СТАТУТ
УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом Уједињена Српска ( у даљем тексту УС ) уређује и утврђује:
циљеве политичке организације и начин њиховог остваривања, назив, знак и
сједиште, унутрашњу организацију, услове и начин за учлањивање и
престанак чланства, права обавезе и одговорност чланова, заступање и
представљање политичке организације, начин одлучивања, начин доношења
Статута и других аката, начин доношења одлука у оквиру органа странке,
располагање имовином у случају престанка рада, као и друга питања од
значаја за чланство и рад УС.

Члан 2.
УС се својим политичким дјеловањем залаже за успостављање и очување
демократског политичког поретка у Републици Српској и БиХ, користећи сва
расположива Уставом и Законом дозвољена средства, бори се за
парламентарну демократију, владавину права и поштовање људских права и
слобода свих грађана Републике Српске и БиХ.

Члан 3.
УС има својство правног лица, с правима и обавезама утврђеним Законом и
Статутом.

I НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛИ СТРАНКЕ

Члан 4.
Назив политичке организације је Уједињена Српска.
Скраћени назив је УС.

Члан 5.
Сједиште УС je у Бањалуци улица Јована Дучића бр. 25.

Члан 6.
Детаљно описати знак , симболе и заставу.Знак УС је стилизован цвијет који
има седам латица око круга у средини који у себи има крст са четири с.
Десно цвијету недостају две латице а у продужетку у два реда пише
ћириличним словима Уједињена Српска. Застава је српска тробојка а у
бијелом пољу у средни је садржан описани знак.

Члан 7.
УС има печат и штамбиљ.
Печат УС је округлог правилног облика пречника 4 центиметра гдје у горњој
половини круга уз руб са лијева на десно пише Уједињена Српска а у доњој
половини круга уз руб са лијева на десно Банја Лука У среднини се налази
знак-стилизација цвијета Уједињене Српске без додатног текста.
Штамбиљ УС је у облику квадрата величине 4,5џ4,5 центиметара у коме је
правилно распоређен описани печат уједињене Српске.

О руковању, кориштењу и чувању печата и штамбиља странке стара се
генерални секретар странке или лице које предсједник странке писмено
овласти.
УС има крсну славу коју ће својом одлуком утврдити Предсједништво УС.

II ЦИЉЕВИ УС И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Члан 8.
Циљ УС је да дјелује на остваривању политичких, економских, културних,
вјерскох, образовних и других интереса српског народа у Републици Српској
и шире, и то тако што:
- штити и унапређује Републику Српску, интересе српског народа и свих
грађана на простору БиХ,
- чува културу и традицију српског народа и његову духовност, афирмише и
штити српски језик и ћирилично писмо,
- ради на поштовању основних начела парламентарне демократије,
- чува и развија политичко јединство и националну слогу,
- ради на истицању приватне својине и тржишне привреде као
нејефикаснијег облика власништва, осим у стратешким областима значајних
за Републику Српску и БиХ,
- бори се за социјалну правду и права на здравствену заштиту
- бори се за остваривање владавине права I неповредивост власништва
-бори се за ефикаснију и одговорнију државну управу и независно правосуђе,

- залаже се за очување животне средине,
-залаже се за убрзан привредни развој и малу и ефикасну администрацију
-штити интересе и права радника и њихово право на синдикално
организовање.

Члан 9.
УС своје циљеве остварује у складу са позитивним правним прописима и
правилима изборног законодавства, користећи легалне и легитимне
политичке инструменте , ослањајући се на вољу народа који представља.

III ЧЛАНСТВО У УС

Члан 10.
Члан УС може бити сваки пунољетан грађанин који прихвата Програм и
Статут УС.
Учлањење у УС је слободно и добровољно.
Члан УС се постаје након потписивања приступнице и уписа у Централни
регистар чланова УС.
Учлањење се врши у мјесном, општинском-градском одбору, на чијем
подручју грађанин који потписује приступницу има пребивалиште или
боравиште.

Члан 11.
Предсједништво општинског – градског одбора изузетно може оспорити чин
учлањења уз навођење разтлога за такву одлуку.
Одлуку о оспоравању мора донијети у року од 30 дана од дана пријема
потписане приступнице.
Изузетно, чланство у УС може се стећи одлуком Предсједништва а на
приједлог предсједника УС.
Члану УС издаје се чланска књижица. Облик и садржај приступнице и
чланске књижице утврђује Предсједништво УС.

