СТАТУТ
ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ - БК

БЕОГРАД
8. август 2009. године

Скупштина Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, на седници одржаној
8.августа 2009. године у Београду, донела је

СТАТУТ
ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ - БК

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Садржина Статута
Члан 1.
Статутом политичке странке Покрет СНАГА СРБИЈЕ-БК (у даљем
тексту: Покрет) уређују сe назив и седиште, симболи визуелног
идентитета, програмски циљеви, јавност рада и основна начела
организовања
по
територијалном
принципу
и
унутрашња
организација, поступак учлањивања, права и обавезе чланова и
престанак чланства, организациона структура и органи, заступање,
начин одлучивања и доношења програма, статута и других аката,
начин обављања унутрашње контроле, удруживање и спајање
Покрета, финансирање, престанак рада и друга питања од значаја за
Покрет.
Назив
Члан 2.
Пун назив Покрета је: Покрет СНАГА СРБИЈЕ-БК.
Скраћени назив је ПСС-БК.
Седиште
Члан 3.
Седиште Покрета је у Београду.

Симболи Покрета
Члан 4.
Покрет има знак, заставу и печат.
Покрет има свој дан, славу и химну.
Знак Покрета је квадратног облика у чијем се горњем делу
налази стилизована тробојка у облику пуних, таласастих линија
црвене, плаве и беле боје изнад које је исписан назив: Покрет СНАГА
СРБИЈЕ - БК, а у доњем делу на плавој подлози, с десна на лево, у
низу је пет звездица жуте боје.
Застава Покрета је знак Покрета, израђена у димензијама 2:1.
Печат Покрета је округлог облика, пречника 30 милиметара. По
ободу печата исписан је ћириличним писмом текст: Покрет Снага
Србије - БК, а у средини скраћени назив „ПСС-БК“ Београд. Печат
територијалних јединица је истог облика и величине и по ободу
садржи пун назив Покрета, с тим да у средини пише назив
територијалног одбора (општински, градски, покрајински одбор) и
седиште територијалне јединице.
Употреба печата Покрета и територијалних јединица се регулише
посебним актом.
Дан и Слава Покрета је 6. октобар, Зачеће Светог Јована
Претече и Крститеља.
Начин употребе обележја Покрета, ближе се уређује посебним
правилником .
Својство правног лица
Члан 5.
Покрет има статус правног лица, регистрован је код надлежног
органа, има свој жиро рачун и за преузете обавезе у правном промету
са трећим лицима одговара искључиво својим средствима, односно
имовином.
Покрет
представљају председник и заменик председника
Покрета, а заступа лице одређено овим Статутом.
У оквиру права и овлашћења утврђених општим актом Главног
одбора, територијалне организационе јединице представља и заступа
председник територијалне организационе јединице.

Програмски циљеви
Члан 6.
Покрет има свој програм којим дефинише политичка начела,
циљеве и вредности за које се Покрет залаже.
Програм и политика Покрета се заснива на цивилизацијским
достигнућима, изворним вредностима и традицији, са циљем
остваривања:
• Модерне демократске државе и развоја парламентарне
демократије;
• Заштиту људских права и слобода и права националних мањина;
• међународне интеграције, , тржишне привреде и социјалне
правде.
• Спречавање дањег пада наталитета и одласка младих из земље;
• На очувању и унапређењу здравља и животне и радне средине:
• Других цињева утврђених програмом.
Програм се усваја након претходно спроведене јавне расправе
на органима Покрета.
Организација по територијалном принципу
Члан 7.
Покрет се организује на начелима територијалне организације и
међусобне функционалне повезаности органа, као
и њихове
аутономије и одговорности, демократског одлучивања у доношењу и
спровођењу одлука и активног учешћа у органима власти у којима
Покрет има чланове.
Јавност рада
Члан 8.
Рад свих органа Покрета је јаван.
Сваки орган пре почетка заседања одлучује о случајевима када
се његово заседање може делом или у целини затворити за јавност.
Статут, Програм и општи акти Покрета се објављују путем
интернета или на други погодан начин, а ради упознавања чланства
са садржином тих аката.
Јавност рада органа Покрета се ближе регулише пословником
рада органа.

