматра сва важна питања која се тичу деловања и политичког наступа Странке; 
3. предлаже Председништву Странке платформу Изборног програма Странке; 
4. предлаже Главном одбору усвајање измена и допуна Програма Странке, које Главни одбор предлаже Конгресу. 

Чланови Политичког савета могу присуствовати, по претходном позиву, седници Председништва, Главног одбора или 
Извршног одбора у својству известиоца, када су на дневном реду предлози које су поднели.  
Политички савет за свој рад одговара Председништву странке. 
 

ПОСЛАНИЧКИ КЛУБ 
Члан 68. 

Посланички клуб чине посланици Странке у Скупштини Србије.  
Посланички клуб: 

1. расправља о свим питањима која су на дневном реду Скупштине РС; 
2. утврђује тактику парламентарног наступа посланика; 
3. стара се о стручним припремама посланика за дебату; 
4. координира послове у погледу подношења законских предлога, иницијатива, амандмана, декларација и резолуција; 
5. координира деловање посланика у раду скупштинских одбора и другим облицима парламентарног деловања; 
6. брине се о контакту посланика са изборном базом; 
7. конкретизује одлуке органа Странке које се односе на стратегију и тактику парламентарног деловања. 

Посланичким клубом руководи шеф Посланичког клуба Странке у Народној скупштини Републике Србије. 
Састанку Посланичког клуба може присуствовати Председник Странке, као и други функционери Странке које одреди 
председник Странке. 
Одредбе о раду посланичког клуба у Скупштини Србије сходно се примењују и на посланичке клубове у скупштинама 
Покрајина,  односно на одборничке клубове и одборнике у скупштинама локалне самоуправе. 
Права и дужности посланика односно одборника, и рад посланичких односно одборничких клубова уређује се посебним 
Правилником. 

НАДЗОРНИ ОДБОР 
Члан 69. 

Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање Странке, о чему подноси извештај Конгресу Странке.  
Надзорни одбор има пет чланова. 
Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду. 
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СТАТУТАРНА КОМИСИЈА 
Члан 70. 

Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта Странке.  
Статутарна комисија припрема предлог измена и допуна Статута и других општих аката Странке; 
На захтев органа Странке, или по сопственој иницијативи, даје мишљење о усклађености одлука свих органа са Статутом 
Странке, изузев органа које бира Конгрес.  
Коначну одлуку о мишљењу Статутарне комисије доноси Главни одбор. 
Статутарна комисија има пет чланова и они не могу бити истовремено и чланови Надзорног одбора Стрнаке; 
Статутарна комисија доноси Пословник о свом раду. 

ИЗБОРНИ ШТАБ 
Члан 71. 

Изборни штаб води предизборну кампању и спроводи изборни поступак. 
Састав, задатке, овлашћења, број чланова и шефа Изборног штаба одређује Председништво Странке. 
  

ФОРУМ МЛАДИХ 
Члан 72. 

Форум младих Странке је добровољна организација чланова Странке млађих од 30 година.  
Форум младих бави се свим питањима од интереса за младу генерацију. 
Форум младих бира председника, Одбор и Председништво. 
Организација и деловање Форума младих уређује се Правилником о раду Форума младих, који доноси Извршни одбор 
Странке.  

ФОРУМ ЖЕНА 
Члан 73. 

Форум жена је добровољна организација жена коју чине чланице Странке.  
Форум жена бира председницу Форума, Одбор и Председништво. 
Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и 
конвенцијама.  
Организација и деловање Форума жена уређује се Правилником о раду Форума жена, који доноси Извршни одбор Странке. 
 

ТЕЛА СТРАНКЕ  
Члан 74. 

Ради обезбеђења политичких, али пре свега стручних, аналитичких и других одговарајућих претпоставки за утврђивање и 
спровођење политике Странке у појединим областима, формирају се савети и одбори. 
 
Стални савети и одбори Странке су: 

1. Савет за развој Странке; 
2. Економски савет; 
3. Одбор за  социјална питања; 
4. Одбор за међународне односе; 
5. Одбор за европске интеграције; 
6. Одбор за радничка и синдикална питања; 
7. Одбор за науку;  
8. Одбор за културу;  
9. Одбор за образовање; 
10. Одбор за здравство; 
11. Одбор за пољопривреду; 
12. Одбор за бригу о старима; 
13. Одбор за питања националних мањина и етничких група; 
14. Одбор за правна питања; 
15. Одбор за безбедност; 
16. Одбор за спорт; 
17. Одбор за заштиту животне средине;  
18. Савет за развој малих и средњих предузећа; 
19. Савет за питања особа са инвалидитетом; 
20. Савет за људска права и борбу против дискриминације. 

