„ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ“

СТАТУТ
Пречишћен текст Статута усвојен дана 14. 06. 2014. године на Скупштини Странке

I ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Странка Зелени Србије ( у даљем тексту: Странка) је политичка странка која овим
Статутом уређује: назив и седиште, симболе визуелног идентитета, изглед и
садржину печата, програмске циљеве, права, дужности и одговорности чланова, своју
унутрашњу организацију и начине деловања организационих јединица, органе
управљања и заступања, поступке везане за измене и допуне програма, статута и
других општих аката, остваривање јавности рада, начин одлучивања о удруживању у
шире политичке савезе у земљи и иностранству, начин финансирања и обављања
унутрашње контроле финансијског пословања, начине везане за доношење одлуке о
престанку рада и располагању имовином у случају престанка, као и друга питања од
значаја за рад и деловање политичке странке.
Странка Зелени Србије делује на територији Републике Србије.
Странка Зелени Србије може имати своје облике деловања и ван територије
Републике Србије у складу са законом.
Назив и седиште политичке странке

Члан 2.
Пун назив странке је „Зелени Србије“. Скраћени назив је „Зелени“. Седиште странке
је у Београду. Странка Зелени Србије је правно лице уписано у Регистар политичких
странка који се води код надлежног органа.
Симболи визуелног идентитета, печат и знак странке и територијалних јединица

Члан 3.
Зелени Србије има округли печат, са логотипом Странке у средишту и ћириличним
исписом назива и седишта Странке Зелени Србије Београд по ободу. У средини
печата је логотип који се описује као стилизовани непрекидни ток, састављен од три
листа од којих су два у различитим валерима зелене и један у жутој боји. Печат
организационих јединица по територијалном принципу поред истог облика и садржине
има назив територијалне организације на коју се односи.
Странка Зелени Србије има свој знак: састављен од три стилизована листа која чине
непрекидни ток од којих су два у различитим валерима зелене и један у жутој боји.
Листови формирају облик троугла заобљених темена. Знак је дизајнерски дефинисан
и непроменљив.
Застава политичке странке Зелени Србије је зелене боје, на којој се налази
знак описан у претходном ставу.

Програмски циљеви

Члан 4.
Зелени Србије као политичка странка своја опредељења и циљеве базира на
организованом деловању у правцу:
•
•
•
•
•
•

заштите животне средине и еколошкe мудрости
социјалне правде и солидарности
непосредне демократије
одрживости и зелене економије
уважaвања различитости и људских права
спречавања свих видова насиља

У остваривању циљева и програмских опредељења Зелени Србије сарaђују са
удружењима, појединцима, представницима бизнис сектора, локалним и
националним ауторитетима и политичким странкама у земљи и иностранству.

II ДЕО
ЧЛАНСТВО
Услови и начини учлањивања и престанка чланства

Члан 5.
Члан/ица политичке странке Зелени Србије може да буде сваки пунолетни/а
грађанин/ка држављанин/ка Србије, без обзира на верску, националну, полну,
етничку, расну припадност или сексуално опредељење, који добровољно потпише
приступницу и прихвати Програм и Статут Странке и који није члан/ца друге
политичке странке.
Одлуку о пријему или одбијању у чланство Странке доноси месни надлежни одбор,
повереник, или надлежни иницијативни одбор.
Одбијено лице има право на приговор Извршнoм одбору Странке, у року од петнаест
дана од дана пријема одлуке о одбијању чланства.
Одлука Извршнoг одборa Странке по приговору је коначна.
Права, обавезе и одговорности чланова

Члан 6.
Члани/ца има право да:
•
•

равноправно учествује у раду Странке, остваривању циљева и реализацији
Програма Странке,
бира и буде биран/а у органе Странке, у складу са овим Статутом,

•

•
•

буде благовремено и у потпуности информисан/а о раду и активностима
Странке,
слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са
Статутом и основним програмским и политичким ставовима Странке,
остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

Члан/ица је обавезан/на да:
•
•
•
•
•

активно доприноси остваривању циљева Странке,
заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Странке у
јавности,
поштује Статут и одлуке органа Странке и ради на очувању угледа Странке,
плаћа чланарину,
у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима.
Члан 7.