Члан 12.
Права и дужности члана УС су:
- поштује и спроводи програм, статут и одлуке органа УС,
- учествује у раду и активностима УС,
- бира да буде биран у органе УС,
- да покреће иницијативе и приједлоге са циљем унапређења дјеловања УС,
- буде информисан о раду УС и његових органа,
- има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду угрожена
због припадности УС или због вршења страначких послова,
- остварује сва основна права и дужности утврђене статутом и другим актима
УС.

Члан 13.
Члану УС престаје чланство у УС:

- иступањем из УС,
- због учлањења у другу политичку странку,
- искључењем
- смрћу.
Члан 14.
Иступање из чланства УС врши се на бази добровољно поднесене властите
писмене изјаве.

Члан 15.
Искључење члана УС врши се због:
- теже повреде Статута и Програма УС,
- дјеловања супротно ставовима УС утврђених на бази програмских циљева и
задатака,
- непоштовања и неизвршавања одлука органа УС
Против одлуке о искључењу може се поднијети жалба у року од 15 дана
Главном одбору УС.

Члан 16.
Дисциплинским правилником који доноси Главни одбор УС на приједлог
Предсједништва УС, прописује се тежи и лакши облици повреде дисциплине,
прописује се примјена одговарајуће санкције за повреду дисциплине,
уређују дисциплински поступци и начин извршења дисциплинских санкција,
надлежност органа УС у спровођењу дисциплинског поступка, изрицању и
извршењу санкција, као и друга питања у вези са овом облашћу.

Члан 17.
Централни регистар чланова УС води секретеријат УС, обезбјеђујући његову
ажурност и тачност.
Градски – општински одбори воде евиденцију чланова на свом нивоу.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 18.
УС се организује на следећим принципима:
- јединству странке,
-територијалној организацији странке,
- демократском начелу одлучивања,
- одговорности органа и чланова странке,
- на принципу слободне иницијативе и ефикасном одлучиванју.

Члан 19.
Организације и органи УС дужни су да спроводе утврђену политику странке
одређену Програмом, Статутом и другим актима и одлукама које доноси
органи УС.
Нижи органи су обавезни да спроводе акте и одлуке виших органа странке.

Члан 20.

Због напуштања политике и програма странке, неспровођења одлука виших
органа, неефикасног рада и у другим случајевима предвиђеним овим
Статутом, виши орган УС може распустити ниже органе УС.
У случајевима из предходног става, предсједник вишег органа доноси одлуку
о распуштању и именује привремене одборе и друга радна тијела с циљем
спровођења одлука виших органа и избора у распуштеним организацијама
или органима.
Члан 21.
Редовни избори у УС на свим нивоима организовања врше се једном у
четири године.
Пријевремени избори, за поједини ниво или на свим нивоима, могу се
организовати и прије истека мандата органа и организација УС.
Одлуку о томе доноси надлежан орган уз образложење.
Поступак, критеријуми за кандидовање, одређивање броја чланова, рок и
начин спровођења редовних и вандредних избора уређује се посебном
одлуком коју доноси Главни одбор на приједлог Предсједништва или
предсједника УС.

Члан 22.
УС је организована на мјесном, општинском-градском и републичком нивоу.
Као посебни облици организовања утврђују се Актив жена и Актив младих, и
регионални одбори по изборним јединицама у складу са изборним законом.
Правилник о начину организовања, органима, начину кандидовања и броју
чланова у оквиру органа Актива жена и Младих и регионалним одборима УС
доноси Главни одбор на приједлог Предсједништва УС.

1. РЕПУБЛИЧКИ НИВО ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 23.
Органи УС на републичком нивоу су:
- Скупштина,
-Главни одбор,
- Предсједништво,
- Предсједник и два замјеника предсједника,
- Генерални секретар
- Статутарна комисија и
- Надзорни одбор.

1.1.

СКУПШТИНА

Члан 24.
Скупштина УС је највиши орган УС.
Скупштина броји до 271 члана.
Главни одбор УС, а на приједлог Предсједништва, својом одлуком прецизно
дефинише критеријуме који одређују број чланова Скупштине УС , које
бирају градске-општинске организације у Скупштину УС, нарочито водећи
рачуна о оствареном изборном резултату, величини градске-општинске
организације, односно броју гласача и броју чланова странке.
Одлука из предходног става важи између двије редовне изборне скупштине.

Члан 25.
Скупштину могу сазвати предсједник УС, Предсједништво, Главни одбор и
најмање 1/3 чланова Скупштине УС.

