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СТАТУТ странке ''ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА'' (пречишћен
текст)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА је странка центра која се као независна
политичка странка, у складу са Уставом Републике Србије и
позитивним законским прописима, а у складу са основним
демократским начелима политичког деловања бори за реализацију
својих политичких циљева.
Члан 2.
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА своја права и права својих чланова као и
права органа странке темељи на доследном поштовању Устава, Закона
и других општих аката и овог Статута.
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НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ
Члан 3.
Име странке је ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА, а скраћени назив је ЈС.
Седиште странке је у Јагодини, ул. Железничка б.б.
Члан 4.
Печат странке је округлог облика са текстом ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА ЈАГОДИНА..
У средини печата је оивичена територија Србије.
Печат општинских одбора, односно градских одбора Јединствене
Србије је округлог облика, и садржи текст: ''Општински (Градски)
одбор Јединствене Србије'' са називом општине, односно града.
Печати окружних и покрајинских одбора су округлог облика и
садрже текст ''Окружни (Покрајински) одбор Јединствене Србије'' са
називом округа, односно покрајине.''
Члан 5.
-

-

Знак странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА је оивичена територија
Републике Србије. Химна ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ је ''Боже
правде''. Застава ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ је српска тробојка са
натписом ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА.
Слава странке је СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ, која се слави 15.
фебруара сваке године.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 6.
Основни циљеви и задаци странке су:
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-

Окупљање чланова и симпатизера на спровођењу програма
странке и остваривању политичких циљева.
Непосредна сарадња са штампаним и електронским медијима
и преко њих упознавање свих грађана Србије са циљевима и
деловањима странке.
Спровођење Програма странке који гласи:
Самостална Република Србија у постојећим границама, са две
аутономне покрајине, Војводином и Косовом и Метохијом;
Дефинисање Републике Србије као државе српског народа и
свих осталих који у њој живе на равноправним основама;
Улазак Србије у Европску унију;
Решавање проблема Косова и Метохије дијалогом, уз
поштовање Резолуције 1244 СБУН. Нико нема право да призна
независност
Косова и Метохије;
Поштовање људских права и права националних мањина
сходно важећим међународним актима;
Улазак Републике Србије у Партнерство за мир;
Конкретно дефинисање националних мањина у држави Србији
и стварање посебног изборног закона за националне мањине, како би
имале своје представнике у Скупштини Србије;
Залагање за процесуирање хашких случајева пред домаћим
судовима;
Борба против корупције и организованог криминала и свих
других видова криминала, кроз пооштравање казнених мера;
Доношење Закона о денационализацији;
Приватизација друштвене имовине;
Децентрализација Србије са јачањем ингеренција локалне
самоуправе;
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-

Борба за привредни препород Србије са акцентом на аграр и
вођење политике економског национализма, уз доношење закона о
заштити домаће пољопривреде кроз рестриктивне мере увоза
одређених аграрних производа;
Учешће пољопривреде са 30 одсто у буџету Владе Републике
Србије и забрана увоза стратешких пољопривредних производа са
којима располаже српски аграр. Залагање за кредитирање и субвенцију
домаће пољопривреде;
Залагање за развој села и задржавање младих на селу;
Доношење закона о заштити домаћих привредних ресурса, као
што су руде, минералне воде, национални паркови и слично, који не
могу бити предмет приватизације, већ докапитализације;
Залагање за отварање нових и јачање малих и средњих
предузећа, кроз савремену и отворену тржишну привреду и њихово
повезивање са светом;
Доношење закона којим се регулише одлазак у пензију
мушких лица са 60 година, а женских са 55, као и доношење закона о
изједначавању права мајки на селу са онима у граду кроз трудничко
боловање и бесплатну здравствену заштиту;
Борба против ''беле куге'' формирањем Министарства за
породицу, финансирањем трудничког и породиљског боловања
незапослених мајки, финансијском помоћи породицама са више деце,
пензије за мајке са више од три детета у срединама где је наталитет у
опадању;
Залагање да се радници не отпуштају са посла, а ако је то
неминовно онда држава мора понудити истима нови посао;
Залагање за државу социјалне правде са једнаким
могућностима за све грађане. Обезбеђивање максималне заштите
старих, болесних и хендикепираних лица са посебном заштитом деце и
омладине;
Залагање да грађани буду корисници буџета;
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-

Председник Владе Републике Србије мора бити човек из
привреде са најмање 10 година успешног руководећег рада у
значајнијем привредном субјекту;
Министри у Влади Републике Србије могу бити изабрани на
чело одређеног ресора уколико су 10 претходних година били у тој
струци и министри могу бити председници политичких странака;
Залагање за укидање редовног служења војног рока и
професионализацију војске;
-