За свој рад чланови/ице могу добити признања и награде Зелених Србије.
Врсту и облик признања и награда утврђује Главни одбор на предлог Председника
Странке.
Признања се могу додељивати и симпатизерима/кама и сарадницима/цама Странке.
Чланарина

Члан 8.
Члан/ица је дужан/на да редовно плаћа чланарину, ако остварује редован приход.
Одлуку о висини годишње чланарине предлaже Извршни одбор странке, а усваја и
потврђује Главни одбор.
Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати Странку у облику прилога
и других облика помоћи утврђеним Законом. Због давања материјалне, односно
финансијске помоћи Странци, нико не може остваривати додатна или посебна права.
Члан/ица који/ја није платио/ла чланарину за текућу годину, а остварује редован
приход, не може да бира, нити да буде биран/а за страначке функције, односно
кандидован/на на локалним, покрајинским или републичким изборима.
Престанак чланства

Члан 9.
Чланство може престати иступањем, искључењем и смрћу члана.
Члан/ица може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Странци може престати искључењем у следећим случајевима:
• када члан/ица делује супротно циљевима Странке,
• када не учествује из неоправданих разлога у раду Странке дуже време,
• када грубо крши одредбе Статута Странке,
• када нарушава углед Странке,

•

учлањењем у другу политичку странку или кандидовањем на листи друге
политичке странке, односно на независној листи без сагласности Странке.
Поступак за искључење из чланства може да покрене надлежни одбор или Градска
организација којој одбор припада, и било који други орган странке.
Одлуку о искључењу из чланства доноси Извршни одбор Странке, на коју члан има
право жалбе Председништву Странке. Одлука Представништва Странке је коначна.
Одговорност чланова

Члан 10.
За поступке којима се наноси штета угледу и интересима Странке, члан/ица одговара
у дисциплинском поступку који се регулише посебним Правилником о дисциплинској
одговорности.
Члан/ица нарочито нема права да:
•
•
•

угрожава интересе и опструира рад Странке,
својим деловањем крши Статут, програмска начела и циљеве Странке,
штети угледу Странке.

Члан 11.
Главни одбор или Председник Странке појединим редовним члановима/цама могу
доделити посебна задужења којима ће доприносити раду и помагати у остваривању
циљева Странке.
Права и обавезе чланова са посебним овлашћењима се регулишу посебним
правилником.

III ДЕО
ОРГАНИЗАЦИЈА
Организација по територијалном принципу и унутрашња организација

Члан 12.
Странка Зелени Србије је организована на територијалном принципу и обухвата
целокупно чланство и све организацијске облике Странке.
Зелени Србије у правном промету делују као једно правно лице, кроз активности
својих чланова/ица, одбора, органа и тела организације у целини.
Одбор

Члан 13.
Одбор је изворни облик организовања Странке Зелени Србије.
Одбор се оснива конституисањем органа одбора и прихватањем Статута и Програма
Странке.
Одбори се оснивају као месни и општински, а могу се удружити у градске и
покрајинске организације.
Предлог за оснивање одбора подноси се Извршном одбору, који верификује предлог
или га враћа на допуну.
За оснивање одбора у градовима са преко 100.000 становника, довољан је број од 50
чланова/ица.
На општинама која имају мање од 100.000 и више од 15.000 становника одбор може
основати најмање 25 чланова/ица.
На општинама која имају мање од 15.000 становника одбор може основати најмање
10 чланова/ица.
Члан 14.
Органи одбора:
• Скупштина
• Председник одбора
• Председништво
• Извршни одбор
• Секретар
Скупштину одбора чине сви чланови/це одбора.
Већи одбори могу имати и друге органе и тела које самостално образују.
Одбор има самосталност у раду и слободу у одлучивању о свим питањима од
интереса за општину или другу територијалну јединицу на којој делује, а учешће на
изборима у складу са Статутом, Програмом и одлукама органа Странке.
Члан 15.
Одбор престаје са радом када се чланство смањи испод броја из члана 13. ставови
5., 6. и 7. овог Статута, што се констатује одлуком Извршног одбора Странке.
Одбори који делују супротно Програму, Статуту и одлукама Странке, Извршни одбор
Странке може упутити упозорење или донети одлуку о распуштању одбора или
органа одбора. На одлуку о распуштању одбор или орган одбора има право жалбе
Председништву Странке. Одлука Председништва Странке је коначна.
Органи Странке