Члан 26.
Скупштина УС:
- разматра и усваја Статут и Програм УС те њихове измјене и допуне,
- бира и разрјешава предсједникаУС и два замјеника предсједника УС,
- бира и разрјешава чланове Главног одбора УС,
- бира органе, тијела, комисије и одборе привременог и сталног карактера,
- разматра и усваја извјештај предсједника УС,
- утврђује главне правце дјеловања УС између двије редовне изборне
скупштине,
-бира и разрјешава Надзорни одбор и Статутарну комисију,
- усваја Пословник о своме раду.

Члан 27.
Мандат Скупштине УС је четири године.
Редовна Извјештајна сједница скупштине се одржава једном годишње,
најкасније до априла текуће године за предходну годину, а редовна Изборна
скупштина УС једном у четири године.

Члан 28.
Скупштина може пуноважно радити и одлучивати ако је у њеном раду
присутна надполовична већина од укупног броја чланова Скупштине.
Радом Скупштине руководи Радно предсједништво које Скупштини предлаже
Предсједништво УС, а које бира и разрјешава Скупштина УС, за сваку своју
сједницу посебно.
Скупштина своје одлуке доноси већином гласова присутних чланова осим
ако овим Статутом није другачије прописано.
Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, осим у случајевима када је овим
Статутом предвиђено тајно гласање.

1.2.

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 29.
Главни одбор има 85 чланова.
Скупштина УС бира 65 чланова Главног одбора УС и то тајним гласањем у
складу са посебном одлуком о критеријумима избора чланова Главног
одбора коју доноси Главни одбор на приједлог Предсједништва УС, водећи
рачуна о територијалној, старосној, полној и другој заступљености чланова
Главног одбора.
Из сваког регионалног одбора у Главном одбору мора бити заступљено
најмање три члана.
Кандидате за Главни одбор УС,које бира Скупштина УС , предлажу чланови
Скупштине УС и градски-општински одбори, најкасније 10 дана прије датума
одржавања Скупштине.

Приједлози из става четири овог члана се достављају генералном секретару у
статутарно предвиђеном року.
Предсједник УС именује 15 чланова Главног одбора.
Предсједник није условљен роковима приликом именовања чланова Главног
одбора и може их разријешити својом одлуком о разрјешењу са мјеста члана
Главног одбора.
Предсједник, два замјеника, предсједница Актива жена и предсједник
Актива младих по аутоматизму су чланови Главног одбора.

Члан 30.
Главни одбор УС је највиши орган УС између двије скупштинеУС.
Главни одбор:
- извршава и спроводи одлуке Скупштине УС,
- спроводи програм и води политику странке између двије скупштине,
- из својих редова бира 22 чланаПредсједништва УС тајним гласањем
већином присутних чланова Главног одбора, а на приједлог предсједника УС,
од којих бира по једног подпредсједника УС из сваке изборне јединице за
Народну скупштину Републике Српске, који су уједно и предсједавајући
регионалног одбора за ту изборну јединицу као и једног подпредсједника
безпортфеља.
- припрема приједлоге одлука и докумената које усваја Скупштина УС,
-доноси одлуку о оснивању сталних и привремених тијела по територијалном
принципу,
- даје сагласност на оснивање општинских-градских одбора,

- оснива и именује своја стална и привремена радна тијела и уређује њихову
надлежност,
- разматра извјештаје Предсједништва УС које подноси предсједник УС,
- утврђује финансијски план и усваја завршни рачун у складу са законом,
- доноси одлуку о финансијском пословању и начину располагања
материјалним и финансијским средствима,
- разматра извјештаје и приједлоге нижих органа и организација УС,
- доноси изборни програм странке и одлучује о учешћу на изборима на свим
нивоима,
- одлучује о учешћу у органима власти,
-утврђује облике сарадње са другим партијама и странкама у земљи и
иностранству,
-након датог мишљења предсједника и Предсједништва УС усваја приједлоге
кандидата на свим нивоима кандидовања,
- доноси Пословник о своме раду,
- вирши и друге послове у складу са овим Статутом и другим актима УС.

Члан 31.
Мандат Главног одбора траје четири године и везан је за мандат редовне
Изборне скупштине УС.
Сједницу Главног одбора може сазвати предсједник УС, Предсједништво УС и
1/3 чланова Главног одбора.
Сједницама Главног одбора руководи, предсједава и сазива предсједник УС.
Главни одбор се састаје најмање једном у четири мјесеца.

1.3.