ЧЛАНСТВО
Услови за учлањење
Члан 9.
Члан Покрета
може бити пунолетни и пословно способни
држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут
Покрета, а који није члан друге политичке организације.
Приступница
Члан 10.
Члан Покрета постаје се потписивањем приступнице и пријемом
у чланство од стране органа општинске организације
Права и обавезе чланова
Члан 11.
Члан Покрета има право да:
1. бира и буде биран у све органе;
2. да буде обавештен о свим ставовима и одлукама Покрета;
3. учествује у свим активностима; слободно изражава мишљење у
органима Покрета; покреће иницијативе и даје предлоге;
4. да добије заштиту Покрета ако буде угрожен због обављања
политичких активности.
5. остварује и друга права одређена Статутом и другим актима
Покрета.
Члан 12.
Члан Покрета дужан је да:
1. поштује Програм и Статут Покрета; шири програмска начела и
политичке ставове Покрета;
2. спроводи одлуке органа, при чему је меродавна одлука вишег
органа;
3. да се залаже за интересе Покрета и чува њен углед;
4. учествује и помаже активности и својим ангажовањем у изборној
кампањи доприноси успеху на изборима;
5.плаћа чланарину и на други начин материјално помаже деловање
Покрета;
6.Испуњава и друге обавезе у складу са Статутом, општим актима и
одлукама органа.

Престанак чланства
Члан 13.
Чланство у Покрету престаје иступањем, брисањем из
евиденције и искључењем.
Евиденција чланства и поступак уписа и брисања из евиденције,
као и вођење базе података чланова ближе се регулише посебним
Правилником.

Почасни члан
Члан 14.
Истакнути појединци – привредници, културни и научни
ствараоци, спортисти и друге угледне личности, чије је политичко и
јавно деловање сагласно основним програмским циљевима Покрета
могу да постану почасни чланови Покрета.
Почасне чланове могу да предлажу председник Покрета, заменик
председника Покрета или Главни одбор. Одлуку о именовању за
почасног члана доноси Главни одбор.
Евиденција чланства
Члан 15.
Евиденција чланства се води у писаном облику као јединствена
централна електронска база података
Поступак учлањења и престанак чланства по било ком основу,
вођење евиденције чланства и издавања чланских карата уређују се
посебним правилником
Признања и награде
Члан 16.
За ангажовање и успех у остваривању Програма Покрета,
чланови и симпатизери могу добити признања и награде.
Врсту и облик признања и награде утврђује Главни одбор
општим актом, а кандидате за признање и награде предлаже
председник Покрета или заменик председника Покрета, на
иницијативу органа и чланова.

Дисциплина у Покрету
Члан 17.
Основе дисциплине у Покрету представља извршење дужности
из чл. 12. као и придржавање општих правила пристојног понашања.
Непридржавањем правила таквог понашања члан угрожава
интересе Покрета, што се разматра у поступку пред Судом части.
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може
поднети сваки члан, односно орган Покрета.
За непридржавање правила дисциплине у Покрету, члану се
може изрећи мера суспензије, дисциплинска мера, односно мера
искључења из Покрета. Одлуку о суспензији доноси председник или
заменик председника Покрета, а одлуку о дисциплинској мери,
односно искључењу, Суд части Покрета.
На одлуку о суспензији, дисциплинској мери, односно
искључењу, члан има право жалбе у року од 8 (осам) дана од
изрицања одлуке Статутарној комисији Покрета, чија је одлука
коначна.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Територијалне организације
Члан 18.
Покрет се организује на територијалном принципу.
Основни облик територијалног организовања је општинска
организација.
Покрет може да има
градске, окружне и покрајинске
организације и органе ради обједињавања и координације рада
општинских организација и других послова
Покрет
може оснивати и друге облике територијалног
организовања
(регионалне)
у
складу
са
адмистративнотериторијалном организацијом Републике Србије.
Територијалне организације оснивају се и престају са радом на
основу одлуке Главног, односно Извршног одбора.