Члан 16.
Органи Странке Зелени Србије су:
• Скупштина
• Главни одбор
• Председник/ца
• Потпредседник/ица
• Председништво

•
•
•
•
•
•

Извршни одбор
Надзорни одбор
Статутарна комисија
Секретар/ка Странке
Пословни/а директор/ка Странке
Бирои

Мандат органа странке је 4 године.
Бира се до пет потпредседника/ца.
Колективни органи Странке пуноважно раде кад је присутна већина чланова/ца од
укупног броја односног органа, а одлуке доносе већином присутних чланова/ца
односног органа, осим у случајевима кад је овим Статутом другачије предвиђено.
Ради остваривања принципа равноправности жена и мушкараца приликом
кандидовања и избора за све органе, тела и друге облике организовања, водиће се
рачуна о равномерној заступљености полова.
Скупштина

Члан 17.
Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.
Скупштина може бити изборна и радна.
Члан 18.
Изборна Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Скупштина је изборна и одржава се по правилу на сваке 4 године.
Радна Скупштина одржава се сваке године.
Скупштину Странке сазива Председник/ца Странке или Главни одбор.
Припремом Скупштине руководи Организациони одбор који бира Главни одбор на
предлог Председника/це Странке.
Одлука о сазивању Скупштине објављује се месец дана пре одржавања Изборне
Скупштине, односно 15 дана пре оджавања радне Скупштине.
Члан 19.
Скупштина:
1. доноси Програм и Статут Странке, као и њихове измене и допуне и утврђује
стратегију Странке,
2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове,
3. доноси одлуку о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у
земљи и иностранству и спајању политичке странке,
4. разматра и усваја извештај Председника/це Странке о раду Странке у периоду
између две Скупштине,
5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора,
6. бира и разрешава Председника/цу, потпредседнике/це, до 7 чланова/ица
председништва по регионалном принципу, до 15 чланова/ица сталног састава
Главног одбора, Председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије и
Председника/цу и чланове/ице Надзорног одбора

7. на предлог Председника бира и разрешава Председника/цу Извршног одбора
Странке и Секретар/ка странке
8. доноси пословник о свом раду
9. разматра остала питања везана за деловање Странке Зелени Србије-Зелени

Члан 20.
Скупштину чине:
1. чланови/це Председништава Странке,
2. председници/е општинских и градских одбора,
3. изабрани/е представници/е општинских одбора у сразмери коју утврди Главни
одбор,
4. републички/е, покрајински/е и градски/е функционери/ке
5. потпредседници/е градских и покрајинских организација,
6. пословни/а директор/ка,
7. председници/е и чланове/це Статутарне комисије и Надзорног одбора,
8. чланови/це Председништва и делегати/киње омладине Странке у броју који,
пре Скупштине утврди Главни одбор Странке,
9. координатори/ке бироа,
10. до 15 чланова/ца сталног састава Главног одбора,
11. потпредседник/ца и чланови/це Извршног одбора,
12. носиоци највиших функција у локалној самоуправи,
Члан 21.
Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног
броја делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних
делегата/киња, осим ако је Пословником о раду Скупштине другачије уређено.
Члан 22.
Одредбе о поступку и начину избора утврђују се Пословником о раду Скупштине и
Правилником о изборима у Странци.
Главни одбор

Члан 23.
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања
Скупштине.
Главни одбор се састаје најмање једном у шест месеци.