Доношење закона о планирању средњег и високог образовања,
тако што ће се ученици усмеравати за занимање сходно потребама
српске државе и српске привреде. Залагање за бесплатно школовање.
Члан 7.
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА има за основни циљ сталну борбу за бољи
живот свих грађана Републике без обзира на националну, верску и
сваку другу припадност, а који ће се остварити учешћем у власти од
локалног до републичког нивоа.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ
Члан 8.
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,,Странка ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА је организована кроз Одборе и
то:
-

месне
општинске или градске
окружне - покрајинске.

У оквиру странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА постоји Актив жена и
Подмладак странке.
Члан 9.
Месни одбори се организују по месним заједницама и броје од 5-11
чланова. Месни одбор има председника и два потпредседника месног
одбора.
Члан 10.
- Општински односно градски одбори су организовани по
општинама и градовима и броје од 10 до 35 чланова. Општински
односно градски одбор има председника и 4 потпредседника.
Општински односно градски одбор може изабрати Извршни одбор
општинског односно градског одбора као извршни орган и исти броји
од 7 до 15 чланова . Чланови Извршног одбора се бирају из редова
чланова општинског односно градских одбора.
- Општински односно Градски одбори могу изабрати из својих
редова секретара Општинског односно Градског одбора за обављање
административних, финансијских и других послова.

Члан 11.
-Окружни одбори се састоје од представника општинских односно
градских одбора и броје од 21 до 41 чланова. Председници општинских
односно градских одбора су по функцији чланови окружног одбора а
остали чланови се бирају на седници општинског односно градског
одбора.
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-Окружни одбори могу изабрати из својих редова секретара
Окружног одбора за обављање административних, финансијских и
других послова.

Члан 12.
Ближа упутства о раду месних, општинских, градских, оркужних
одбора, Актива жена и Подмлатка странке доноси Извршни одбор
странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА.

ЧЛАНСТВО
Члан 13.
Чланом странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА постаје се учлањењем и
то на добровољној основи, потписивањем приступнице и добијањем
чланске карте.
Сваки пунолетан грађанин Републике Србије може постати члан
ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ ако потпише приступницу.
Учлањење се може извршити у било ком органу странке с тим што
се новопримљени члан повезује за месни одбор по месту живљења –
пребивалишта.
Члан 14.
Евиденцију чланства воде општински односно градски одбори за
чланове са своје територије а централну евиденцију води централа
странке, која је једина овлашћена за израду чланских карата.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА СТРАНКЕ
Члан 15.
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Сваки члан има право:
да активно учествује у раду странке на спровођењу програма и
циљева Странке,
да учествује у избору и да буде биран у органе странке, од
локалног до републичког нивоа,
да предлаже разматрање појединих питања за која оцени да су
од интереса за странку,
да захтева заштиту својих права уколико због страначког
ангажовања буду угрожени његови интереси,
да преко страначких органа тражи контролу рада у странци,
да буде упознат са приходима и расходима странке.
Члан 16.
Члан странке је дужан да:
ради на спровођењу програма и циљева странке,
спроводи све одлуке усвојене на органима странке,
редовно и активно учествује у органима и телима странке где
је изабран,
уколико буде изабран за одборника, посланика или на неку
другу јавну функцију, да спроводи програм странке.

Члан 17.
Чланство у странци ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА престаје:
добровољним иступањем из странке
искључењем из странке
смрћу
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-

брисањем због учлањења у другу политичку странку
Иступање из странке врши се писменом изјавом да се иступа из
странке. Одлуку о искључењу из странке доноси општински одбор
странке.

ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 18.
Органи странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА су:
Скупштина, Главни одбор, Извршни одбор, Председништво и
Надзорни одбор и Статутарна комисија.
Члан 19.
Највиши орган странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА је Скупштина
Странке.
Скупштину странке чине по 5 представника општинских односно
градских одбора, који имају до 500 чланова, три представника месних
одбора, по 10 представника општинских односно градских одбора који
имају преко 500 чланова , по 10 представника окружних одбора и по 15
представника покрајинских одбора , сви одборници Општинских и
Градских скупштина, посланици Народне Скупштине Србије,
посланици Покрајинских скупштина, чланови Председништва,
Главног, Извршног, Надзорног одбора странке, Статутарне комисије,
Председништва актива жена и Председништва подмлатка странке.
Општински и градски одбори који су самостално прешли
изборни праг, имају право на још по 30 представника.
Члан 20.
Скупштина странке:
Усваја Статут и измене и допуне Статута странке,
утврђује програм и политику странке,
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-