Општинска организација
Члан 19.
Општинске организације оснивају се на територији сваке
општине Републике Србије у којој има чланова Покрета а могу се
оснивати и на делу општине.
Општинске организације могу да оснују месне одборе или
именују поверенике за поједина подручја на територији општине, која
обухватају месне заједнице, једно или више села, насеља, градских
четврти или других делова општине.
Органи општинске организације
Члан 20.
Органи, oрганизација, начин конституисања, поступак избора
органа, деловање и задаци територијалних организација и органа
Покрета као и престанак рада, уређују се посебним правилником .
Подружнице у иностранству
Члан 21.
Чланови Покрета који живе и раде у иностранству могу оснивати
подружнице на основу одлуке председника, заменика председника
или Главног одбора Покрета.
Оснивање и рад подружница у иностранству регулише се
посебним општим актом.
ОРГАНИ ПОКРЕТА
Органи Покрета, мандат, одлучивање и опозив
Члан 22.
Органи
Покрета
су:
Скупштина,
Председник,
Заменик
председника, Председништво, Главни одбор, Статутарна комисија,
Надзорни одбор и Суд части.
Покрет има једног или више подпредседника.

Покрет има Извршни одбор као политичко-извршни орган Главног
одбора.
Мандат органа и тела Покрета траје четири године.
Мандат органима може изузетно да се продужи, односно скрати
одлуком Скупштине, односно Главног одбора.
Органи Покрета одлучују већином гласова присутних, изузев ако
овим Статутом није друкчије одређено.
Функционер, односно члан органа Покрета се може опозвати ако
буде правоснажно осуђен на казну затвора дужем од шест месеци,
односно ако грубо крши закон и Статут Покрета.
О опозиву функционера, односно другог члана органа Покрета
одлучује исти орган који је тог функционера бирао у складу са општим
актом.
Скупштина
Члан 23.
Скупштина је највиши орган одлучивања у Покрету.
Скупштину сазива Председник, Заменик председника или Главни
одбор Покрета.
Скупштину може да сазове и најмање једна половина
општинских одбора.
Састав Скупштине
Члан 24.
Скупштину
чине:
председник
и
заменик
председника,
потпредседници, чланови Главног одбора, председник
и чланови
Извршног одбора, посланици и председници општина, односно града
са листе Покрета, председник и чланови Статутарне и Надзорне
комисије, председник и чланови Суда части, чланови савета
организације жена и омладине, председници територијалних
организација и чланови које изаберу општинске, односно градске
организације у складу са одлуком Главног одбора о сазивању изборне
скупштине.
Одлуком из предходног става се мора обезбедити да скупштину
чине најмање 40% мање заступљеног пола и једна трећина омладине.
Надлежност Скупштине
Члан 25.
Скупштина:
- доноси Програм и Статут Покрета и измене и допуне и
утврђује општу стратегију политичког деловања;

-

-

-

бира и разрешава председника и заменика председника на
предлог најмање једне половине општинских одбора или
Главног одбора или Председништва,
бира Главни одбор, Статутарну комисију, Надзорни одбор и
Суд части,
именује и разрешава лица овлашћена за заступање Покрета,
разматра и усваја Извештај председника, односно заменика
председника и Главног одбора о раду Покрета у периоду
између два заседања;
разматра и усваја извештаје Статутарне комисије, Надзорног
одбора и Суда части;
одлучује о престанку рада Покрета;
доноси Пословник ;
може да одлучује и о свим питањима из надлежности других
органа, на предлог председника Покрета, заменика
председника Покрета, Главног или Извршног одбора.

Одлучивање
Члан 26.
Скупштина пуноважно одлучује када заседању присуствује
већина чланова Скупштине.
Одлуке Скупштине доносе се
већином гласова присутних
чланова Скупштине.
О избору председника, заменика председника и Главног одбора,
Скупштина одлучује тајним гласањем, а остале одлуке из своје
надлежности доноси јавним гласањем, ако Пословником Скупштине
није другачије уређено.
Редовна и ванредна скупштина
Члан 27.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна Скупштина је изборна и по правилу се одржава сваке
четврте године.
Ванредна скупштина се заказује у току трајања мандата по
питањима из надлежности Скупштине.
Ванредна Скупштина се сазива на предлог председника, односно
заменика председника, Главног одбора и најмање једне половине
општинских одбора.
На сазивање ванредне скупштине сходно се примењују одредбе
Статута које се односе на одржавање редовне скупштине.