Члан 24.
Главни одбор:
утврђује политику Странке,
спроводи одлуке Скупштине,
утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне,
на предлог Председника/це, доноси изборни Програм Странке и одлучује о
учешћу на изборима на свим нивоима,
5. одлучује о изборним и постизборним коалицијама на свим нивоима,
6. именује Изборни штаб и анализира резултате изборе,
7. одлучује о учешћу Странке у Републичкој влади,
8. разматра и усваја извештај Председника/це о раду Странке између две
седнице Главног одбора,
9. може покренути поступак за изгласавање неповерења председнику/ци и
потпредседницима/ама Странке,
10. одлучује о облицима организовања у Странци у складу са Статутом Странке,
11. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине,
12. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,
13. на предлог Председника Извршног одбора бира и разрешава чланове/ице
Извршног одбора,
14. усваја извештај Извршног одбора,
15. образује сталне и повремене Комисије са одређеним задацима,
16. верификује мандат својим члановима/цама,
17. врши избор чланова/ца Извршног одбора које предложи председник/ца
Извршног одбора Странке,
18. сазива Скупштину,
19. доноси Пословник и друге опште акте Странке из своје надлежности,
20. потврђује опште акте својих организација,
21. обнавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке,
22. доноси одлуку о непосредним изборима.

1.
2.
3.
4.

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим
органима Странке.

Члан 25.
У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из
надлежности Скупштине Странке, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а
њима се решава битно питање или спречава наступање штетних последица по
Странку.
Главни одбор одлуку из претходног става доноси већином од укупног броја присутних
чланова/ица Главног одбора и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом
гарантована права чланова/ица и прописане надлежности органа Странке.

Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави
мишљење Статутарне комисије.
Главни одбор, све одлуке у складу са ставовима 1., 2. и 3. овог члана, упућује
Скупштини на верификацију на првом наредном заседању.
Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, изборна Скупштина
странке мора се одржати у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке.
Члан 26.
Главни одбор чине:
1. чланови/це Председништва Странке,
2. председници/це одбора,
3. носиоци највиших функција у локалној, градској, покрајинској и републичкој
власти,
4. 10 представника/ца омладине Странке,
5. пословни/а директор/ка,
6. секретар/ка Странке,
7. председници/е Статутарне комисије и Надзорног одбора,
8. координатори/ке бироа,
9. стални састав до 15 чланова/ица Странке који бира Скупштина,
10. потпредсеник/ца Извршног одбора.
Главни одбор може да замени члана/ицу из сталног састава Главног одбора, на
образложен предлог Председништва. На овај начин укупан број новоизабраних
чланова/ица не може бити већи од 1/3 укупног броја чланова/ица Главног одбора.
Члан 27.
Главни одбор може пунопрвно да одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја чланова/ица Главног одбора.
За доношење одлуке о покретању поступка за изгасавање неповерења
председнику/ци и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја
чланова/ица Главног одбора.
Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно. Главни одбор може
одлучити да гласање о било ком питању из његове надлежности буде тајно.
Члан 28.
Одредбе о поступку и начину рада Главног одбора утврђују се Пословником о раду
Главног одбора.
Председник/ца

Члан 29.
Председник/ца Странке представља и руководи Странком.

Мандат Председника/це траје четири године.
Избор и разрешење Председника/це Странке се утврђује пословником Скупштине и
Правилником о изборима у Странци Зелени Србије.
Члан 30.
Председник/ца Странке:
1. представља Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у
земљи и иностранству,
2. стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру
Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке,
3. сазива и, по правилу, председава седницама Главног одбора,
4. сазива Скупштину Странке,
5. делегира задужења из своје надлежности потпредседницима/ама,
6. именује портпарола/ку,
7. предлаже до 7 чланова/ца Председништва и до 15 чланова/ца сталног састава
Главног одбора, председника/цу Извршног одбора, секретара/ке Странке,
пословног/е директора/ке и кординаторе/ке бироа,
8. предлаже кандидате/киње за посланике/це,
9. подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору,
10. сазива и председава седницама Председништва Странке,
11. предлаже Главном одбору изборни програм,
12. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор.
Члан 31.
Председник/ца Странке може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци.
Члан 32.
Председник/ца за свој рад одговара Скупштини. На предлог Главног одбора или 1/3
чланова/ца Скупштине може се на Скупштини покренути питање поверења
председнику/ци Странке. Гласање о поверењу може да тражи и сам Председник/ца
Странке. Одлука о неповерењу је прихваћена ако је за њу гласала већина од укупног
броја делегата/киња на Скупштини. Изгласавањем неповерења, Председнику/ци
Странке престаје мандат.
Председник/ца Странке може пре истека мандата да поднесе оставку.
У случају из става 1. и става 2. Скупштина Странке се мора одржати у року од 60 дана
од изгласавања неповерења, односно подношења оставке.