бира и разрешава председника, заменика председника и
потпредседнике странке, чланове ГО, ИО , Надзорног одбора и
Статутарне комисије на период од 4 године,
одлучује о промени назива странке и престанку рада странке,
доноси пословник о свом раду,
одлучује о удруживању Јединствене Србије у политичке савезе
у земљи и иностранству,
доноси одлуку о спајању странке Јединствена Србија са
другим политичким странкама,
доноси одлуку о престанку рада Јединствене Србије и
располагању имовином Јединствене Србије.
Члан 21.
Изборна Скупштина странке одржава се сваке 4. године.
Посебном одлуком Председништва странке утврђује се број
делегата Изборне скупштине
Редовне седнице Скупштине одржавају се једном годишње а по
потреби може и више пута.
Члан 22.
Седницу Скупштине странке сазива председник, а предлог дневног
реда утврђује Председништво.
Ванредна седница може се сазвати на предлог Извршног одбора
или на захтев најмање десет општинских односно градских одбора.
Члан 23.
Скупштина пуноважно одлучује ако на седници присуствује више
од половине чланова Скупштине.
Гласање на Скупштини је јавно, осим ако Скупштина другачије не
одлучи.
Одлука на Скупштини је донета ако за њу гласа више од половине
присутних делегата.
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Избор председника, заменика председника и потпредседника
странке врши се тајним или јавним гласањем о чему Скупштина
доноси одлуку пре гласања.

ГЛАВНИ ОДБОР ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ
Члан 24.
Између две седнице Скупштине Главни одбор је највиши орган
странке.
Главним одбором руководи Председништво странке а седницама
ГО председава председник или неко од чланова Председништва.
ГО чине по два представника општинских односно градских
одбора, одборници СО, посланици, Председништво актива жена,
подмлатка, Надзорног одбора, Статутарне комисије странке, и
Председништво странкес
Општински односно градски одбор који имају већи број чланова и
боље резултате у раду имају право на већи број чланова ГО.
Одлуке донете на седници ГО су пуноважне ако седници
присуствује више од половине чланова ГО и ако су за одлуку гласали
више од половине присутних чланова.
Између два заседања Скупштине ГО може кооптирати нове чланове
које предложе новоформирани општински одбори као и заменити
изабране на предлог општинских одбора.
Члан 25.
Главни одбор:
утврђује предлог политике и програма странке и упућује
Скупштини на усвајање,
одлучује о учешћу странке на изборима самостално или у
коалицији на свим нивоима,
доноси одлуке, препоруке, закључке и слично везано за рад
странке,
утврђује предлоге измена и допуна Статута странке,
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-

утврђује организациону шему странке,

-

врши избор комисија и радних тела странке,

-

усваја финансијски извештај странке за пословну годину

-

разматра иницијативе за разрешавање председника, заменика
председника, потпредседника и чланова ИО странке, чланова
Надзорног одбора и Статутарне комисије.
одлучује о свим другим питањима значајним за рад странке.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 26.
Извршни одбор је највиши извршни орган странке, чине га 33
члана и бира га Скупштина странке на предлог Председништва
странке.
Чланови
Извршног одбора су по функцији: чланови
председништва, народни посланици, председник Актива жена и
председник Подмлатка странке , председници покрајинских одбора и
не улазе у укупан број од 33 .
Извршни одбор може да ради ако седници ИО присуствује већина
изабраних чланова.
ИО своје одлуке доноси већином од укупног броја изабраних
чланова.
Између два заседања Скупштине Извршни одбор може предложити
Главном одбору разрешење и именовање чланова Извршног одбора до
1/3 од укупног броја .
Члан 27.
Извршни одбор:
извршава одлуке Скупштине и Главног одбора,
доноси финансијски план странке за пословну годину,
образује изборни штаб за изборе,
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-

координира рад општинских органа и виших органа странке,

-

стара се о обезбеђивању финансијских средстава за рад
странке,
одређује лице одговорно за финансијко пословање, вођење
пословних књига, доношење финансијских извештаја надлежним
службама и Републичој изборној комисји,
обавља и друге послове од значаја за рад странке.
Члан 28.
Извршни одбор сазива председник странке а радом Извршног
одбора руководи председник или члан Председништва кога оно
одреди.

ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 29.
Председништво странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА сачињавају:
председник странке,
заменик председника странке,
12
потпредседника странке.
Члан 30.
Председништво странке:
предлаже политику странке за наредни период органима
странке,
одлучује о постизборним коалицијама од општинског до
републичког нивоа,
утврђује коначну листу кандидата странке за посланике,
одборнике и друге функције,
припрема седнице ИО и ГО
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-

доноси одлуку о распуштању Покрајинских, Општинских
односно Градских и Окружних одбора и одређује поверенике у
наведеним одборима ,
доноси коначну одлуку о искључењу из странке ,
предлаже Скупштини кандидате за чланове ИО и ГО,
предлаже Изборној скупштини кандидата за функцију
председника странке.
бира портпарола странке,
предлаже кандидате за чланове комисија и радних тела
странке.
утврђује финансијску политику странке.
Члан 31.
Председништо сазива председник или заменик председника
странке.
Одлуке Председништва се доносе двотрећинском већином свих
чланова Председништва.

ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ
Члан 32.
Председник странке заступа и представља странку у земљи и
иностранству.
Председник странке је обавезан да доследно спроводи све одлуке
Председништва, Извршног одбора, Главног одбора и Скупштине
странке.
Члан 33.
Председник странке предлаже Изборној скупштини кандидате за
највише функције у странци (заменика председника странке,
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подпредседника странке, председника и чланове Надзорног одбора и
Статутарне комисије странке).
Председник странке предлаже Активу жена и Подмлатку странке
кандидате за председнике и подпредседнике.
Председник странке, у циљу ефикаснијег рада, може доносити
одлуке о свим важним питањима за рад странке.
Председник је обавезан да о томе обавести Председништво странке
на првој ванредној седници
Члан 34.
Заменик председника странке замењује председника у случају
одсутности или спречености председника да обавља функцију
председника.
Члан 35.
Потпредседници странке помажу председнику и заменику
председника у спровођењу одлука органа странке.
Потпредседници су за свој рад одговорни председнику, заменику
председника и Скупштини.
Члан 36.
Председник, заменик председника и потпредседници странке бирају
се на редовној Изборној Скупштини странке тајним или јавним
гласањем, о чему Скупштина странке доноси одлуку пре гласања на
период од 4 (четири) године.
За председника, заменика председника и потпредседнике странке
изабрани су кандидати који су добили већину гласова од присутних
делегата Скупштине.
Члан 37.
Функција председника, заменика председника или потпредседника
странке престаје: - оставком, - разрешењем, - смрћу.
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НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 38.
Надзорни одбор бира и разрешава Скупштина странке.
Надзорни одбор има председника и 2 (два) члана.
Надзорни одбор одлучује већином гласова свих чланова Надзорног
одбора
Мандат НО траје 4 (четири) године а може престати и раније из
истих разлога за престанак функције председника или заменика
председника странке.
Члан 39.
Надзорни одбор:
контролише примену Статута, других општих
аката и одлука органа странке,
контролише финансијско пословање странке,
о свом раду подноси извештај Скупштини странке.

Члан 40.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа
Странке, осим Скупштине странке, као ни лице одређено за вођење
финансијских послова странке.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА
Члан 41.
Статутарна комисија броји 3 (три) члана. (Председник и два члана).
Статутарну комисију бира и разрешава Скупштина на предлог
Председништва странке.
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Мандат чланова Статутарне комисије траје 4 (четири) године и
може престати из истих разлога наведених у члану 33. Статута.

Члан 42.
Статутарна комисија предлаже Главном одбору измене и допуне
Статута, даје тумачење појединих одредби Статута, предлаже
доношење и других одлука везаних за уређење рада странке.

ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 43.
Рад свих органа странке је јаван осим у случајевима када интереси
странке захтевају да се јавност искључи из рада неког органа о чему се
доноси посебна одлука.
Нико нема права да спречи било ког члана странке или
представнике средстава јавног информисања да присуствују седницама
органа странке.

Члан 44.
За свој рад странка обезбеђује средства:
од поклона чланова и функционера странке,
од добровољних прилога чланова и
симпатизера, из буџета локалних самоуправа и
Републике, на други законом дозвољен начин.

Члан 45.
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У странци ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА не плаћа се чланарина.
Нико нема права да на било који начин захтева од чланова странке
плаћање за чланство у странци.
Члан 46.
У случају престанка рада странке и немогућности да се Скупштина
састане и донесе Одлуку о располагању имовином странке, имовина
странке припашће граду Јагодини који ће одлучити о њеном даљем
располагању.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.
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