Главни одбор
Члан 28.
Главни одбор је највиши орган Покрета у периоду између два
заседања Скупштине и одговоран је за остваривање програма и
политичких ставова које је усвојила Скупштина Покрета.
Главни одбор састаје се најмање једном у четири месеца.
Седнице Главног одбора сазива и њима председава председник
Покрета, односно заменик председника Покрета или подпредседник
кога одреди председник односно заменик председника Покрета.
Седница Главног одбора се сазива на захтев најмање једне
половине чланова Главног одбора.
Састав Главног одбора
Члан 29.
Главни одбор чине: председник и заменик председника Покрета,
потпредседници и генерални секретар, функционери Републике
Србије, посланици и председници општина
изабрани са листе
Покрета, представници организација жена и омладине и стални састав
од 138 чланова које бира Скупштина у складу са одлуком о
равномерној заступљености територијалних организација.
Председник Покрета у стални састав Главног одбора може да
укључи један број чланова, чији број не може бити већи од једне
десетине укупног састава Главног одбора из претходног става.
Надлежност Главног одбора
Члан 30.
Главни одбор:
- утврђује политику Покрета;
- усваја Изборни програм Покрета и одлучује о учешћу на
изборима;
- утврђује листе кандидата за изборе органа Републике;
- одлучује о изборним коалицијама ;
- одлучује о формирању владе и учешћу Покрета у влади;
- сазива Скупштину Покрета;
- именује Изборни штаб;
- бира председника, потпредседнике и чланове Извршног
одбора;
- даје и опозива мандат посланицима у складу са законом;

одлучује о удруживању у савезе и сарадњи са другим
организацијама ;
- доноси опште акте предвиђене Статутом;
- врши попуну чланова Главног одбора до једне трећине;
- доноси одлуку о организовању и распуштању покрајинских
одбора и именује привремени орган;
- доноси одлуку о учлањењу Покрета у међународне
организације;
- доноси Пословник о свом раду;
- именује савете, стална и повремена радна тела;
- усваја финансијски план и извештај Надзорног одбора о
контроли финансијског пословања;
- разматра једном годишње извештаје о раду председника,
односно заменика председника, Извршног одбора, Статутарне
комисије, Надзорног одбора, Суда части и сталних тела.
- именује почасне чланове Покрета
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности
пренети на председника, заменика председника или Извршни одбор.
-

Председник Покрета
Члан 31.
Председник Покрета је политички и извршни орган Покрета.
Председник Покрета је истовремено и председник Главног
одбора.
Председник Покрета:
- води политику Покрета;
- представља Покрет у земљи и иностранству;
- руководи организацијом и усклађује функционисање
Покрета;
- сазива и по правилу председава седницама Главног одбора;
- сазива и по правилу председава редовном и ванредном
Скупштином;
- именује потпредседнике Покрета
- именује финансијског руководиоца и генералног секретара;
- предлаже кандидата за председника Извршног одбора;
- предлаже кандидате за посланике и органе Републике;
- одређује једну десетину чланова Главног одбора;
- предлаже Изборни програм странке;
- предлаже доношење одлука о евентуалним коалицијама;
- усклађује рад посланичких клубова Покрета;
- предлаже кандидате за мандатара и министре у Влади;
- именује саветнике за поједина питања, који не морају бити
чланови Покрета;
- именује портпарола Покрета;
- покреће дисциплински поступак;

подноси извештај о свом раду Скупштини;
предлаже одлуке о располагању покретном и непокретном
имовином Покрета;
- предлаже опште акте и одлуке Главном одбору и Скупштини;
- обавља и друге послове одређене Статутом и другим актима,
као и послове које му повере Главни одбор и Извршни одбор.
Председник Покрета може сазвати седницу сваког органа.
Председник Покрета може да обустави од извршења и да
суспендује сваку одлуку Главног и Извршног одбора и другог органа у
Покрету, ако је супротно закону и овом Статуту.
-