Савети и одбори Странке дају предлоге, иницијативе и мишљења и учествују у припремању одлука Председништва и Главног 
одбора. 
Председништво може посебном одлуком формирати и друге савете, одборе, комисије, као и друге облике организовања. 
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Огранци Странке у иностранству 
Члан 75. 

У иностранству се могу организовати огранци Странке као посебни облици деловања које чине наши грађани у дијаспори – 
чланови Странке. 
Начин и облике организовања огранака у иностранству прописује Извршни одбор Странке. 
 

VI  ДЕО  
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Издавачка делатност 
Члан 76. 

Главни одбор, на предлог Председника Странке, доноси одлуку о оснивању јавних гласила и издавачкој делатности Странке. 
Странка има свој лист. 

Имовина 
Члан 77. 

Странка има имовину. 
Имовином Странке управља Главни одбор. 

Материјално пословање  
Члан 78. 

Извори из којих Странка прибавља средства потребна за обављање страначких активности и за редован рад Странке су:  
1. јавни извори – средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице 

локалне самоуправе; 
2. приватни извори – чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине Странке и легати. 

Члан 79. 
Председништво Странке усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године за идућу календарску годину на 
предлог генералног секретара и пословног директора Странке. 
Странка води своје материјално-финансијско пословање преко текућег рачуна у складу са законом. 
 

Чланарина 
Члан 80. 

Висину чланарине одређује Извршни одбор. 
Расподела прихода од чланарине и других извора из којих Странка прибавља финансијско-материјална средства у складу са 
законом, као и друга питања везана за чланарину, ближе се одређују Правилником о чланарини и посебним одлукама 
Извршног одбора. 

 
Чланске карте 

Члан 81. 
Чланска карта симболизује припадност Странци. 
Садржину и облик чланске карте утврђује Главни одбор. 

 
Печат 

Члан 82. 
Странка има печат. 
Печат је округлог облика, у средини се налази текст „СДП Србије“, а по ободу текст „Социјалдемократска партија Србије – 
Београд“. 
Печат организационих јединица по територијалном принципу, поред истог облика и садржине, уместо речи „Београд“ садржи 
назив територијалне јединице на коју се односи.  

 
VII  ДЕО  

ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ 
Члан 83. 

 Општи акти Странке су:  
1. Статут;  
2. Пословник о раду Конгреса;  
3. Пословник о раду Главног одбора;  
4. Пословник о раду Председништва;  
5. Пословник о раду Извршног одбора;  
6. Правилник о чланарини;  
7. Правилник о раду Форума младих;  
8. Правилник о раду Форума жена;  
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9. Правилник о дисциплинској одговорности;  
10. Правилник о учлањењу и евиденцији чланова; 
11. Правилник о употреби знака и обележја; 
12. Правилник о посланичком и одборничком клубу; 
13. Пословник о раду Статутарне комисије; 
14. Пословник о раду Надзорне комисије; 
15. Пословник о раду Општинског одбора; 
16. Пословник о раду Градског одбора; 
17. Пословник о раду Покрајинског одбора; 
18. други општи акти. 

Пословник доноси онај орган чији се рад тим пословником регулише. 
 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Измене и допуне Статута 

 
Члан 84. 

Измене и допуне овог Статута врши Конгрес на предлог Главног одбора. 
Изузетно, Главни одбор може вршити измене и допуне Статута на предлог Председника, Извршног одбора или Статутарне 
комисије. 
Правно-техничку редакцију Статута обавља Статутарна комисија. 

 
Престанак рада Странке 

Члан 85. 
Одлуку о престанку рада Странке доноси орган утврђен Статутом Странке, односно Главни одбор Странке. 
У случају престанка рада Странке имовина Странке припашће хуманитарним организацијама. 

 
Ступање на снагу Статута 

Члан 86. 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења. 

 
  
   

Београд, 12. 12. 2009. године                                                                                                                      
 

 
                Председавајући Конгреса  

 
          Председник 

                                                                                                           Расим Љајић 

   