ПРЕДСЈЕДНИШТВО УС

Члан 32.
Предсједништво УС је извршни орган УС.
Предсједништво УС броји 27 чланова и чине га: предсједник УС, два
замјеника предсједника, предсједник Актива младих, предсједница Актива
жена, и 21 члана које бира Главни одбор УС од којих је десет
подпредсједника и генерални секретар кога бира предсједништво на
предлог предсједника странке.
У раду сједница Предсједништва по правилу учествују предсједници Клубова
посланика у законодавним органима.
На сједнице Предсједништва УС могу бити позвана и друга лица и
функционери странке ако се за то укаже потреба.Одлуку о томе доноси
предсједник УС.

Члан 33.
Предсједништво УС:
- спроводи актуелну политику странке на бази Програма УС и ставова
Скупштине УС, те одлука Главног одбора УС и одговара за њихово
спровођење,
- именује стална и привремена радна тијела Предсједништва,
- именује подпарола УС и генералног секретара УС на приједлог
предсједника УС,
- разматра извјештаје координационих одбора и општинских-градских
одбора,

- прибавља стручна мишљења комисија и других радних тијела са циљем
доношења одговарајућих одлука и препорука за органе УС,
- доноси одлуку о начину информисања чланства, као и о издавачкој,
информативној и истраживачкој дјелатности УС,
- именује ресорне одборе као стална радна тијела,
- на приједлог предсједника УС доноси посебну одлуку о формирању
Политичког савјета и Правилник о његовом раду,
- даје сагласност за избор кандидата УС на функције и дужности у јединицама
локалне самоуправе уз предходну сагласност предсједника УС,
- разматра питања из домена посланичких клубова на нивоу представничких
тијела ентитета и Парламентарне скупштине БиХ и даје смјернице рада
представника УС у извршним и другим органима власти.
- доноси Пословник о своме раду,
- врши и друге послове по налогу Главног одбора УС и Скупштине УС.

Члан 34.
Мандат Предсједништва је четири године.
Предсједништво одлучује већином гласова присутних чланова.
Предсједништво своје одлуке доноси јавно осим у случајевима када је то
другачије одређено овим Статутом или када тајно гласање тражи
предсједник УС.

1.4.

ПРЕДСЈЕДНИК И ЗАМЈЕНИЦИ ПРЕДСЈЕДНИКА

Члан 35.
Кандидат за предсједника УС може бити сваки члан УС кога предложи
најмање пет општинских-градских одбора или 50 чланова Скупштине УС.
Листу кандидата за предсједника утврђује Изборна комисија коју бира
Скупштина као своје радно тијело.

Члан 36.
За предсједника УС је изабран кандидат који добије надполовичну већину
присутних чланова СкупштинеУС.
Уколико ни један од кандидата није добио потребну већину, поновиће се
гласање за два кандидата која су добила највећи број гласова.
Кандидат који у другом кругу добије већи број гласова изабран је за
предсједникаУС.

Члан 37.
Скупштина УС може да разријеши предсједника УС прије истека мандата на
који је изабран ако повјерену дужност не обавња у складу са Статутом и
Програмом УС.
Предсједник се разрјешава на исти начин и по истом поступку на који је
биран.
Ако предсједник поднесе оставку, функција му престаје када она буде
прихваћена од стране Скупштине УС.

Уколико је неопозива, о њој се неће расправљати и мандатму престаје даном
подношења оставке.
Мандат предсједника траје четири године.

Члан 38.
Предсједник УС има право и дужност да:
- руководи радом Предсједништва и да га представља пред другим органима
УС,
- руководи и предсједава сједницом Главног одбора,
- располаже материјално-финансијским средствима у складу са законом, без
ограничења,
- стара се о досљедном спровођењу одредби Статута и Програма УС,
- координира рад органа и других радних тијела УС,
- доноси и потписује одлуке и друге опште и појединачнеакте у име УС,
ускладу са својим овлаштењима,
- извршава одлуке Скупштине и Главног одбора УС и стара се оњиховом
спровођењу од стране других органа и тијела УС,
- износи ставове и политику странке пред јавност и овлашћује друге
представнике странке да то чине,
- именује 15 чланова Главног одбора,
- именује 1/5 чланова градских-општинких
консултације са предсједницима тих одбора,

одбора

уз

предходне

- доноси одлуку о распуштању градског-општинског одбора или других
органа и тијела УС и именује привремене одборе или тијела уз предходно
обављене консултације са Предсједништвом УС,

- даје сагласност на избор предсједника општинских-градских одбора,
- одређује који од замјеника или подпредсједника ће га замјењивати у
случају привремене спријечености да обавља своју функцију.