Потпредседници/е

Члан 33.
Зелени Србије имају до 5 потпредседника/ца које бира Скупштина на период од
четири године.
Изабраним се сматрају они/е кандидати/киње који/е добију већину гласова присутних
делегата/киња на Скупштини.
Члан 34.
Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у
појединим областима Програма Странке.
Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених
послова.
Потпредседници/е за свој рад одговарају Председнику/ци Странке и Скупштини.
Члан 35.
Председник/ца
може
покренути
поступак
за
изгласавање
неповерења
потпредседницима/ама Странке на начин који је ближе уређен Пословником
Скупштине и Правилником о изборима у Странци.
Председништво Странке

Члан 36.
Председништво Странке чине:
1. председник/ца Странке,
2. потпредседници/е Странке,
3. до 7 чланова/ица које бира Скупштина на предлог Председника Странке,
4. Председници/е градских и покрајинских организација,
5. Председник/ца омладине Странке,
6. Председник/ца Извршног одбора,
7. Секретар/ка Странке,
8. Председник Надзорног одбора,
9. Председник Статутарне комисије,
10. Директор/ка Странке
Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, без права
гласа.

Члан 37.
Председништво Странке:
1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора,
2. утврђује годишњи финансијски план најкасније до 31.12. текуће године за идућу
годину,
3. води кадровску политику Странке, односно потврђује листе кандидата/киња за
све носиоце највиших државних функција на републичком и покрајинском нивоу
и потврђује кандидате/киње за Градоначелнике/це и Председнике/це општина,
4. именују кординаторе/ке бироа,
5. именује пословног/у директора/ку Странке,
6. утврђује ресорна задужења потпредседника/ца,
7. располаже непокретном имовином Странке,
8. бира секретара/ку Председништва,
9. доноси Пословник о свом раду,
10. обавља и друге послове које му повери Главни одбор.
Председништво може на предлог Председника/це да замени члана/ицу уколико се за
то изјасни већина од укупног броја чланова/ица Председништва. На овај начин укупан
број замењених чланова/ица не може бити већи од 1/3 чланова/ица Председништва
изабраних на Скупштини.
Избршни одбор

Члан 38.
Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.
Мандат Извршног одбора траје 4 године.
Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ца
Странке.
Председник/ца Странке предлаже мандатара/ку за састав Извршног одбора.
Мандатар/ка предлаже састав Извршног одбора, као и план и програм његовог рада.
Главни одбор гласа о предлогу за чланове/ице Извршног одбора у целини. Уколико
предлог не добије већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора,
Председник/ца је дужан да предложи новог мандатара/ке на следећој седници
Главног одбора.
Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога
трајно није у могућности да обавлја дужност, потпредседник/ца Извршног одбора је
дужан/а да води послове Извршног одбора до избора новог/е, а најдуже до прве
наредне седнице Главног одбора.
Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице
Извршног одбора Главном одбору.
Председник или 1/5 чланова/ца Главног одбора могу поставити питање поверења
Извршном одбору. У том случају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30

дана од дана када је поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом
предлогу.
На предлог Председника Извршног одбора, Извршни одбор може одлуком већине од
укупног броја чланова заменити до 1/3 свог састава.
Члан 39.
Извршни одбор:
одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва,
одлучује о питањима организације рада Странке,
расправља о облицима организовања у Странци,
потврђује листе кандидата/киња за општинске и градске одборнике/це,
прати, анализира и усклађује рад локалних органа,
одлучује о оснивању покрета у земљи и иностранству,
распушта органе локалне организације и именује поверенике/це,
стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу
са Правилником о изборима у Странци који усваја Главни одбор,
9. у складу директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор може
водити дисциплински поступак у првом степену,
10. доноси Пословник о свом раду,
11. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 40.
Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.
Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада.
Надзорни одбор

Члан 41.
Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке.
Мандат Надзорног одбора је 4 године.
Надзорни одбор чини 5 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке.
Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава
Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка
располаже по другом основу.
Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања
Главном одбору Странке.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Странке.
Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Надзорног одбора, као и њихов
рад, уређују се Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Странци.
Статутарна комисија

Члан 42.
Статутарна комисија има 5 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке.
Мандат Статутарне комисије је 4 године.

Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке,
2. припрема нацрт измена и допуна статута, по одлуци Главног одбора или
Председништва Странке,
3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке,
4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом,
5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије
одређено,
6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка, када Статутом није
другачије одређено
7. подноси извештај о раду Скупштини,
8. доноси Пословник о свом раду.
Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у
Странци.
Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и
чланове/ице Странке.
Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Статутарне комисије уређује се
Пословником Скупштине и Правилником о изборима у странци Зелени Србије.
Секретар/ка Странке

Члан 43.
Секретар/ка Странке своју дужност обавља професионално.
Мандат Секретара/ке Странке је 4 године.
Члан 44.
Секретар/ка Странке:
1. заступа Странку у правном промету и у поступцима пред државним органима,
другим организацијама и трећим лицима
2. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом
3. потписује одлуке, коалиционе споразуме и друге правне акте Странке,
4. врши функцију секретара/ке Главног одбора,
5. руководи радом администрације Странке,
6. координира и израђује годишњи финансијски план Странке и подноси план на
усвајање Председништву Странке,
7. потписује финансијска документа Странке, овлашћен/а је да располаже
средствима на рачунима Странке, одобрава отварање рачуна и израду печата
органима локалне организације Странке
8. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење председника
Странке,
9. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај
Председништву Странке,
10. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига
Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органима, а може
овластити друго лице за финансијско пословање у изборној кампањи, вођење

књига и подношење извештаја о трошковима изборне кампање и у вези са тим
за контакт са надлежним органима;
11. може дати овлашћење за потписивање другом лицу;
12. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор и Председништво дају у
надлежност.
Пословни/а директор/ка

Члан 45.
Пословног/у директора/ку Странке именује Председништво Странке.
Пословни/а директор/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских
средстава Странке.
Пословни/а директор/ка даје мишљење на предлог финансијског плана за наредну
календарску годину који је припремио Секретар/ка Странке, те координира израду
финансијских планова организација Странке.
Омладина Зелених Србије

Члан 46.
Омладина Зелених Србије је добровољна организација чланова/ица Странке млађих
од 30 година, чији је циљ побољшање и унапређење положаја и статуса младих људи
у свим областима.
Организација и деловање омладине уређује се правилником који доноси Главни
одбор Странке на предлог Скупштине омладине Странке.
Бирои

Члан 47.
Бирои Странке су саветодавни и оперативни органи чији је задатак да помажу
Председнику/ци у руковођењу Странком и обављању његових послова и задатака.
Чланови/це бироа за свој рад одговарају Председнику/ци.
Чланове/це бироа потрвђују координатори/ке бироа и о њему информишу Главни
одбор.
Организација и деловање бироа уређује се правилником који доноси Извршни одбор
Странке на предлог координатора бироа.

IV ДЕО
НАЧИН ДЕЛОВАЊА
Члан 48.
Облици и методи деловања Странке су:
• покретање грађанских иницијатива,
• деловање у медијима,
• вођење изборне и предизборне кампање и учешће на изборима,
• учешће у другим облицима непосредног изјашњавања грађана,

•
•
•
•
•
•
•

активност у скупштинама и представничким телима државе и локалне
самоуправе,
ангажовање у разним организацијама и удружењима,
сарадња са страним партијама и међународним организацијама, учешће у
међународним иницијативама и деловање кроз Европску Зелену Партију,
хуманитарне и друге добротворне акције,
појединачне активности одбора, других облика организовања и чланова,
научна обрада друштвених и проблема у области екологије и заштите животне
средине и предлагање решења,
сарадња са другим политичким странкама блиских опредељења и европске
оријентације.