Заменик председника Покрета
Члан 32.
Заменик председника заступа Покрет и овлашћен је да обавља
све послове из надлежности председника наведене у члану 31. овог
Статута.
Заменик председника је овлашћен:
- да заступа Покрет у земљи и иностранству;
- даје пуномоћје за заступање странке пред судом или другим
органом;
-може сазвати седницу сваког органа.
Заменик председника Покрета може да обустави од извршења и
да суспендује сваку одлуку Главног и Извршног одбора и другог
органа у Покрету, ако је супротно закону и овом Статуту.
Потпредседник Покрета
Члан 33.
Покрет има једног или више потпредседника.
Потпредседници обављају послове које им повери Главни одбор,
председник, односно заменик председника Покрета.
У случају спречености председника и заменика председника да
обављају послове у оквиру својих овлашћења, те послове ће обављати
један од потпредседника кога одреде председник, односно заменик
председника.
Потпредседници одговарају за свој рад председнику, заменику
председника и Скупштини.
Председништво
Члан 34.
Председништво је стручни и консултативни орган Покрета, који:
• Анализира политичку ситуацију у земљи и свету,

•

Предлаже стратешке и политичке одлуке Главном одбору,
председнику и заменику председника из оквира њихових
надлежности.
• Координира и усклађује рад Покрета и у том смислу предлаже
доношење одговарајућих одлука,
• Брине о активностима савета,
• Доноси пословник о свом раду,
• Обавља и друге послове које му повери председник, односно
заменик председника и Главни одбор.
Председништво чине председник и заменик председника
Покрета, потпредседници, генерални секретар, председник и
потпредседници Извршног одбора, председници савета организације
жена и омладине, шеф посланичког клуба, председник Републике и
Владе Србије, председници савета и један број представника
територијалних организација и стручњака које именује председник,
односно заменик председника.
Генерални секретар
Члан 35.
Генерални секретар се стара:
• О припреми седница и спровођењу одлука Главног одбора,
Председништва, председника и заменика председника
Покрета, савета и других тела које образује Главни одбор;
• руководи радом администрације Покрета;
• обавља послове предвиђене општим актима;
• обавља друге послове које му повери Главни одбор,
председник и заменик председника Покрета.
Извршни одбор
Члан 36.
Извршни одбор сачињавају: председник, највише до три
потпредседника и чланови Извршног одбора које бира Главни одбор
на предлог председника Извршног одбора.
У састав Извршног одбора улазе председници савета
организације жена и омладине.
Председник Извршног одбора руководи седницом и обавља друге
послове одређене Статутом и Пословником Извршног одбора.
Извршни одбор има секретара који је по функцији члан
Извршног одбора.
Потпредседник обавља послове које му повери председник
Извршног одбора.
Чланови Извршног одбора имају и појединачна задужења за
поједине области (организовање, координација и политички рад

територијалних организација, привреда, пољопривреда, здравство,
образовање, култура, међународни односи, социјална политика,
међународне интеграције, кадровска политика итд).
Пословником Извршног одбора ближе се уређују начин рада,
одлучивања и сазивања седница Извршног одбора.
Извршни одбор за свој рад одговара Главном одбору.
Надлежност Извршног одбора
Члан 37.
Извршни одбор:
- реализује одлуке и спроводи политику председника, заменика
председника и Главног одбора;
- оснива, усклађује и надзире рад општинских и градских
одбора;
- планира и организује промоцију и политичке скупове;
- поставља поверенике и именује привремени орган у
општинама где није формиран општински одбор;
- потврђује избор председника
и чланова општинских,
градских одбора и окружних одбора;
- потврђује листу кандидата за изборе за локалну самоуправу;
- даје сагласност за потписивање коалиционих споразума на
локалним изборима;
- оснива Службу и утврђује смернице за њен рад и доноси
акта о организацији;
- одобрава отварање подрачуна и израду печата општинским и
градским одборима;
- стара се о финансирању територијалних организација;
- распушта
органе
општинских,
градских
и
окружних
организација и именује привремени орган;
- даје сагласност на кандидате за обављање функција у
локалној самоуправи;
- одређује лице за преузимање печата, документације
и
имовине распуштеног општинског или градског одбора;
- спроводи програм изборне кампање,
- бира и разрешава председнике и чланове одбора и комисија и
утврђује њихову надлежност;
- доноси пословник о свом раду;
- одлучује о промени седишта и адресе Покрета;
- обавља и друге послове које му повере председник, заменик
председника и Главни одбор;