Члан 39.
УС има два замјеника предсједника која мијењају предсједника када их он за
то овласти.
Замјеници предсједника се бирају и разрјешавају по истом поступку и на исти
начин као и предсједник УС.
У случају да је предсједник трајно спријечен да обавља ту функцију
надлежности предсједника ће обављати замјеник кога овласти
Предсједништво, а у року од 90 дана Скупштина УС ће изабрати новог
предсједника УС.
Скупштина УС може да овласти замјенике предсједника да представљају и
заступају УС.

1.5.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 40.
Статутарна комисија УС има девет члановакоји немогу бити истовремено и
чланови неког другог органа или тијела које бира Скупштина УС.
Предсједника и чланове Статутарне комисије бира Скупштина УС на период
од 4 (четири) године на приједлог Предсједништва УС.

Члан 41.
Статутарна комисија УС:
- тумачи у појединим случајевима Статут и друге акте Скупштине УС и
других органа УС, по захтјеву органа УС,
- припрема нацрт измјена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора
УС или Предсједништва УС,
- даје мишљења о усклађености одлука органа УС са Статутом УС,
- ријешава сукоб надлежности органа УС, када Статутом није другачије
одређено,
- подноси извјештај о своме раду Скупштини УС и Главном одбору УС,
- доноси Пословник о своме раду.

1.6.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 42.
Надзорни одбор УС има 5 (пет) чланова.
Предсједника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина УС а на
приједлог Предсједништва УС.
Мандат Надзорног одбора је 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора истовремено немогу бити чланови другог органа
или тијела које бира Скупштина УС.
Надзори одбор подноси извјештај о своме раду Скупштини и Главном одбору
УС.

Члан 43.
Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање странке

2.

ОПШТИНСКИ НИВО ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 44.

Општинска-градска организација УС је организација на нивоу општине-града
као територијално-административне цијелине.
Органи УС на општинском нивоу организовања су:
-

Скупштина општинске-градске организације
Општински-градски одбор
Предсједник и два замјеника предсједника
Предсједништво општинског-градског одбора

Радна тијела општинског одбора су ресорни одбори и комисије чије се
формирање и рад уређује посебним одлукама општинског-градског одбора.

2.1.

СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ-ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УС

Члан 45.
Скупштина општинске-градске организације УС је највиши орган који може
да броји до 210 чланова.
Општински-градски одбори прецизно дефинишу критеријуме којима се
одређује број чланова мјесних организација у Скупштини општинскихгрдских организација, водећи рачуна о броју чланова УС са подручја мјесне

организације и оствареним резултатима избора у мјесним одборима на
претходним изборима.
Радом Скупштине руководи Радно предсједништво, које бира Скупштина за
свако своје засједање посебно а на приједлог Предсједништва.
Мандат Скупштине је четири године.

Члан 46.
Скупштину општинске-градске организације може да сазове предсједник УС,
предсједник општинске-градске организације, општински-градски одбор или
1/3 члановаСкупштине.
Редовна скупштина се одржава једном годишње до краја априла мјесеца
текуће године, и извјештајног је карактера.
Изборна скупштина се одржава једном у четири године.
Вандредна скупштина се може одржати и прије њеног редовног засједања, а
сазива се на исти начин и од истих органа као и редовна.

Члан 47.
Скупштина општинске-градске организације:
- бира и разрјешава предсједника општинске-градске организације,
- бира и разрјешава дио чланова општинског-градског одбора,
- бира чланове Скупштине УС на републичком нивоу а према
критеријума које утврди Главни одбор УС својом одлуком,
- доноси пословник о своме раду.

2.2.

ОПШТИНСКИ-ГРАДСКИ ОДБОР

Члан 48.
Општински-градски одбор је највиши орган општинске-градске организације
између двије скупштине.
Општински одбор броји од 15 (петнаест) до 85 (осамдесет пет) чланова,
зависно од величине општинске-градске организације, које из својих редова
бира Скупштина тајним гласањем у правилу између више кандидата, осим
ако скупштина не донесе одлуку да се избор врши јавним гласањем.
Скупштина бира чланове општинског-градског одбора са листе кандидата,
водећи рачуна о територијалној, професијоналној, полној, старосној и другој
заступљености чланства у општинском-градском одбору.

Члан 49.
Општински-градски одбор ће својом одлуком прописати број чланова
општинског-градског одбора, критеријуме и поступак кандидовања
кандидата за чланове општинског одбора.