Члан 49.
Чланови/це одбора Странке међусобно сарађују и помажу једни другима у
политичком ангажовању, а према могућностима и ван политичког оквира.
Органи Странке обезбеђују заштиту својих чланова/ца од евентуалних последица
проузрокованих политичком активношћу у оквиру Програма.
Члан 50.
Рад Странке заснива се на пуној слободи иницијатива и ангажовања њених
чланова/ца према њиховим личним уверењима, потребама и интересима, као и
договору о заједничким акцијама и ставовима организације утврђеним демократски,
вољом већине, уз гарантовање самосталног деловања у заступању појединачних и
алтернативних мишљења у одборима у оквиру Странке.
Јавност рада

Члан 51.
Рад Странке је јаван.
Странка се стара о редовном обавештавању чланства/ица и јавности о раду и
активностима, непосредно или путем саопштења за јавност. Сва јавна документа и
акта доступна су у писаној форми и на интернет презентацији Странке.
Годишњи обрачуни и извештаји подносе се члановима/ицама на усвајање на седници
Скупштине.
Начин одлучивања о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у земљи и
иностранству и спајању политичке странке

Члан 52.
Ради остваривања својих циљева и програма деловања, Странка Зелени Србије
успоставља контакте и сарађује са другим политичким организацијама, јавним
установама и удружењима у земљи и иностранству.

Странка се може удружити или приступити другим националним и међународним
удружењима чији су циљеви и програми рада у складу са смерницама за деловање
Странке Зелени Србије.
Одлуку о удруживању у шире политичке савезе и/или спајању политичке странке
доноси Скупштина на иницијативу било ког органа Странке.

V ДEO
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Члан 53.
Странка прибавља средства потребна за обављање страначких активности и редован
рад из следећих извора:
• јавни извори – средства из буџета Републике Србије, јединица покрајина и
буџета јединице локалне самоуправе,
• чланарина,
• прилози правних и физичких лица,
• други извори, у складу са Законом.
Члан 54.
Председништво Странке усваја финансијски план за наредну календарску годину на
предлог Секретара/ке Странке.
Странка води своје финансијско-материјално пословање у складу са Законом.
Члан 55.
Висина чланарине утврђује се на годишњем нивоу.
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 у надлежности су Председништва Странке.
Члан 56.
Лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига
политичке странке и лице овлашћено да контактира са надлежним органом је
Секретар Странке. Надзорни одбор подноси извештај Председништву Странке о
пословању Странке два пута годишње.

VI ДЕО
ОПШТИ АКТ СТРАНКЕ
Члан 57.
Општи акти Странке су:
• Статут
• Пословник Скупштине
• Пословник Главног одбора
• Пословник Председништва
• Пословник Извршног одбора
• Правилник о чланарини
• Правилник о локалној организацији
• Правилник о изборима
• Правилник о раду омладине
• Правилник о организацији и систематизацији послова у Странци
• Правилник о дисциплинској одговорности
• Правилник о поступку утврђивања листа кандидата/киња за посланике/це и
одборнике/це
• Правилник о правима и дужностима посланика/ца
• други општи акти.
Пословнике доноси онај орган чији се рад тим пословником регулише.
Правилнике доноси Главни одбор по поступку који је регулисан Пословником о раду
Главног одбора већином гласова чланова/ца Главног одбора.

VII ДЕО
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Начин доношења одлуке о престанку рада

Члан 58.
Одлуку о престанку рада Странке доноси Скупштина странке, а за коју је потребно 2/3
гласова укупног броја чланова/ица Скупштине.
У немогућности одржавања Скупштине Странке одлуку о престанку рада Странке
доноси Главни одбор 2/3 већином гласова од укупног броја чланова/ица Главног
одбора.
Члан 59.
Одлуком о престанку рада Скупштина ће одлучити и о имовини Странке.

Доношење Програма и Статута

Члан 60.
Поступак за доношење Статута могу покренути Главни одбор и Председништво
Странке.
Статутарна комисија израђује преднацрт Статута који се упућује на расправу свим
органима Странке, која траје најмање 15 дана. Након спроведене расправе на основу
пристиглих ставова, комисија сачињава нацрт Статута који доставља Главном одбору
на разматрање.
Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор
утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.
Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова присутних
делегата.
Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Поступак за доношење Програма као и измене и допуне програма врше се на исти
начин и по поступку предвиђеним за Статут.
Поступак за измене и допуне програма и статута

Члан 61.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.
Члан 62.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Странке Нова демократска
странка - Зелени од 05.02.2014. године.
Општа акта предвиђена овим Статутом морају се донети у року од 60 дана.

ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ
ИВАН М. КАРИЋ