Заступник Покрета
Члан 38.
Покрет заступа заменик председника Покрета.
Заменик председника Покрета заступа Покрет без ограничења,
односно има неограничена права заступања Покрета.
Заменик председника Покрета своја овлашћења заступања
Покрета може пренети на трећа лица.
Заступник Покрета заступа Покрет пред државним органима и у
односима са трећим лицима.
Заменик председника Покрета може заступање за поједине
послове да повери и другим лицима.
Одлуком из предходног става се одређује обим овлашћења у
вршењу послова заступања.
Статутарна комисија
Члан 39.
Статутарна комисија:
- тумачи одредбе Статута и других општих аката Покрета;
- припрема предлог измена и допуна Статута, Програма и другe
општe актe Покрета;
- решава сукоб надлежности органа у Покрету ако Статутом
није предвиђено ко одређени посао обавља.
- одлучује у другом степену дисциплинског поступка.
Састав Статутарне комисије
Члан 40.
Статутарна комисија има председника и шест чланова .
Чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено чланови
Надзорног одбора и Суда части.

Надзорни одбор и унутрашња контрола законитости
рада и финансијског пословања
Члан 41.
Надзорни одбор контролише приходе странке, употребу
финансијских средстава и управљање имовином и обавља унутрашњу
контролу финансијског пословања.

Надзорни одбор врши контролу примене Статута и општих аката
и законитости рада Покрета;
Надзорни одбор има председника и четири члана.
Надзорни одбор о својим налазима подноси извештај Главном
одбору једном годишње, исказујући приходе и расходе Покрета ради
упознавања чланстава, а извештај о укупном
раду подноси
Скупштини.
Суд части
Члан 42.
Суд части је првостепен дисциплински орган Покрета.
Суд части има председника и четири члана и њихове заменике.
Суд части спроводи дисциплински поступак и изриче
дисциплинске мере на основу посебног правилника.
ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА
Приходи
Члан 43.
Средства за своју активност Покрет обезбеђује из чланарина,
прилога, поклона, легата, завештања, буџета, у складу са законом.
Сваки члан дужан је да у складу са својим могућностима
допринесе финансирању рада, стицању и очувању имовине Покрета.
Посланици и одборници и други функционери изабрани или
именовани на предлог Покрета, дужни су да материјално помажу
Покрет у складу са својим могућностима и примањима која остварују.
Организације Покрета на свим нивоима могу да организују
периодичне активности продаје различитих рекламних реквизита с
обележјима Покрета и на друге начине прикупљају средства за рад и
деловање, а у складу са законом.
Имовина Покрета
Члан 44.
Имовина Покрета је недељива и њоме располажу председник,
заменик председника Покрета и Главни одбор Покрета који за
руковање имовином одговарају Скупштини.
Појединци и организације Покрета који напусте Покрет или буду
искључени из Покрета немају право на коришћење и задржавање
имовине, као и на коришћење обележја Покрета.

Финансијски руководилац (финансијски директор)
Члан 45.
За финансијско пословање, подношење финансијских извештаја,
вођење књига и контакте са надлежним органом, одговаран је
руководилац финансијске службе.
Правилником о финансирању и имовини Покрета ближе се
регулише начин стицања и
располагања средствима Покрета,
унутрашња контрола и међусобни односи територијалних организација
у погледу коришћења средстава.
УДРУЖИВАЊЕ И СПАЈАЊЕ ПОКРЕТА
Члан 46.
Покрет се може спојити са другом или другим политичким
странкама на основу одлуке Скупштине Покрета, а у складу са
Законом.
Покрет се може удруживати у шире политичке савезе у земљи и
иностранству на основу одлуке Главног одбора.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕНА
Члан 47.
Организација жена је добровољна организација жена- чланица
Покрета.
Организација жена се залаже за афирмацију и остваривање
Програма Покрета, развоја организације жена, равноправно учешће
жена у јавном и политичком животу, заступљеност жена у органима
Покрета, органима власти и на свим јавним функцијама од најмање
40%, равноправност у образовању, запошљавању и зарадама,
социјалну сигурност, смањење насиља у породици и над женама,
заштиту женских права и права деце, као и пуну заштиту права и
слобода грађана у складу са међународним конвенцијама и
стандардима.
Организација жена организује се на територијалном принципу, а
организација и деловање Покрета жена уређује се посебним актима те
организације.

ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 48.
У оквиру Покрета организује се Омладинска организација као
добровољна организација младих чланова Покрета до 28 година
старости.
Омладинска организација активно учествује у свим
делатностима Покрета, доноси програм и своје акте о организацији и
раду, који морају бити сагласни са Програмом и Статутом Покрета.
Организација омладине
организује се на територијалном
принципу, а ближе организација и деловање омладинске организације
уређује се посебним актима те организације.
ПОСЛАНИЧКИ И ОДБОРНИЧКИ КЛУБ
Рад посланичких клубова
Члан 49.
Посланички клубови Покрета формирају се у Народној
скупштини Републике Србије, и скупштинама аутономних покрајина
Војводине и Косова и Метохије.
Посланички клубови:
- спроводе политику Покрета у представничким органима;
- разматрају питања из њихове надлежности и покрећу
законодавну иницијативу;
- учествују у раду органа странке;
- бирају председника Посланичког клуба.

Неопозиве оставке
Члан 50.
Кандидати за посланике и одборнике дужни су да депонују своје
писмене неопозиве оставке на место у представничким органима.
У случајевима грубог кршења посланичких и одборничких
обавеза, Извршни одбор може активирати оставке.

Права и обавезе посланика
Члан 51.
Посланички клубови дужни су да поштују Програм, политику и
одлуке органа Покрета, спроводе их у представничким телима и
гласају у складу са одлукама органа Покрета.
Посланици су дужни да гласају у складу са одлуком Посланичког
клуба.
Посланици који грубо крше посланичке обавезе и гласају
супротно одлукама Покрета и посланичког клуба могу бити опозвани у
складу са Статутом и законом.
Права и дужности посланика и рад посланичких клубова уређује
се правилником који доноси Главни одбор.
Одборнички клубови
Члан 52.
Одредбе о раду посланичких клубова и посланика примењују се
сходно и на одборничке клубове и одборнике у скупштинама локалне
самоуправе.

СТАТУТ И ОПШТИ АКТИ
Поступак доношења и измене Статута
Члан 53.
Иницијативу за измену, допуну и доношење Статута и Програма
могу покренути председник, заменик председника,Главни одбор и
Извршни одбор.
Статутарна комисија на основу иницијативе припрема нацрт
измена, допуна или новог Статута, односно Програма и упућује га на
расправу органима Покрета, која траје најмање 30 дана, после чега се
утврђује предлог о коме се одлучује.
Главни одбор на предлог председника Покрета или заменика
председника Покрета може донети важећу одлуку о изменама и
допунама Статута, о којој се упознаје Скупштина на првој наредној
седници.

Поступак доношења општих аката
Члан 54.
Органи и тела Покрета доносе опште акте на предлог Извршног
одбора, једне трећине чланова Главног одбора, председника или
заменика председника Покрета.
О нацрту општег акта може се организовати јавна расправа.
Општи акти
Члан 55.
Општи акти Покрета су:
- Статут;
- Пословник Скупштине;
- Пословник Главног одбора;
- Правилник о учлањењу и евиденцији чланства;
- Правилник о територијалној организацији Покрета;
- Правилник о печату;
- Правилник о начину употребе обележја Покрета;
- Правилник о признањима и наградама;
- Правилник о дисциплинској одговорности;
- Правилник о организацији у дијаспори;
- Правилник о финансирању и имовини Покрета;
- Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за
носиоце јавних функција, посланике и одборнике;
- Правилник о посланичким и одборничким клубовима;
- и други општи акти.
ПРЕСТАНАК РАДА ПОКРЕТА И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ
Члан 56.
О раду, престанку рада и деловању Покрета, одлучује
Скупштина на предлог председника, заменика председника
или
Главног одбора.
Одлуку из претходног става на предлог председника, односно
заменика председника може донети и Главни одбор ако не постоје
услови за сазивање Скупштине.
Одлуком о престанку рада се одлучује и о располагању
имовином.