Члан 50.
Општински-градски одбор:
- организује рад УС на територији за коју је организован,
- утврђује и разматра политичка питања од локалног значаја и предлаже
мјере за њихово рјешавање,
- прати и усмјерава рад мјесних одбора,
- конституише комисије и радна тијела које му помажу у раду,
- бира и разријешава замјеника предсједника на приједлог
предсједника општинског-градског одбора,
- бира и разрјешава предсједништво општинског-градског одбора,

- именује општински изборни штаб на приједлог предсједништва,
- предлаже листу кандидата за одборнике и начелника-градоначелника
локалне заједнице или града, уз предходно прибављену сагласност
предсједника УС,
- предлаже кандидате за чланове Главног одбора УС,
- предлаже кандидате за посланике и друге изборне или именоване
политичке функције на свим нивоима власти,
- доноси одлуке о кадровским рјешењима на локалном нивоу на основу
предлога предсједништва општинског-градаског одбора,
- обавља и друге послове предвиђене другим актима странке.

Члан 51.
Мандат општинског-градског одбора је 4 (четири) године.
Општински-градски одбор сазива и њиме предсједава и руководи
предсједник општинског-градског одбора, а може га сазвати и 1/3 чланова
општинског-градског одбора.

2.3.

ПРЕДСЈЕДНИК И ЗАМЈЕНИЦИ ПРЕДСЈЕНИКА ОПШТИНСКЕ-ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 52.
Предсједника општинског-градског одбора бира Скупштина на приједлог
најмање 3 (три) мјесна одбора или на приједлог најмање 20 чланова
Скупштине, најкасније 10 дана прије одржавања Скупштине општинскеградске организације .
За предсједника се може кандидовати сваки члан УС.
Кандидати за предсједника су дужни прије гласања да изложе свој програм
рада за мандатни период.

За пресједника општинског-градског одбора изабран је кандидат који је
добио надполовичну већину гласова присутних чланова Скупштине.
Уколико ни један кандидат није добио потребну већину, поновиће се
гласање за два кандидата са највише добијених гласова.
Кандидат који у другом круго добије већи број гласова изабран је за
предсједника општинског-градског одбора.

Члан 53.
Предсједник општинског-градског одбора:
-

представља и заступа одбор,
предсједава општинким-градским одбором,
предсједава предсједништвом општинског-градског одбора,
предлаже општинском-градском одбору кандидате за замјеника
предсједника,
координира рад одбора и других органа и тијела УС на локалном
нивоу,
проводи одлуке одбора и других органа УС,
одређује подпарола општинског-градског одбора ако сматра да за то
постоји потреба,
предлаже предсједништву општинског-градског одбора распуштање
мјесних одбора или других нижих органа и тијела ако не извршавају
одлуке виших органа или крше Статут и Програм УС.

Члан 54.
Замјеници предсједника општинског-градског одбора мијења и замјењује
предсједника општинског-градског одбора кад их за то предсједник овласти,
или услед спријечености предсједника да обавља послове из своје
надлежности.

Замјенике предсједника бира општински-градски одбор на приједлог
предсједника општинског-градског одбора.

Члан 55.
Уколико предсједник или замјеник предсједника општинског-градског
одбора поднесу оставку функција им предстаје када она буде прихваћена од
стране органа који их је и бирао, осим у случају неопозиве оставке.У том
случају функција им престаје даном подношења неопозиве оставке.
Предсједник и замјеници предсједника општинског-градског одбора
разрјешавају се на начин и по поступку како су изабрани, ако повјерене
дужности не обављају у складу са Статутом и Програмом УС.

2.4.

ПРЕДСЈЕДНИШТВО ОПШТИНСКОГ-ГРАДСКОГ ОДБОРА

Члан 56.
Предсједништво општинског-градског одбора је извршни орган општинскогградског одбора.
Број чланова Предсједништва одређује се одлуком општинског-градског
одбора а на приједлог предсједника општинског-градског одбора.
Предсједник и замјеници предсједника општинског-градског одбора,
председник Актива младих и предсједница Актива жена општинског-градског
одбора, по аутоматизму су чланови предсједништва општинског-градског
одбора.

Члан 57.

Чланове предсједништва бира општински-градски одбор, а кандидате може
предложити предсједник општинског-градског одбора као и сваки члан
општинског-градског одбора.
Мандат предсједништва је четири године и везан је за мандат општинскогградског одбора.

Члан 58.
Предсједништво општинског-градског одбора:
- проводи одлуке општинског-градског одбора,
- припрема сједнице општинског-градског одбора,
- распушта мјесне одборе и ниже органе странке на приједлог
предсједника и именује повјеренике и привремене одборе,
- води кадровску политику и предлаже општинском-градском одбору
поједина кадровска ријешења,
- иницира и организује политичке активности на територији општинскогградског одбора,

3.

МЈЕСНИ НИВО ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 59.
Мјесна организација је основни облик територијалног организовања УС који
по правилу покрива једно бирачко мјесто.
Општински-градски одбори својом одлуком одређују подручје које ће
покривати свака мјесна организација, водећи рачуна да бирачи који живе на
територији једне мјесне организације не гласају на територији друге мјесне
организације.

Члан 60.
Органи мјесне организације су:

- Скупштина мјесне организације
-Мјесни одбор
- Предсједник и замјеник предсједника мјесног одбора

3.1.

СКУПШТИНА МЈЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 61.
Скупштину мјесне организације чине сви чланови УС са подручја једног или
бише бирачког мјеста или једне или више мјесних заједница.
Скупштина мјесне организације бира чланове мјесног одбора.
Скупштина мјесне организације доноси одлуку о броју чланова мјесног
одбора.
Скупштина мјесне организације бира представнике у Скупштини општинскеградске организације према принципу који ближе регулише одлука
општинског-градског одбора, уважавајући посебно остварени изборни
резултат на посљедним одржаним изборима, број бирача и број чланова УС
са тог подручја.

3.2.

МЈЕСНИ ОДБОР

Члан 62.

Мјесни одбор броји од 3 до 35 чланова.
Мјесни одбор по потреби може формирати и предсједништво мјесног
одбора.
Чланове предсједништва мјесног одбора може предложити предсједник
мјесног одбора или сваки члан мјесног одбора.

3.3.

ПРЕДСЈЕДНИК И ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА МЈЕСНОГ ОДБОРА

Члан 63.
Предсједника мјесног одбора бира Скупштина мјесног одбора на период од
четири године и везан је за мандат Скупштине.
Предсједник мјесног одбора представља и заступа мјесни одбор,
предсједава Скупштином мјесног одбора и мјесним одбором.
Предсједник мјесног одбора је по аутоматизму члан Скупштине општинскеградске организације.
Замјеника предсједника мјесног одбора бира мјесни одбор на приједлог
предсједника мјесног одбора.

Члан 64.
Одлуком општинских-градских одбора могу се организовати и подручне
организације, које сачињава више мјесних организација.
Организацију, начин рада и надлежности подручних организација утврђују
општински-градски одбори посебном одлуком.
Орган подручних организација је подручни одбор који чине сви
предсједници мјесних одбора који улазе у састав те подручне организације.

Чланови подручног одбора између себе бирају предсједника подручне
организације уз предходно прибављену сагласност предсједника
општинског-градског одбора.

Члан 65.
Главни одбор УС ће донијети посебну Статутарну одлуку којом ће се уредити
организација,органи, састав и надлежности Градске организације УС града
Источно Сарајево, због његовог спечифичног административног уређења.

V ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 66.
У оквиру УС организује се и дјелује Актив млади УС.
Организација, органи и начин рада Актива млади утврђују се посебном
одлуком коју доноси Главни одбор УС на приједлог Предсједништва УС.

Члан 67.
У оквиру УС организује се и дјелује Актив жена УС.
Организација, органи и начин рада Актива жена утврђују се посебном
одлуком коју доноси Главни одборУС на приједлог Предсједништва УС.
Члан 68.
Ради лакшег организовања УС која произилази из услова предвиђеним
изборним законодавством Републике Српске и БиХ, по територијалном
принципу у оквиру странке организују се и регионални одбори.

Координациони одбор обухвата територију изборне јединице за Народну
скупштину Републике Српске.

Члан 69.
Регионални одбор једне изборне јединице чине: предсједници општинскихградских одбора УС, замјеници предсједника општинског-градског одбора
УС из те изборне јединице, чланови Главног одбора УС из те изборне
јединице, предсједник и замјеници предсједника УС ако припадају тој
изборној јединици,посланици и делегати на нивоу законодавних органа
Републике Српске и БиХ, министри и замјеници министара на нивоу
Републике Српске и БиХ, начелници општина или градоначелници из те
изборне јединице, шефови Клубова одборника из те изборне јединице и
предсједници Скупштина општине или града из те изборне јединице.
Сједницом регионалног одбора руководи подпредсједник УС за ту изборну
јединицу.

Члан 70.
Регионални одбор:
- разматра политичка питања са територије своје изборне јединице и
предлаже мјере за њихово ријешавање које нису обавезујућег
карактера,
- скупља и анализира све информације о локалним приликама и о томе
редовно извјештава предсједника и предсједништво УС,
- иницира, прати и координира политичке активности у оквиру своје
изборне јединице,
- спроводи политику и одлуке виших органа странке,
- врши друге послове у складу са овим статутом или које му наложи
виши орган странке.
-

VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УС

Члан 71.
УС заступа и представља предсједник УС.
У случајевима када је предсједник одсутан или спријечен да обавља своју
дужност, односно када то предсједник УС лично одлучи, УС може заступати и
представљати један од замјеника УС којег за то овласти предсједник УС.

Члан 72.
Посланичким клубовима руководи предсједник клуба којег бира на
приједлог клуба предсједништво ,уз сагласност предсједника УС.

Члан 73.
У представљању УС учествују и одборници УС.
Шефа-предсједника Клуба одборника бира Предсједништво општинскогградског одбора на приједлог одборника УС а уз предходно прибављену
сагласност предсједника општинског-градског одбора УС.

VII ПОСЛОВАЊЕ УС
1. ФИНАНСИРАЊЕ УС

Члан 74.
УС се финасира у складу са законом и другим позитивно правним прописима
којима се регулише финансирање политичких организација.

Финансијско пословање, начин располагања и управљања материјалним
средствима и међусобни односи органа УС у вези са тим, уређују се
посебним правилником који доноси Главни одбор УС на приједлог
Предсједништва.
УС се може финансирати из чланарине чланова и функционера странке.
Посланици, одборници и сви плаћени функционери дужни су да материјално
помажу УС, према правилнику о висини и начину плаћања чланарине коју
доноси Главни одбор а на приједлог Предсједништва УС.
УС се може финансирати и из донација појединаца како физичких тако и
правних лица.

Члан 75.
За материјално-финансијско пословање УС непосредно су одговорни
законски потписници (предсједник УС и генерални секретар УС).
УС има свој жиро-рачун путем којег води своје материјално-финансијско
пословање.

2. СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 76.
Стручно-административне, правне и финасијске послове УС обавља
Секретаријат УС, као стручна служба УС.
Радом Секретаријата руководи генерални секретар.
У оквиру Секретаријата, правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста, који доноси предсједништво УС на приједлог генералног

секретара, уз претходно прибављену сагласност предсједника УС, могу се за
поједине послове и задатке организовати и уже организационе јединице.

Члан 77.
Генерални секретар обавља и друге послове по налогу предсједника,
Предсједништва или Главног одбора УС.
Избор и именовање радника у Секретаријату врши Предсједништво УС на
приједлог генералног секретара, уз предходно прибављену сагласност
предсједника УС.

Члан 78.
УС своје пословање организује уз досљедну примјену начела одговорности,
законитости и транспарентности.
Неспојиве су стручно-административне функције у УС са другим руководним
функцијама у органима УС.

VIII ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И АКТИ УС

Члан 79.
Статут, његове измјене и допуне доноси скупштина на приједлог Статутарне
комисије и других органа УС утврђеним овим Статутом.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина УС.

Члан 80.
Права, обавезе, надлежности, начин рада и одговорност чланова у органима
УС на свим нивоима организовања ближе се урађују пословницима о раду
тих органа и тијела, која сама за себе доноси свака организациона јединица,
уколико другачије није одређено Статутом или уколико то не одлучи
непосредно виши орган УС.
Органи УС доносе и одговарајуће правилнике којима се уређује поједнине
области и рад појединих актива, тијела или органа, те њихов начин рада и
одлучивања.
Овим Статутом је тачно одређено које правилнике доносе поједини органи.

IX ИМОВИНА УС И ПРЕСТАНАК РАДА УС

Члан 81.
Скупштина УС доноси одлуку о престанку рада УС.
У случају да се скупштина неможе састати, одлуку о престанку рада УС
доноси Главни одбор УС.
Имовином УС располаже се и управља на начин који је утврђен позитивним
законским прописима и Статутом УС.

Члан 82.
У случају предстанка рада УС, имовина припада Српској православној цркви.

Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 83.
Рад УС је јаван.
У одређеним случајевима орган УС може донијети одлуку о искључењу
јавности из свог рада.

Члан 84.
Одредбе овог Статута ступају на снагу даном доношења на Скупштини УС.

У Бањој Луци
Дана:11.12.2015.

Предсједник УС
ДР Ненад Стевандић

